
 
 

ESITE 28.5.2020 

 

SRV Yhtiöt Oyj 

 
Merkintäetuoikeusanti 

Enintään 131.049.371 Uutta Osaketta 
Merkintähinta 0,38 euroa Uudelta Osakkeelta 

 

SRV Yhtiöt Oyj ("SRV" tai "Yhtiö") tarjoaa merkittäviksi enintään 131.049.371 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") ensisijaisesti Yhtiön 
osakkeenomistajille heidän merkintäetuoikeutensa mukaisesti samassa suhteessa, kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita 
("Nykyiset Osakkeet") ja toissijaisesti toisille osakkeenomistajille ja muille henkilöille ("Osakeanti"). Kunkin Uuden Osakkeen 
merkintähinta on 0,38 euroa ("Merkintähinta"). Tämä esite ("Esite") on laadittu Osakeannin yhteydessä. 

Osakeanti koostuu (i) yleisöannista Suomessa, (ii) private placement -järjestelystä muualla Euroopan talousalueella ("ETA") ja (iii) 
private placement -järjestelystä tietyissä muissa maissa soveltuvien lakien mukaisesti. Jos sijoittaja on muualla ETA-alueella kuin 
Suomessa, edellytetään, että sijoittaja on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") mukainen 
kokenut sijoittaja tai merkitsee Uusia Osakkeita vähintään 100.000 euron yhteenlasketulla Merkintähinnalla. Jos sijoittaja on ETA-
alueen ulkopuolella, Yhtiö voi harkintansa mukaan hyväksyä merkinnän, jos tämä on soveltuvan lain mukaan sallittua. 

Osakeannin täsmäytyspäivä on 26.5.2020 ("Täsmäytyspäivä"). Täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") 
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat saavat kutakin omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden yhden arvo-
osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus"). Merkintäoikeuksien haltija on yhdellä Merkintäoikeudella oikeutettu 
merkitsemään yhden Uuden Osakkeen Merkintähintaan. Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää 
osittain. 

Yhtiö on vastaanottanut sitoumukset Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja OP-Henkivakuutus Oy:ltä, 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Tiiviste-Group Oy:ltä sekä Pontos Oy:ltä merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa 
yhteensä 40 miljoonalla eurolla ("Merkintäsitoumukset"). Merkintäsitoumuksen antaneiden sijoittajien Nykyiset Osakkeet edustavat 
yhteensä 47,2 prosenttia kaikista Yhtiön Nykyisistä Osakkeista. Katso "Osakeannin järjestäminen - Merkintäsitoumukset". 

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 27.5.2020. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja 
kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalla 29.5.2020 (edellyttäen, että Helsingin Pörssi 
hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 8.6.2020 välisenä aikana kaupankäyntitunnuksella SRV1VU0120. Uusien Osakkeiden 
merkintäaika alkaa 29.5.2020 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 12.6.2020 klo 16.30 (Suomen aikaa) ("Merkintäaika"). Merkintäajan 
päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. 

Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina ("Väliaikaiset Osakkeet") 
merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000440151 ja niiden kaupankäyntitunnus 
Helsingin Pörssissä on SRV1VN0120. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla 
alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan arviolta 15.6.2020 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön 
listalleottohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Nykyisiin Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009015309 ja 
kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä SRV1V), kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 
kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri"). Yhdistäminen tapahtuu arviolta 19.6.2020 ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin 
Pörssissä arviolta 22.6.2020 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. 

Tietyissä maissa, kuten Australiassa, Kanadassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa tämän Esitteen jakeluun, Merkintäoikeuksien 
toimittamiseen, Uusien Osakkeiden tarjoamiseen ja myyntiin saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia. Osakeantia ei kohdisteta henkilöille, 
jotka asuvat Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen 
olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Tätä Esitettä tai Osakeantia koskevaa muuta materiaalia ei tule 
toimittaa tai julkaista missään maassa noudattamatta kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Tämä Esite ei ole tarjous laskea liikkeeseen 
Uusia Osakkeita kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle olisi paikallisen lainsäädännön tai 
muiden määräysten vastaista. Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 
1933 arvopaperilain ja sen muutosten ("Yhdysvaltojen Arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilakien 
mukaisesti tietyin poikkeuksin. Uusia Osakkeita tarjotaan ja myydään Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltojen 
Arvopaperilain Regulation S -säännöstä ("Regulation S -säännös"). Katso "Tietoja Esitteestä". 

Merkintäetuoikeuksiin ja/tai Uusiin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Mahdollisten sijoittajien tulisi tutustua koko tähän 
Esitteeseen ja erityisesti sen kohtaan "Riskitekijät" harkitessaan sijoittamista Merkintäoikeuksiin ja/tai Uusiin Osakkeisiin. 

Pääjärjestäjä 
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TIETOJA ESITTEESTÄ  

Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ("Arvopaperimarkkinalaki"), Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 

markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta ("Esiteasetus"), komission 

delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 

markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) 

N:o 809/2004 kumoamisesta, komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/979 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja 

luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä 

sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 

2016/301 kumoamisesta sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tämä Esite sisältää lisäksi tiivistelmän, 

joka on laadittu Esiteasetuksen 7 artiklan edellyttämässä muodossa. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei 

vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 

31/02.05.04/2020. Tämä Esite on laadittu suomenkielisenä ja siitä on laadittu englanninkielinen asiakirja. Finanssivalvonta ei ole 

hyväksynyt Esitteestä laadittua englanninkielistä asiakirjaa. Mikäli Esitteen ja siitä laaditun englanninkielisen asiakirjan välillä on 

eroavuuksia, Esite on määräävä. Esite ja siitä laadittu englanninkielinen asiakirja eroavat toisistaan jakelurajoitusten osalta. 

Tässä Esitteessä "SRV", "SRV-konserni" ja "Yhtiö" tarkoittavat SRV Yhtiöt Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei 

asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain SRV Yhtiöt Oyj:tä, sen tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa tai 

joitakin näistä yhdessä. "Tytäryhtiöillä" tarkoitetaan Yhtiön tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä ilmene, että ilmaisulla 

tarkoitetaan vain tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa tai jotakin näistä yhdessä. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin ("Osakkeet"), 

osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin SRV Yhtiöt Oyj:n liikkeeseen laskettuja osakkeita, osakepääomaa ja 

hallintoa. SRV Yhtiöt Oyj on Suomen lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan voimassaolevaa 

osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen) ("Osakeyhtiölaki"). 

Ketään ei ole valtuutettu antamaan Osakeannista muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausumia. Mikäli tällaisia 

tietoja tai lausumia annetaan, niitä ei tule pitää Yhtiön tai Pääjärjestäjän hyväksyminä. Mihinkään tähän Esitteeseen sisältyvään 

ei tule luottaa Pääjärjestäjän lupauksena tai lausumana tässä suhteessa riippumatta siitä, koskeeko se menneisyyttä vai 

tulevaisuutta. Pääjärjestäjä ei vastaa tietojen oikeellisuudesta, kattavuudesta tai todenperäisyydestä, ja Pääjärjestäjä sanoutuu 

irti lain sallimissa rajoissa kaikesta lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvasta vahingonkorvausvastuusta, joka sillä voitaisiin 

katsoa olevan tästä Esitteestä tai tällaisesta lausunnosta. 

Tässä Esitteessä esitetyt tiedot on annettu Esitteen päivämääränä. Mikään tässä Esitteessä esitetty ei ole eikä mitään tässä 

Esitteessä esitettyä tule pitää Yhtiön tai Pääjärjestäjän lupauksena tulevaisuudesta. Tämän Esitteen julkaiseminen tai 

Esitteeseen perustuva Uusien Osakkeiden tarjoaminen tai toimittaminen ei merkitse, että Yhtiön liiketoiminnassa ei voisi 

tapahtua muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen tai että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa. 

Mikäli Esitteessä havaitaan virheitä tai puutteita, joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, sen jälkeen kun 

Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kuin Merkintäaika päättyy tai Uudet Osakkeet tai Väliaikaiset Osakkeet 

on hyväksytty Helsingin Pörssin viralliselle listalle kaupankäynnin kohteeksi (sen mukaan kumpi tapahtuu myöhemmin), Esitettä 

täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti. Jos tätä Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti, sijoittajilla, jotka ovat 

merkinneet Uusia Osakkeita ennen kuin täydennysasiakirja on julkistettu, on oikeus perua merkintänsä perumisajan kuluessa. 

Perumisaika kestää vähintään kaksi pankkipankkipäivää täydennysasiakirjan julkistamisesta. Perumisoikeus on lisäksi 

ehdollinen sille, että tämän Esitteen täydentämiseen johtanut seikka havaittiin ennen Merkintäajan päättymistä tai ennen kuin 

Uudet Osakkeet tai Väliaikaiset Osakkeet on kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan kumpi tapahtuu aiemmin). 

Sijoittajia kehotetaan seuraamaan Yhtiön julkaisemia pörssitiedotteita. 

Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin tutkimuksiinsa, analyyseihinsä ja selvityksiinsä Yhtiöstä ja 

Osakeannin ehdoista, mukaan lukien niihin liittyvät edut ja riskit. Yhtiö tai Pääjärjestäjä tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot tai 

edustajat eivät anna vakuutusta Uusien Osakkeiden tarjouksensaajille tai merkitsijöille niiden Uusiin Osakkeisiin tekemän 

sijoituksen laillisuudesta niihin sovellettavan lain nojalla. Sijoittajien tulee harkintansa mukaan kysyä neuvoa omilta 

neuvonantajiltaan ennen Uusien Osakkeiden merkitsemistä. Sijoittajien tulee tehdä itsenäinen arvio Uusien Osakkeiden 

merkinnän oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seurauksista. Sijoittajien tulee 

tehdä itsenäinen arvio myös Uusien Osakkeiden merkintään liittyvistä riskeistä. Sijoittaja vastaa itse Osakeantiin osallistumisen 

aiheuttamista veroseuraamuksista. Pääjärjestäjä toimii Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. 

Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa (riippumatta siitä, onko tämä tämän Esitteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan 

Osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan 

tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä Esitteessä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä. 

Useissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa ja Japanissa, tämän Esitteen jakeluun ja Uusien 

Osakkeiden tarjoamiseen liittyy lakisääteisiä rajoituksia (kuten rekisteröinti-, listalleotto-, kvalifikaatio- ja muita määräyksiä). 

Tarjous merkitä Uusia Osakkeita ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisessa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi 

lainvastaista. Yhtiö tai Pääjärjestäjä eivät ole ryhtyneet eivätkä ryhdy mihinkään toimiin salliakseen yleisölle tarjoamista tai 
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tämän Esitteen (tai minkään muun Osakeantia koskevan tarjous- tai muun materiaalin tai lomakkeiden) hallussapitoa, 

levittämistä tai jakelua missään maassa, jossa tällainen hallussapito, levittäminen tai jakelu voisi johtaa lain tai määräysten 

rikkomiseen. Tätä Esitettä tai muutakaan mainos- tai tarjousmateriaalia ei tule levittää tai julkaista missään maassa, ellei se ole 

sovellettavien lakien ja määräysten mukaista. Yhtiö ja Pääjärjestäjä suosittelevat, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt 

hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Asianmukaisten tietojen esittäminen kyseisistä 

rajoituksista ja rajoitusten noudattaminen eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän vastuulla. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole 

oikeudellisessa vastuussa sellaisille henkilöille, jotka ovat saaneet tämän Esitteen haltuunsa näitä rajoituksia rikkoen 

riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Uusien Osakkeiden merkitsijöitä. Tämä Esite ei ole tarjous myydä Uusia 

Osakkeita kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle on lainvastaista, eikä se ole pyyntö 

saada Uusia Osakkeita koskeva merkintä keneltäkään sellaisessa maassa, jossa kyseisen pyynnön tekeminen on lainvastaista. 

Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole tehneet eivätkä tule tekemään mitään toimenpiteitä Merkintäoikeuksien tai Uusien Osakkeiden 

julkisen tarjoamisen sallimiseksi Suomen ulkopuolella. Uusia Osakkeita voidaan kuitenkin tarjota kokeneille sijoittajille Euroopan 

talousalueen ("ETA") jäsenvaltiossa tai Isossa-Britanniassa tilanteessa, jossa jokin Esiteasetuksen poikkeuksista soveltuu. 

Uusia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen arvopaperilain mukaisesti 

tai missään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperiviranomaisessa, eikä niitä tietyin poikkeuksin saa tarjota, myydä, myydä 

edelleen, pantata, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen 

muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän Esitteen jakelua. Tätä Esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena 

sellaisessa maassa, jossa Merkintäoikeuksien tai Uusien Osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Merkintäoikeuksia ja Uusia 

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai 

tällaisissa maissa. 

Uusien Osakkeiden merkitsemisen ehtona on, että jokaisen merkitsijän katsotaan, tai joissain tilanteissa edellytetään, antaneen 

Yhtiölle tietyt vakuutukset koskien kotipaikkaansa, joihin Yhtiö ja Pääjärjestäjä nojautuvat. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden 

yksinomaisessa harkinnassaan hylätä minkä tahansa Uusien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat 

rikkovan mitä tahansa lakia, sääntöä tai määräystä. 

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 
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TIIVISTELMÄ 

JOHDANTO 

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee 

esittää. Tätä tiivistelmää on pidettävä tämän Esitteen ("Esite") johdantona. Sijoittajan tulisi perustaa tässä Esitteessä 

esiteltyjen arvopapereiden ("Merkintäoikeudet" ja/tai "Uudet Osakkeet") sijoituspäätöksensä tähän Esitteeseen 

kokonaisuutena. Sijoittaja voi sijoittaessaan arvopapereihin menettää sijoituksen arvon osittain tai kokonaan. Jos 

tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi 

joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. SRV Yhtiöt Oyj ("SRV" tai 

"Yhtiö") on siviilioikeudellisesti vastuussa tästä tiivistelmästä vain jos se on harhaanjohtava, epätarkka tai 

epäjohdonmukainen suhteessa tämän Esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä tämän Esitteen muiden osien 

kanssa keskeisiä tietoja sijoittajille heidän harkitessaan SRV:n liikkeeseen laskemiin arvopapereihin sijoittamista. 

Liikkeeseenlaskijan nimi: SRV Yhtiöt Oyj 

Osoite: Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo 

Yritys- ja yhteisötunnus: 1707186-8 

Oikeushenkilötunnus (LEI): 743700GB29FXC0VXF414 

Osakkeiden ISIN-tunnus: FI0009015309 

Kaupankäyntitunnus: SRV1V 

Yhtiön osakkeet on laskettu liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ylläpitämässä 

arvo-osuusjärjestelmässä ja hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") 

pörssilistalla. Finanssivalvonta on asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") mukaisena toimivaltaisena viranomaisena 

hyväksynyt tämän Esitteen 28.5.2020. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen vain siltä osin, että se täyttää 

Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Finanssivalvonnan 

Esitettä koskevaa hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Esite koskee. 

Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 31/02.05.04/2020. 

Toimivaltaisen viranomaisen eli Finanssivalvonnan, joka hyväksyy tämän Esitteen, yhteystiedot ovat seuraavat: 

Finanssivalvonta 

PL 103, 00101 Helsinki 

Puhelinnumero: +358 9 183 51 

Sähköposti: kirjaamo@fiva.fi 

KESKEISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA 

Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija? 

SRV Yhtiöt Oyj on Suomen lakien mukaisesti 21.5.2001 Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö. SRV:n kotipaikka on 

Espoo. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri") Y-

tunnuksella 1707186-8 ja oikeushenkilötunnuksella (LEI) 743700GB29FXC0VXF414. 

Yleistä 

SRV tarjoaa kokonaisratkaisuja kiinteistö- ja aluekehitykseen ja toimii omaperusteisessa asunto- ja toimitilatuotannossa 

sekä kiinteistöjen kehittäjänä että rakentajana hankkeissa. Lisäksi SRV toimii pääurakoitsijana sekä 

asuntorakennushankkeissa että erityisesti erilaisten toimitilojen rakennushankkeissa asiakkaiden kanssa tehtävien 

sopimusten pohjalta. SRV vastaa hankkeiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja/tai rakentamisesta tekemiensä 

sopimusten mukaisesti, ja toimii myös sijoittajana monissa omissa kehityshankkeissaan. Rakentamisen jälkeen SRV voi 

myös operoida kauppakeskuksia sekä tarjota valikoituja palveluja kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille. SRV:n liiketoiminta 

painottuu hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähellä sijaitseviin kehittyviin kasvukeskuksiin Suomessa. SRV toimii 

pääasiassa Helsingin seudulla sekä valikoiduissa kasvukeskuksissa Turussa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. 

Suomen lisäksi SRV toimii Venäjällä pääasiassa Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa.  

SRV:n keskeiset liiketoimintasegmentit ovat Rakentaminen ja Sijoittaminen. Rakentaminen-segmentti muodostuu 

pääasiassa asunto- ja toimitilarakentamisesta sekä infrarakentamisesta Suomessa. Sijoittaminen-segmentti muodostuu 

pääasiassa SRV:n sijoituksista ja kiinteistöjen operoinnista Suomessa ja Venäjällä. 



 

vi 
 

Suurimmat osakkeenomistajat 

Osakkeenomistajilla, jotka omistavat 5 prosenttia tai yli 5 prosenttia SRV:n Nykyisistä Osakkeista, on 

arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ("Arvopaperimarkkinalaki") mukainen ilmoitusvelvollisuus. 

Seuraavassa taulukossa luetellaan ne osakkeenomistajat, jotka 27.5.2020 Euroclear Finlandin ylläpitämän 

osakasluettelon mukaan omistavat vähintään 5 prosenttia Yhtiön Nykyisistä Osakkeista ja Nykyisiin Osakkeisiin liittyvistä 

äänistä: 

Osakkeenomistaja Osakkeita yhteensä Osakkeet, % Äänet, %(1) 

AS Pontos Baltic(2) ........................................................................................................  22.891.615 17,35 17,35 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ...................................................................  16.647.818 12,62 12,62 
Kolpi Investments Oy ....................................................................................................  11.505.457 8,72 8,72 
OP-Henkivakuutus Oy ...................................................................................................  11.309.465 8,57 8,57 
Pohjola Vakuutus Oy .....................................................................................................  7.948.477 6,02 6,02 
Havu Capital Oy ............................................................................................................  7.617.216 5,77 5,77 

______ 
(1) Yhtiön hallussa on 918.599 Nykyistä Osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta Yhtiön yhtiökokouksessa. 
(2) Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on AS Pontos Capital, joka on Yhtiön tiedon mukaan sulautunut AS Pontos 

Balticiin. 

 

Yhtiön tiedon mukaan Yhtiö ei ole suoraan tai välillisesti kenenkään henkilön omistuksessa tai määräysvallassa (siten 

kuin määräysvalta on määritelty Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 pykälässä). 

Yhtiön johdon avainhenkilöt ja tilintarkastaja 

Seuraavat henkilöt valittiin Yhtiön hallitukseen SRV:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2020: 

Nimi Syntymävuosi Asema Valittu hallitukseen ensimmäisen kerran 

Tomi Yli-Kyyny ........................................... 1962 Puheenjohtaja 2019 

Olli-Pekka Kallasvuo .................................. 1953 Varapuheenjohtaja 2011 

Minna Alitalo ............................................... 1962 Jäsen 2012 

Timo Kokkila ............................................... 1979 Jäsen 2010 

Hannu Leinonen ......................................... 1962 Jäsen 2020 

Heikki Leppänen ........................................ 1957 Jäsen 2020 

Yhtiön toimitusjohtaja on Saku Sipola, jonka tukena toimii johtoryhmä. Alla oleva taulukko esittelee toimitusjohtajan ja 

johtoryhmän jäsenet: 

Nimi Syntymävuosi Asema Aloitti SRV:llä 

Saku Sipola ...................................................................................................................  1968 Toimitusjohtaja 2019 

Timo Nieminen .............................................................................................................. 1958 1958 Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, 
Johtaja, Strateginen hankekehitys 

2002 

Juha Toimela ................................................................................................................. 1963 1963 Varatoimitusjohtaja, johtaja, Toimitilat, alueyksiköt 
ja infra 

2009 

Kim Jolkkonen ...............................................................................................................  1971 Johtaja, Asunnot 2019 

Jarkko Rantala ..............................................................................................................  1986 Johtaja, Investoinnit 2018 

Johanna Metsä-Tokila ...................................................................................................  1977 Lakiasiainjohtaja 2016 

Maija Karhusaari ...........................................................................................................  1972 Viestintä- ja markkinointijohtaja 2018 

Ilkka Pitkänen ................................................................................................................  1966 Talous- ja rahoitusjohtaja 2014 

Jussi Tuisku ..................................................................................................................  1967 Johtaja, Venäjän ja Viron liiketoiminta 2019 

Antti Nummi ...................................................................................................................  1971 Johtaja, Liiketoiminnan kehitys 2019 

Kimmo Kurki ..................................................................................................................  1960 Johtaja, Sisäiset palvelut 1998 

Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Samuli Perälä päävastuullisena 

tilintarkastajana. 
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Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 

Historialliset taloudelliset tiedot 

Alla esitetyt SRV:n valikoidut taloudelliset tiedot perustuvat SRV:n tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen 

31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, joka on laadittu "IAS 34 – Osavuosikatsaukset" -standardin 

mukaisesti sisältäen vertailutietoina esitetyt tilintarkastamattomat valikoidut taloudelliset tiedot 31.3.2019 päättyneeltä 

kolmen kuukauden jaksolta ja tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta, 

jotka on laadittu Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ("IFRS") mukaisesti. 

 
1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Konsernin tuloslaskelma-, tase- ja 
rahavirtalaskelmatietoja 2020 2019 2019(1) 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) 
(tilintarkastettu, ellei toisin 

ilmoitettu) 

Tietoja tuloslaskelmasta     
Liikevaihto .....................................................................................................................  208,1 222,6 1.060,9 959,7 
Liikevoitto ......................................................................................................................  4,5 3,3 -93,0 -19,8 
Liikevoitto, % liikevaihdosta ...........................................................................................  2,2 1,5 -8,8(2) -2,1(2) 
Tilikauden tulos .............................................................................................................  -7,6 0,4 -103,6 -31,2 
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta ..................................................................................  -3,6 0,2 -9,8(2) -3,3(2) 
     
Tuloksen jakautuminen     

 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus ..............................................................  -6,1 -0,4 -104,4 -30,1 
 Määräysvallattomille omistajille .....................................................................................  -1,4 0,7 0,7 -1,1 
     
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
osakekohtainen tulos, euroa ......................................................................................  -0,13 -0,02 -1,85 -0,56 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
laimennettu osakekohtainen tulos, euroa .................................................................  -0,13 -0,02 -1,85 -0,56 
     
Tietoja konsernitaseesta     

Varat yhteensä ..............................................................................................................  851,2 1.099,1 913,3 947,0 
Oma pääoma yhteensä .................................................................................................  153,9 238,5 175,6 233,6 
Korollinen nettovelka(3) ..................................................................................................  400,4 490,8 422,0(2) 282,8(2) 
     
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta     

Liiketoiminnan rahavirta(1) .............................................................................................  -17,3 -20,4 -10,7 25,5 
Investointien rahavirta ...................................................................................................  36,9 -9,4 -5,9 -3,1 
Rahoituksen rahavirta(1) ................................................................................................  -7,2 -2,5 -49,2 47,5 
Rahavarojen muutos ...................................................................................................  12,4 -32,3 -65,9 69,9 

Rahavarat tilikauden alussa ..........................................................................................  27,7 93,1 93,1 23,5 
Rahavarojen valuuttakurssiero ......................................................................................  -0,7 0,4 0,6 -0,3 
Rahavarat tilikauden lopussa .....................................................................................  39,4 61,1 27,7 93,1 
______ 
(1) SRV otti käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019, korvaten aiemman "IAS 17 – Vuokrasopimukset" -standardin 

sekä siihen liittyvät tulkinnat. Vertailulukuja vuodelta 2018 ei ole oikaistu. IFRS 16 vuokrasopimus -standardin vuoksi 1.1.2019 alkaen 

vuokramaksut esitetään rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirran erän 'maksut liiketoiminnan kuluista' sijasta 'maksetut korot ja 

maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluissa', sekä rahoituksen rahavirran erissä 'lainojen nostot ja maksut vuokraveloista'. 
(2) Tilintarkastamaton. 
(3) SRV otti käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019, korvaten aiemman "IAS 17 – Vuokrasopimukset" -standardin 

sekä siihen liittyvät tulkinnat. Korollinen nettovelka sisältää korolliset vuokravelat 1.1.2019 alkaen. Vertailulukua vuodelta 2018 ei ole 

oikaistu.  

 

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 

 Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan. 

 Epäsuotuisa talouskehitys ja -tilanne Suomessa voivat vaikuttaa SRV:n liiketoimintaan esimerkiksi kysynnän 

heikentymisen tai SRV:n toteutuskumppaneiden taloudellisten haasteiden kautta. 

 SRV:n asuntohankkeiden asiakkaat eivät välttämättä saa tarvitsemaansa rahoitusta tai rahoituksen hinta voi nousta 

tasolle, joka vähentää SRV:n rakentamispalveluiden kysyntää. 

 SRV:n epäonnistumisella tervehdyttämisohjelmansa ja liiketoimintastrategiansa määrittelyssä ja toteuttamisessa voi 

olla haitallinen vaikutus SRV:n kasvuun ja kannattavuuteen tulevaisuudessa. 

 SRV ei välttämättä onnistu uusien tai meneillään olevien omaperusteisten, omakehitteisten tai yhteisomisteisten 

hankkeiden toteuttamisessa. 
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 Yksittäisten hankkeiden heikommalla kannattavuudella, rakennusurakoiden kilpailutilanteella sekä toimitilojen ja 

asuntojen heikommalla kysynnällä voi olla haitallinen vaikutus SRV:hen. 

 Osakeannin täysimittaisen tai osittaisen toteuttamisen epäonnistuminen voi johtaa SRV:n luottolimiitin 

eräännyttämiseen. 

 SRV ei välttämättä pysty maksamaan korkoa 22.3.2016 liikkeeseen lasketulle 45.000.000 euron, 8,750 prosentin 

kiinteäkorkoiselle hybridijoukkovelkakirjalle ja/tai 23.5.2019 liikkeeseen lasketulle 58.400.000 miljoonan euron, 12,0 

prosentin kiinteäkorkoiselle hybridijoukkovelkakirjalle. 

 SRV ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan. 

 SRV:llä voi olla vaikeuksia noudattaa rahoitussopimustensa ja joukkovelkakirjojensa kovenanttiehtoja. 

 Ruplan kurssin vaihtelulla saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n tulokseen ja taseeseen. 

 Epäonnistuminen osaavan henkilöstön rekrytoinnissa, avainhenkilöiden menettäminen sekä toteutuskumppaneiden 

resurssiongelmat saattavat vaikuttaa haitallisesti SRV:n toimintakykyyn. 

 SRV altistuu projektinjohtamisessa aliurakoitsijoihin ja hankintoihin liittyville riskeille. 

KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREISTA 

Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla enintään noin 50 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäviksi enintään 

131.049.371 Uutta Osaketta ("Osakeanti"). Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 

131.967.970 nykyisestä osakkeesta ("Nykyiset Osakkeet" ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa "Osakkeet") enintään 

263.017.341 Osakkeeseen. Yhtiön Osakkeet on laskettu liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä 

arvo-osuusjärjestelmässä ISIN-tunnuksella FI0009015309 ja hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin 

pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SRV1V. Osakkeet selvitetään Euroclear Finlandin järjestelmässä.  

Uudet Osakkeet tuottavat Yhtiön Nykyisten Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muuhun 

varojenjakoon (mukaan lukien varojenjako Yhtiön selvitystilassa). Uudet Osakkeet oikeuttavat omistajansa Yhtiön 

jakamiin osinkoihin ja muuhun varojenjakoon sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on merkitty 

Kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 19.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa).  

SRV:llä on yksi osakesarja ja jokainen Uusi Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Uusilla Osakkeilla 

ei ole nimellisarvoa. Kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet SRV:n osinkoihin ja varojenjakoon. SRV:n 

pidemmän aikavälin tavoitteena on, että osinkoa jaetaan 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan 

pääomatarpeet huomioiden. Jokainen Uusi Osake on vapaasti luovutettavissa sen jälkeen, kun se on kirjattu sijoittajan 

arvo-osuustilille. 

Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? 

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-

osuusjärjestelmässä. 

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-

osuusjärjestelmään 27.5.2020. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 29.5.2020 

(edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 8.6.2020 välisenä aikana (ellei 

Merkintäaikaa jatketa). 

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita 

vastaavina väliaikaisina osakkeina ("Väliaikaiset Osakkeet") merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten 

Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000440151 ja niiden kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä on SRV1VN0120. 

Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin 

pörssilistalla omana osakelajinaan arviolta 15.6.2020 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön 

listalleottohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Osakkeisiin, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity 

Kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 19.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa) ja kaupankäynti Uusilla 

Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 22.6.2020 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön 

listalleottohakemuksen. 

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 19.6.2020 

(ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 22.6.2020 (ellei 

Merkintäaikaa jatketa). 

Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit?  

 Miltä tahansa tilikaudelta jaettavien osinkojen tai muun pääomanpalautuksen määrä on epävarma, eikä Yhtiö 

välttämättä maksa osinkoja tai tee pääomanpalautusta lainkaan. 
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 Merkintäsitoumuksen antaja voi epäonnistua sitoumuksen täyttämisessä, joko kokonaan tai osittain, mikä voi johtaa 

Osakeannin toteutumiseen suunniteltua pienempänä ja edelleen SRV:n luottolimiitin ennenaikaiseen 

eräännyttämiseen. 

KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN YLEISÖLLE TARJOAMISESTA JA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 

OTTAMISESTA SÄÄNNELLYLLÄ MARKKINALLA 

Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? 

Yleistä 

Osakeanti koostuu (i) yleisöannista Suomessa, (ii) private placement -järjestelystä muualla Euroopan talousalueella 

("ETA") ja (iii) private placement -järjestelystä tietyissä muissa maissa soveltuvien lakien mukaisesti. Jos sijoittaja on 

muualla ETA-alueella kuin Suomessa, edellytetään, että sijoittaja on Esiteasetuksen mukainen kokenut sijoittaja tai 

merkitsee Uusia Osakkeita vähintään 100.000 euron yhteenlasketulla merkintähinnalla. Jos sijoittaja on ETA-alueen 

ulkopuolella, Yhtiö voi harkintansa mukaan hyväksyä merkinnän, jos tämä on soveltuvan lain mukaan sallittua.  

Uusia Osakkeita tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön 

Osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä ("Täsmäytyspäivä"). Osakeannin Täsmäytyspäivä on 26.5.2020. Sikäli kuin 

alla ei ole toisin esitetty, kukin Nykyisten Osakkeiden haltija, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finlandin 

ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden yhden 

arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden. Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.  

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-

osuusjärjestelmään 27.5.2020. Merkintäoikeuksien haltija on yhdellä Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään yhden 

Uuden Osakkeen Merkintähintaan (kuten määritelty alla) ("Ensisijainen Merkintä"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei 

anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.  

Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 29.5.2020 (edellyttäen, että Helsingin 

Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 8.6.2020 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa). 

Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa, hänen tulee joko:  

 Merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 12.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa) merkitsijän 

tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti, ottaen 

huomioon, että Uusien Osakkeiden viimeinen merkintäpäivä voi merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai 

hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti olla ennen 12.6.2020; tai  

 Myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 

8.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa). 

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Nykyinen Osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei 

välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta. 

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, Yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla 

sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ("Toissijainen Merkintä") 

Merkintähintaan (kuten määritelty alla). Yhtiön hallitus päättää Merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti 

merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille ja/tai muille 

sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ja/tai, mikäli 

Uusia Osakkeita jää tämän jälkeen merkitsemättä, sijoittajille siltä osin kuin sijoittaja on Merkintäsitoumuksessa 

(määritelty alla) sitoutunut merkitsemään merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ("Merkintätakaus"). 

SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä, OP-Henkivakuutus Oy:ltä, 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Tiiviste-Group Oy:ltä ja Pontos Oy:ltä sitoumukset merkitä Osakeannissa 

Uusia Osakkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla ("Merkintäsitoumukset") (i) täysimääräisesti niille kirjattavien 

Merkintäoikeuksien perusteella ja (ii) muiden kuin Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osalta merkitsemällä 

Uusia Osakkeita, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa (Merkintätakaus). Merkintäsitoumuksen 

antajien omistamat Nykyiset Osakkeet edustavat 47,2 prosenttia kaikista Yhtiön Nykyisistä Osakkeista. 

Merkintäsitoumukset on saatu 5.2.2020 ja niitä on eräiltä osin muutettu 25.2.2020 ja 27.2.2020. Merkintäsitoumuksen 

antajat ovat oikeutettuja yhteensä enintään noin 101 tuhannen euron palkkioon Merkintätakauksestaan. 

Merkintäsitoumukset ovat sitovia ja peruuttamattomia, ehdollisena tietyille edellytyksille, jotka ovat täyttyneet tämän 

Esitteen päivämäärään mennessä. 
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Merkintähinta ja Uusien Osakkeiden maksaminen 

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 0,38 euroa ("Merkintähinta"). Merkintähinta perustuu Yhtiön Nykyisen 

Osakkeen päätöskurssiin 0,876 euroa Helsingin Pörssissä Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä 

kaupankäyntipäivänä 20.5.2020 ja vastaa noin 39,5 prosentin laskennallista alennusta Osakkeen teoreettisesta hinnasta 

Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen. 

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä 

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla 

Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä. Edellä todettu ei 

kuitenkaan koske osakkeenomistajia, jotka asuvat tietyillä lainkäyttöalueilla, ja osakkeenomistaja voi joutua minkä 

tahansa tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, etteivät he ole Rajoitetuissa Maissa (määritelty jäljempänä 

kohdassa "–Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat"). 

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan, 

omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Osakeantiin osallistuakseen 

osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa 

tai hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun 

merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta 

on maksettu kokonaisuudessaan. Niiden osakkeenomistajien ja muiden sijoittajien, joiden Nykyiset Osakkeet tai 

Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa 

hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen kunkin arvo-

osuustilin osalta. Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei 

makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä 

näistä ehdoista poikkeavalla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, 

maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Merkintä on sitova, eikä sitä 

voi muuttaa tai perua muutoin kuin kohdan "– Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa" mukaisesti. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 12.6.2020 klo 16.30 Suomen aikaa 

(ellei Merkintäaikaa jatketa) ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. 

Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä  

Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia antamalla 

merkintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä) merkitsijän 

tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.  

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan, 

omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan tai muun 

sijoittajan tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan, hallintarekisteröinnin hoitajan, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu 

viimeistään 12.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan 

tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.  

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai 

hallintarekisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. Puutteelliset tai virheelliset 

merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, 

merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkeavalla tavalla 

tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta palautetaan 

merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyviä merkintätoimeksiantoja 

annetaan useita, nämä toimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi. Yhtiö vahvistaa 

Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille sijoittajille, 

jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon Toissijaisessa Merkinnässä. 

Mikäli Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjä Uusia Osakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, 

saamatta jääneitä Uusia Osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viimeistään 

26.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Merkintäaika 

Osakeannin merkintäaika ("Merkintäaika") alkaa 29.5.2020 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 12.6.2020 kello 16.30 

Suomen aikaa, ellei Merkintäaikaa pidennetä. Yhtiön hallituksella on oikeus olla huomioimatta Merkintäajan päättymisen 

jälkeen tulleita merkintöjä. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta 

Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 12.6.2020. 
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Merkintäpaikat voivat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä ennen 

Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymistä. 

Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa 

Jos tätä Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai 

olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisen Osakkeiden arviointiin 

("Täydennysperuste"), on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus 

perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi työpäivää alkaen täydennyksen julkaisemisesta. 

Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen Merkintäajan päättymistä tai 

perumisen kohteena olevien Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille 

(sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin).  

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet ja ohjeet pörssitiedotteella. Merkinnän 

perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, maksettu 

Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viiden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville 

varoille ei makseta korkoa. 

Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat 

Merkintäoikeuksien antamiseen Yhtiön osakkeenomistajille, Uusien Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia 

käyttäneille merkitsijöille ja Uusien Osakkeiden merkintään Toissijaisessa Merkinnässä voi vaikuttaa merkitsijän 

asuinmaan arvopaperilainsäädäntö, jos merkitsijä asuu muussa maassa kuin Suomessa. Tästä johtuen, tiettyjä 

poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, 

Japanissa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua, eivät välttämättä saa 

Merkintäoikeuksia tai ole oikeutettuja merkitsemään Uusia Osakkeita.  

Palkkiot ja kulut 

SRV arvioi Osakeannista Yhtiölle aiheutuvien maksujen, palkkioiden ja kulujen määrän olevan noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Sijoittajilta ei veloiteta Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja 

hallintarekisteröinnin hoitajat sekä arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, 

saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat voivat myös periä 

hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä ja siirroista. Uusien 

Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 

Omistuksen laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 49,8 prosenttia kaikista Osakkeista 

Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Olettaen, että ainoastaan Merkintäsitoumusten antajat merkitsisivät Uusia Osakkeita 

Osakeannissa, nykyisten osakkeenomistajien omistus laimenisi 44,4 prosenttia. 

Osakeannin seurauksena Yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä voi nousta enintään 263.017.341 Osakkeeseen, 

olettaen että Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Tämä johtaisi noin 49,8 prosentin omistuksen laimentumiseen 

nykyisten osakkeenomistajien kokonaisomistuksen määrässä sillä oletuksella, että kukaan nykyisistä 

osakkeenomistajista ei merkitse Uusia Osakkeita. 

Miksi tämä Esite on laadittu? 

SRV Yhtiöt Oyj on laatinut tämän Esitteen tarjotakseen Uusia Osakkeita yleisölle ja jättääkseen listalleottohakemuksen 

Helsingin Pörssille Uusien Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. 

Osakeannin tarkoitus 

Osakeanti on osa SRV:n tervehdyttämisohjelmaa ja Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiö taseasemaa, 

likviditeettiä ja taloudellista asemaa.  

SRV tiedotti 31.10.2019 käynnistävänsä kannattavuutensa parantamiseksi ja likviditeettiasemansa vahvistamiseksi 

tervehdyttämisohjelman, joka keskittyy organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, taseen keventämiseen, 

kassavirran vahvistamiseen sekä kustannussäästöihin. SRV tiedotti 6.2.2020 päättäneensä uusista 

tervehdyttämisohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien tavoittelevansa kahta osakeantia; suunnattua 

osakeantia SRV:n hybridivelkakirjojen haltijoille ja merkintäoikeusantia (Osakeanti). SRV toteutti toukokuussa 2020 

suunnatun osakeannin hybridivelkakirjojen haltijoille, jossa kerättiin noin 75 miljoonan euron bruttovarat. SRV ei saanut 

suunnatusta osakeannista rahana maksettavia tuottoja, vaan suunnatun osakeannin merkintähinta maksettiin 

kuittaamalla hybridivelkakirjoja ja niille kertyneitä korkoja. 



 

xii 
 

Osakeannin arvioitu tuotto ja varojen käyttö 

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannista noin 50 miljoonaa euron bruttovarat. Yhtiö arvioi sen maksettaviksi tulevien 

Osakeantiin liittyvien maksujen, palkkioiden ja kulujen yhteismäärän olevan noin 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiön 

Osakeannista saamien nettovarojen arvioidaan olevan noin 48,5 miljoonaa euroa, olettaen, että Osakeanti merkitään 

täysimääräisesti. 

Yhtiö aikoo käyttää Osakeannista saatavat varat Yhtiön taseaseman vahvistamiseen. 

Merkintäsitoumukset ja Merkintätakaus 

SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä, OP-Henkivakuutus Oy:ltä, 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Tiiviste-Group Oy:ltä ja Pontos Oy:ltä Merkintäsitoumukset merkitä 

Osakeannissa Uusia Osakkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla (i) täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien 

perusteella ja (ii) muiden kuin Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osalta merkitsemällä Uusia Osakkeita, jotka 

mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa (Merkintätakaus). Merkintäsitoumuksen antajien omistamat Nykyiset 

Osakkeet edustavat 47,2 prosenttia kaikista Yhtiön Nykyisistä Osakkeista. Merkintäsitoumukset on saatu 5.2.2020 ja 

niitä on eräiltä osin muutettu 25.2.2020 ja 27.2.2020. Merkintäsitoumuksen antajat ovat oikeutettuja yhteensä enintään 

noin 101 tuhannen euron palkkioon Merkintätakauksestaan. 

Merkintäsitoumukset ovat sitovia ja peruuttamattomia, ehdollisena tietyille edellytyksille, jotka ovat täyttyneet tämän 

Esitteen päivämäärään mennessä. 

Eturistiriidat 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ("Pääjärjestäjä") palkkiot on osittain sidottu Osakeannissa hankittavien varojen 

määrään.  

Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tarjonneet ja saattavat tulevaisuudessa tarjota SRV:lle neuvonanto-, 

konsultointi- ja/tai pankkipalveluita osana tavanomaista liiketoimintaansa, josta ne ovat saaneet, tai tulevat saamaan, 

tavanomaiset palkkiot ja kulukorvaukset. Lisäksi Pääjärjestäjä toimii lainanantajana SRV:n 60 miljoonan euron ja 40 

miljoonan euron luottolimiiteissä. Luottolimiitin ehtojen mukaan SRV on sitoutunut vahvistamaan omaa pääomaansa 

Osakeannilla. Lisäksi luottolimiitin ehdot edellyttävät, että Osakeanti toteutetaan vähintään 40 miljoonan euron 

suuruisena. 
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RISKITEKIJÄT 

Merkintäoikeuksiin ja/tai Uusiin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joista osa voi olla merkittäviä. Merkintäoikeuksiin 

ja/tai Uusiin Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti tässä Esitteessä esitettäviin tietoihin ja 

erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin ennen sijoituksen tekemistä. Seuraava riskitekijöiden kuvaus perustuu tämän 

Esitteen päivämäärän tietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin, eikä se ole siten välttämättä tyhjentävä. Yhtiön 

liiketoimintaan voi liittyä lisäksi riskejä, joita ei tunneta tai pidetä olennaisina tämän Esitteen päivämääränä, mutta jotka 

voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai 

tulevaisuudennäkymiin sekä Merkintäoikeuksien ja/tai Uusien Osakkeiden arvoon. Mikäli yksi tai useampi riskitekijöistä 

toteutuu, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan 

tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja Merkintäoikeuksien ja/tai Uusien Osakkeiden arvoon. Jos yksi tai useampi riskeistä 

toteutuu tai toteutumisen todennäköisyys kasvaa, Osakkeisiin sijoittaneet sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain 

tai kokonaan. 

Alla kuvatut riskitekijät on jaettu kuuteen ryhmään. Vaikka ryhmien esitysjärjestys ei kuvaa niiden olennaisuutta, 

jokaisessa ryhmässä esitetään ensimmäisenä ne riskit, jotka Yhtiö on arvioinut olennaisimmiksi ottaen huomioon niiden 

mahdollinen negatiivinen vaikutus Yhtiöön ja esiintymisen todennäköisyys.  

SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä 

Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan 

Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla, kuten tällä hetkellä leviävällä koronavirustaudilla (COVID-19) voi olla 

merkittävä vaikutus maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin. Koronaviruspandemia on jo aiheuttanut merkittävää 

epävarmuutta maailmantaloudessa ja rahoitusmarkkinoilla ja sen odotetaan johtavan globaalin talouden 

laskusuhdanteeseen. Taloudellinen epävarmuus on jo heikentänyt kuluttajien sekä yritysten taloudellista toimeliaisuutta 

sekä luottamusta talouteen ja tämän odotetaan vaikuttavan myös SRV:n asiakkaisiin. Useat keskuspankit ja hallitukset 

ovat julkistaneet yrityksille ja kuluttajille suunnattuja tukipaketteja ja -ohjelmia, joilla tähdätään talouden elvyttämiseen. Ei 

kuitenkaan ole varmuutta siitä riittävätkö edellä mainitut elvytystoimenpiteet estämään talouden laskusuhdanteen 

syntymisen. Tällaisella globaalilla tai paikallisella taloudellisella laskusuhdanteella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 

kysyntään kiinteistömarkkinoilla, rahoituksen saatavuuteen ja SRV:n asiakkaiden tulevaisuudennäkymiin sekä kuluttajien 

päätöksentekoon asuntomarkkinoilla.  

Maailmanlaajuinen epidemia tai pandemia, kuten koronavirustauti voi vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti SRV:n 

liiketoimintaan, muun muassa epidemian tai pandemian sekä sen leviämisen estämisestä aiheutuvien rajoituksien ja 

muiden toimenpiteiden vuoksi. Nämä epidemian tai pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet sekä yleinen 

maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus vaikuttavat SRV:n lisäksi yhtälailla sen alihankkijoiden 

toimintaan. Rajoitukset ja toimenpiteet voivat esimerkiksi nostaa SRV:n tai sen aliurakoitsijoiden SRV:n 

rakennustyömailla käyttämien materiaalien hintoja minkä lisäksi epidemia tai pandemia voi johtaa SRV:n työntekijöiden, 

aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien laajamittaisiin sairas- tai muihin poissaoloihin. 

Liikkumisrajoitukset voivat rajoittaa tai jopa pysäyttää materiaalitoimituksia maailmanlaajuisessa kuljetusliikenteessä 

esiintyvien häiriöiden ja ongelmien seurauksena. Edellä mainittujen materiaalien hintojen nousun, sairaspoissaolojen, 

materiaalitoimitusten logistiikkaan liittyvien häiriöiden ja muiden ongelmien vaikutus yhdessä SRV:n henkilöstön 

liikkuvuuteen liittyvien rajoitusten kanssa voi johtaa viivästyksiin tai keskeytyksiin työmailla. Viivästykset tai keskeytykset 

työmailla voivat puolestaan vaikuttaa negatiivisesti projektien tuloutettavan liikevaihdon määrään ja ajankohtaan sekä 

projektikatteisiin ja sitä kautta SRV:n toiminnan kannattavuuteen. 

Epidemia tai pandemia voi vaikuttaa merkittävästi SRV:n ja sen asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitukseen, 

mikä voi aiheuttaa kehityshankkeiden siirtymisen, työmaiden väliaikaisia pysähtymisiä, jo sovittujen tilausten 

peruuntumisia tai aloituksen lykkäämisiä. Asiakkaiden taloudellisen tilanteen heikentyminen voi johtaa myös SRV:n 

luottotappioiden kasvuun myyntisaamisten arvon alentuessa. 

Useissa maissa hallitusten on ollut pakko rajoittaa ihmisten liikkuvuutta sulkemalla alueita ja kaupunkeja sekä 

asettamalla ihmisiä karanteeniin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Koronavirus on johtanut tällaisiin toimenpiteisiin 

kaikissa SRV:n toimintamaissa: Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Lisäksi, esimerkiksi Venäjällä hallitus on väliaikaisesti 

rajoittanut kauppakeskusten vuokralaisten toimintaa, minkä odotetaan johtavan pienempiin tuottoihin SRV:n Venäjällä 

operoimissa kauppakeskuksissa. Vuokratuotot voivat jäädä odotettua pienemmiksi myös mikäli kauppakeskusten 

vuokralaisille joudutaan myöntämään vuokranalennuksia pandemiatilanteen vuoksi. Lisäksi merkittävänä riskinä 

Venäjällä ovat mahdolliset uudet liiketoimintaan merkittävästi vaikuttavat rajoitteet. Odotettua pienemmät vuokratuotot 

voivat vaikuttaa myös Kauppakeskus REDIn myynnistä mahdollisesti saatavan lisäkauppahinnan määrään (katso 
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lisätietoja kohdasta "Liiketoiminnan yleiskuvaus – Liiketoimintastrategia – Yleistä – Tervehdyttämisohjelma") tai Venäjällä 

kauppakeskuksia omistavien SRV:n osakkuusyhtiöiden tai näiltä olevien lainasaamisten arvoon. Venäjän taloustilanteen 

epävarmuuden sekä koronatilanteen vuoksi on mahdollista, että Venäjän kauppakeskusten myynnit siirtyvät aikaisemmin 

suunniteltua myöhäisemmäksi. Lisäksi pandemian eteneminen Venäjällä voi vaikuttaa ruplan kurssiin sekä sitä myötä 

SRV:n Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien arvostukseen. 

SRV:n liiketoiminta on vahvasti riippuvainen kuluttajien ja yritysten luottamuksesta talouteen. Esimerkiksi Suomen BKT:n 

odotetaan laskevan merkittävästi vuonna 2020 johtuen koronavirustaudin aiheuttaman pandemian maailmantalouteen 

tuomista ongelmista.1 Katso myös "Kehityssuuntaukset ja tietoa markkinasta – Yleinen talousympäristö Suomessa". 

Maailmanlaajuinen epidemia tai pandemia voi vaikuttaa SRV:n asiakkaiden taloudelliseen toimeliaisuuteen ja 

investointeja koskevaan päätöksentekoon ja siten esimerkiksi SRV:n toteuttamien hankkeiden ja palvelujen, kuten 

toimitilojen ja asuntojen kysyntään. Kysynnän vähentyminen voi vaikuttaa negatiivisesti SRV:n tulevaan liikevaihtoon, 

kassavirtaan, likviditeettiin ja esimerkiksi siihen miten SRV täyttää rahoitussopimustensa kovenanttitasot. Pandemia voi 

myös vaikuttaa SRV:n projekti- ja käyttöpääomarahoituksen saatavuuteen. Pitkittyessään pandemian vaikutukset voi 

aiheuttaa myös SRV:n vaihto-omaisuudessa olevien kehityshankkeiden ja rakentamattomien tonttien, rahoitusvarojen ja 

laskennallisten verosaamisten arvon alentumista. 

Tämän Esitteen päivämääränä käynnissä olevan koronaviruspandemian vaikutuksia (mukaan lukien vaikutuksien 

ajoittuminen, kesto ja laajuus) niin globaaliin talouteen, SRV:n toimintamaiden talouteen, SRV:n liiketoimintaan sekä 

SRV:n alihankkijoihin ja asiakkaisiin on vaikea ennustaa, erityisesti koska pandemiatilanne ja siitä seuraavat julkisen 

vallan toimenpiteet muuttuvat nopeasti. SRV arvioi tilanteen vaikuttavan kuitenkin ainakin lyhyellä aikavälillä SRV:n 

liiketoimintaan kehityshankkeiden siirtymisten, työmaiden hidastumisten tai väliaikaisten pysähdyksien, asunto- ja 

kiinteistökauppojen hidastumisen sekä yleisen taloudellisen tilanteen kiristymisen myötä. Millä tahansa edellä kuvatulla 

riskillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Epäsuotuisa talouskehitys ja -tilanne Suomessa voivat vaikuttaa SRV:n liiketoimintaan esimerkiksi kysynnän 

heikentymisen tai SRV:n toteutuskumppaneiden taloudellisten haasteiden kautta 

Rakennustoiminta on riippuvainen erityisesti yritysten luottamuksesta talouden yleisiin trendeihin ja liiketoimintansa 

näkymiin sekä kuluttajien luottamuksesta omaan talouteensa. Suhdannenäkymien heiketessä asuntojen ja toimitilojen 

kysyntä laskee. Tämän seurauksena toimitilojen ja asuntojen hinnat ja vuokrat saattavat myös kääntyä laskuun. 

Taloustilanteen ja finanssimarkkinoiden epävarmuus on yleisesti ottaen vaikuttanut lähimenneisyydessä haitallisesti 

suomalaisiin yrityksiin. 

Suomi on SRV:n päämarkkina (lisätietoja kohdissa "Liiketoiminnan yleiskuvaus" ja "Kehityssuuntaukset ja tietoa 

markkinasta – Suomen rakennusmarkkinat"). Vaikka Suomen yleinen taloustilanne on ollut viime aikoina suhteellisen 

hyvä, se voi vaihdella ajoittain merkittävästikin. Uudisrakentamisen syklinen luonne Suomessa voi johtaa kysynnän 

laskuun Suomen rakennus- ja kiinteistömarkkinoilla sekä asuntojen että toimitilojen rakentamisen osalta. Esimerkiksi 

Suomessa kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa uusien asuntojen kysyntään. Lisääntyvä 

työttömyys, muutokset verotuksessa, valtion ja alueellisen julkisen sektorin kululeikkaukset sekä asuntolainojen korkojen 

nousu, RS-lainoja myöntävien rahoittajapankkien mahdollisesti asettamat rajoitukset sekä vaikeudet asuntolainan 

saamisessa voivat vaikuttaa haitallisesti uudisasuntojen kysyntään Suomessa. Lisäksi uusien asuntojen rakentamiseen 

voivat vaikuttaa muun muassa paikallisten viranomaisten erityiset määräykset, kuten asuntojen kokojakaumaa ja 

tonttirahastojen käyttöä koskevat rajoitukset. Kaupallisten toimitilojen tilakysyntä ja sijoittajien kiinnostus sijoittaa 

kiinteistöihin vaihtelee merkittävästi talouden tilanteesta riippuen. Myös julkisen sektorin taloudellisen tilanteen 

heikentyminen valtakunnallisella tai kunnallisella tasolla voi vaikuttaa julkisiin rakennuksiin ja infrastruktuuriin tehtävien 

investointien määrään. Lisäksi koronaviruksen (COVID-19) leviämisen odotetaan vaikuttavan olennaisen haitallisesti 

Suomen talouteen (katso myös "– Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 

SRV:n liiketoimintaan"). 

Epäsuotuisa talouskehitys Suomessa voi vaikuttaa SRV:n liiketoimintaan monin tavoin, mukaan lukien SRV:n sekä sen 

asiakkaiden ja toteutuskumppaneiden tuloihin, varoihin, maksuvalmiuteen, liiketoimintaan ja/tai taloudelliseen asemaan. 

Lisäksi SRV ei välttämättä pysty hyödyntämään talouden vaihtelun luomia liiketoimintamahdollisuuksia eikä 

sopeuttamaan toimintaansa talouden pitkäaikaiseen taantumaan tai stagnaatioon. Makrotaloudellisten tekijöiden 

vaihtelulla ja Suomen talouden epäsuotuisalla kehityksellä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

                                                           

11 Lähde: Suomen Pankki, Valtiovarainministeriö. 
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SRV:n asuntohankkeiden asiakkaat eivät välttämättä saa tarvitsemaansa rahoitusta tai rahoituksen hinta voi 

nousta tasolle, joka vähentää SRV:n rakentamispalveluiden kysyntää 

SRV:n asiakkaat eivät välttämättä pysty saamaan haluamillaan ehdoilla tai lainkaan rahoitusta SRV:n omaperusteisesti 

rakentamien asuntojen ostamista varten. Korkotason muutoksilla on suora vaikutus yksityishenkilöiden halukkuuteen 

ottaa lainaa ja päättää uuden kodin ostamisesta. Korkojen nousu nostaisi rahoituskuluja SRV:n asiakaskuntaan 

kuuluvien yksityishenkilöiden keskuudessa, ja tämä voi heikentää asuntojen kysyntää, ellei niiden hinta laske suhteessa 

korkotason muutokseen. Korkotason nousu voi vaikuttaa negatiivisesti erityisesti rakentamispalveluihin ja erityisesti 

asuntorakentamiseen. 

Markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset voivat vaikuttaa Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvien yksityishenkilöiden 

käyttäytymiseen osittain eri tavoin riippuen siitä, ostaako yksityishenkilö asunnon omaan käyttöönsä vai 

sijoitusasunnoksi. Vaikka asuntojen kysyntään vaikuttaa ensisijaisesti asumisen tarve, tuotto-odotusten muutokset voivat 

vaikuttaa yksityishenkilöiden ja muiden sijoittajien sijoituspäätöksiin, sillä markkinakorkojen ja korkomarginaalien nousu 

heikentää tuotto-odotuksia. Korkojen nousu voi myös vähentää yksityishenkilöiden halukkuutta siirtyä vuokra-asunnosta 

omistusasuntoon tai vaihtaa omistusasuntonsa suurempaan tai muuten sopivampaan asuntoon. Siten rahoituksen 

hinnan nousu voi tehdä asunnon vaihtamisesta ja kiinteistöihin sijoittamisesta vähemmän houkuttelevaa myös 

yksityishenkilöiden kannalta. Korkojen nousu voi myös parantaa muiden sijoituskohteiden tuottoa sijoitusasuntoihin 

verrattuna ja siten vähentää sijoitusasuntojen houkuttelevuutta sijoittajien keskuudessa. 

Kysyntään Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvien yksityishenkilöiden keskuudessa voivat vaikuttaa myös asuntolainoja 

koskevat määräykset, rahoituksen saatavuuteen vaikuttava muu sääntely sekä pankkien omat lainanantokäytännöt 

ja -periaatteet. Finanssivalvonta päätti vuonna 2018 alentaa asuntolainojen suurimman sallitun rahoitussuhteen 90 

prosentista 85 prosenttiin muilla kuin ensiasunnon ostajilla. Ensiasunnon ostajilla sallitaan enintään 95 prosentin 

rahoitussuhde. Tämän seurauksena asunnon ostamista ei voi rahoittaa pelkästään lainalla, jos ostettava asunto on 

lainan ainoa vakuus. Asunnon ostohinnasta pitää kattaa vähintään 15 prosenttia (ensiasunnon tapauksessa 5 prosenttia) 

säästöillä tai muilla vakuuksilla. 

Muutokset lainakattosäädöksissä ja kuluttaja-asiakkailta vaadittavassa omarahoitusosuudessa voivat heikentää 

kuluttaja-asiakkaiden mahdollisuuksia saada lainarahoitusta ja johtaa omarahoitusosuuden täydentämiseen 

kulutusluotoilla. Tämän seurauksena myös kulutusluottoihin liittyvä lainsäädäntö ja kulutusluoton saatavuus voivat 

vaikuttaa asuntolainojen kysyntään ja tarjontaan. 

Yksityishenkilöiden asuntolainat ovat tärkeä tekijä erityisesti asuntojen omaperusteisessa rakennustuotannossa. 

Muutokset lainojen saatavuudessa kuluttaja-asiakkaille voi johtaa myymättömien asuntojen määrän nopeaan kasvuun ja 

vaikeuttaa merkittävästi uusien asuntohankkeiden aloittamista. Jos rahoituksen saatavuus heikkenee Yhtiön asiakkaiden 

keskuudessa, tämä voi vaikeuttaa asuntojen myyntiä entisestään. Korkojen nousu voi vähentää Yhtiön 

rakentamispalveluiden kysyntää, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Epäedullinen talouskehitys ja tilanne Venäjällä voivat vaikuttaa SRV:n liiketoimintaan 

Venäjä on edelleen yksi SRV:n päämarkkinoista (katso "Liiketoiminnan yleiskuvaus" ja "Kehityssuuntaukset ja tietoa 

markkinasta – Venäjän markkinat"). SRV:n toiminta Venäjällä muodostuu pääasiassa sen osittain omistamista kolmesta 

kauppakeskuksesta, joita SRV operoi. Näin ollen Venäjän talouteen liittyvät riskit SRV:n liiketoiminnassa johtuvat 

pääasiassa pääomasta, jonka SRV on sijoittanut osakkuusyhtiöihinsä ja yhteisyrityksiinsä Venäjällä.  

Venäjää vastaan asetetut pakotteet sekä Venäjän asettamat vastapakotteet EU:lle, Yhdysvalloille, Kanadalle ja muille 

länsimaille monimutkaistavat edelleen kiinteistöliiketoimintaa Venäjällä. Monet länsimaiset pankit ja sijoittajat ovat 

vetäytyneet pois Venäjän markkinoilta, ja venäläisten pankkien kyky saada uudelleenrahoitusta kansainvälisiltä 

rahoitusmarkkinoilta on heikentynyt. Siksi sijoittajakumppanien löytäminen ja rahoituksen järjestäminen uusiin ja 

meneillään oleviin hankkeisiin on vaikeutunut Venäjällä. Lisäksi kiinteistöjen markkinahinnat ovat laskeneet Venäjällä, 

mikä kasvattaa luototusastetta ja saattaa vaatia kiinteistöjen omistajia sijoittamaan lisää pääomaa. Lisäksi omistajien 

pitää mahdollisesti tehdä alaskirjauksia, jos kiinteistön tasearvo katsotaan liian suureksi suhteessa sen markkina-arvoon. 

Vaikka Venäjän taloudesta on saatu viime vuosina merkkejä lievästä paranemisesta, kun Venäjän BKT on alkanut 

kasvaa hitaasti myös tuonnin elpymistä tukevan kotimaisen kysynnän ohjaamana, ei voi olla varmuutta siitä, että 

talouden parantuminen jatkuu tulevaisuudessa etenkin tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi ruplan 

valuuttakurssin negatiivisen kehittymisen jatkuminen voi heikentää Venäjän talouskehitystä. 

Lisäksi koronaviruksen (COVID-19) leviämisen odotetaan vaikuttavan olennaisen haitallisesti Venäjän talouteen (katso 

myös "– Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan"). 
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Venäjän talouden epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa monin tavoin SRV:n sekä sen asiakkaiden ja toteutuskumppaneiden 

liiketoimintaan, kuten tuottoihin, omaisuuseriin, likviditeettiin, liiketoimintaan ja/tai taloudelliseen asemaan. 

Kysynnän ja tarjonnan vaihtelu kiinteistömarkkinoilla voi vaikuttaa SRV:n liiketoimintaan ja kykyyn myydä 

rakennettuja kiinteistöjä kannattavasti tai ollenkaan 

Kiinteistömarkkinat ovat herkkiä kysynnän ja tarjonnan vaihtelulle (kiinteistö- ja rakennusmarkkinoista on lisätietoja 

kohdassa "Kehityssuuntaukset ja tietoa markkinasta"). Kiinteistöjen hintoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten korot, 

inflaatio, talouskasvu, liiketoimintaympäristö, tulevaisuudennäkymät, rahoituksen saatavuus, kiinteistöjen verotus, 

demografiset tekijät, rakentamisaktiivisuuden taso ja vuokrattavien tilojen saatavuus. Myös paikallisten markkinoiden 

muutokset kysynnässä ja tarjonnassa uudisrakentamisen, sijoittajien kysynnän tai tarjonnan ja/tai muiden tekijöiden 

seurauksena voivat vaikuttaa olennaisesti kiinteistöjen arvoon riippumatta paikallisten kiinteistömarkkinoiden yleisestä 

kehityksestä. Esimerkiksi suurten asuntokohteiden valmistuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa merkittävä määrä uusia 

asuntoja tulee samanaikaisesti markkinoille tietyllä alueella, millä saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n kykyyn myydä 

osaa valmistuneiden hankkeiden asunnoista nopeasti ja/tai tyydyttävään hintaan. Kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden tai 

kiinteistön luovutuksesta maksettava varainsiirtovero vaikuttaa sekä asuntojen että toimitilojen kehittämiseen. 

Jos kiinteistömarkkinat heikkenevät, tämä saattaa laskea myyntihintoja sekä lisätä SRV:n hankkeisiin sidotun pääoman 

määrää ja pitkittää pääoman sitoutumisen kestoa, mikä voi puolestaan estää SRV:tä aloittamasta uusia hankkeita. Ei voi 

olla varmuutta siitä, että SRV onnistuu myymään valmiit kohteet kannattavasti tai että tällaiset myynnit voidaan toteuttaa 

hyväksyttävin ehdoin tai ollenkaan, jos kiinteistömarkkinat toimivat heikosti tai muuttuvat epälikvideiksi. Tämä puolestaan 

voisi aiheuttaa toiminnallisia tappioita ja vaatia SRV:ltä lisää pääomaa mahdollisesti vaikeassa markkinatilanteessa. 

Näillä tekijöillä voi olla yhdessä tai erikseen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV altistuu sekä rakennuskustannusten nousuun ylikuumentuneilla rakennusmarkkinoilla että heikkoon 

suhdannetilanteeseen liittyville riskeille 

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä, joiden hallinta edellyttää pitkäjänteistä 

onnistunutta suunnittelua. Rakennusmarkkinoiden ylikuumetessa rakennuskustannukset voivat nousta merkittävästi ja 

vaikuttaa heikentävästi rakennushankkeen kannattavuuteen. Toisaalta heikossa suhdannetilanteessa aliurakoitsijoihin ja 

rakennusmateriaalitoimittajiin liittyvät taloudelliset riskit kasvavat. Erityisesti toimitilojen lisä- ja muutostöiden tekemiseen 

voi liittyä taloudellisia riskejä. Joissakin tapauksissa on myös mahdollista, että SRV ei pysty etukäteen arvioimaan 

aliurakoiden tai hankintojen hintoja riittävällä tarkkuudella ja tekee sopimuksia, joiden aiheuttamat lopulliset kustannukset 

ylittävät SRV:n alkuperäiset kustannusarviot, jolloin SRV:n hankkeesta saama voitto saattaa jäädä odotettua 

pienemmäksi tai hanke voi muodostua tappiolliseksi. Jos on todennäköistä, että hankkeen loppuunsaattamiseksi 

tarvittavat kokonaiskustannukset tulevat ylittämään hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettu tappio kirjataan 

välittömästi kuluksi.  

Mikäli rakennuskustannukset nousevat merkittävästi, kustannukset on arvioitu alle toteutuvien kustannusten tai 

aliurakoiden tai hankintojen toteutuksesta aiheutuu taloudellisia erimielisyyksiä, tällä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n 

liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Muutoksilla SRV:n asiakkaiden tilavaatimuksissa ja toimintaympäristössä voi olla haitallinen vaikutus 

toimitilojen kysyntään ja niiden rakentamiseen sekä julkisen sektorin rakennushankkeisiin 

Yleisten taloustrendien lisäksi merkittävillä muutoksilla SRV:n asiakkaiden toimintaympäristössä voi olla välitön tai 

hitaasti etenevä vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Esimerkiksi verkkokaupasta on tulossa yhä tärkeämpää 

monille kuluttajakaupassa toimiville yrityksille. Eräät SRV:n yritysasiakkaat voivat siirtää tulevaisuudessa tai ovat jo 

siirtämässä kuluttajaliiketoimintansa osittain tai kokonaan verkkoon, mikä voi vähentää liiketilojen tarvetta ja siten 

vaikuttaa liiketilojen kysyntään. Lisäksi avokonttoreiden ja etätyön yleistyminen on vähentänyt toimistotilojen kysyntää. 

Lisätietoja kohdassa "Kehityssuuntaukset ja tietoa markkinasta – Suomen rakennusmarkkinat – Toimisto- ja 

liikekiinteistöt". Myös talouden suhdannevaihtelut voivat vaikuttaa kielteisesti SRV:n asiakkaiden liiketoimintaan ja 

rahoituksen saatavuuteen, mikä puolestaan voi estää tai jopa pysäyttää uusien toimitilojen kysynnän. 

Lisäksi SRV:llä on tällä hetkellä meneillään useita julkisen sektorin rakennushankkeita, kuten sairaaloita ja kouluja, sekä 

maanalaisia rakennustöitä. SRV:n johdon mukaan rakennushankkeiden kysyntä on nyt voimakasta julkisella sektorilla. Ei 

kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että julkisen sektorin rakennushankkeiden määrä pysyy tulevaisuudessa nykyisellä 

tasolla esimerkiksi rahoituksen saatavuuden tai hinnan tai kysynnän heikkenemisen seurauksena. Tästä on esitetty 

lisätietoja kohdassa "Kehityssuuntaukset ja tietoa markkinasta – Suomen rakennusmarkkinat – Julkisen sektorin 

rakennukset". 
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Uusien toimitilojen kysynnän ja niiden rakentamisen sekä julkisen sektorin rakennushankkeiden vähenemisellä tai 

merkittävillä muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan 

tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.  

SRV:n liiketoimintaan liittyvät riskit 

SRV:n epäonnistumisella tervehdyttämisohjelmansa ja liiketoimintastrategiansa määrittelyssä ja 

toteuttamisessa voi olla haitallinen vaikutus SRV:n kasvuun ja kannattavuuteen tulevaisuudessa 

SRV aloitti vuoden 2019 lopussa tervehdyttämisohjelman, ja täsmentää strategiaansa vuoden 2020 aikana. SRV:n 

strategiasta ja toukokuussa 2020 käynnistyneestä strategian päivittämisestä sekä tervehdyttämisohjelmasta on esitetty 

lisätietoja kohdassa "Liiketoiminnan yleiskuvaus – Liiketoimintastrategia". 

SRV:n tervehdyttämisohjelman keskeisenä tavoitteena on kannattavuuden merkittävä parantaminen ja talouden 

vakauttaminen kestävällä tavalla. Lisäksi osana tervehdyttämistä SRV muun muassa kehittää organisaatiota ja 

prosessejaan, vähentää omaan taseeseen rakentamista sekä tiukentaa kehitettävien ja tarjottavien hankkeiden 

valintakriteerejä. 

SRV:n tervehdyttämisohjelman ja strategian onnistunut toteuttaminen riippuu monista tekijöistä, joista monet ovat ainakin 

osittain SRV:n vaikutuspiirin ulkopuolella. Lisäksi vaikka SRV onnistuisi toteuttamaan tervehdyttämisohjelmansa ja 

strategiansa, tämä ei välttämättä paranna sen liiketoiminnan tulosta. SRV voi myös päättää tulevaisuudessa muuttaa 

liiketoimintastrategiaansa edelleen ja/tai ottaa käyttöön täydentäviä strategioita vastatakseen muutoksiin 

toimintaympäristössään. SRV ei välttämättä pysty määrittämään, toteuttamaan tai tarvittaessa muuttamaan 

liiketoimintastrategiaansa onnistuneesti. 

Jos SRV ei onnistu toteuttamaan tervehdyttämisohjelmaansa ja toteuttamaan tai muuttamaan liiketoimintastrategiaansa 

menestyksekkäästi tai toteuttaa virheellistä strategiaa, voi tällä olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin, minkä seurauksena SRV ei välttämättä pysty 

saavuttamaan taloudellisia tavoitteitaan. 

SRV ei välttämättä onnistu uusien tai meneillään olevien omaperusteisten, omakehitteisten tai yhteisomisteisten 

hankkeiden toteuttamisessa 

SRV:llä on Suomessa kehitys- ja rakennusvaiheessa useita suuria hankkeita, jotka vaativat muun muassa 

sijoittajakumppaneita ja rahoitusresursseja. Venäjällä kaikki SRV:n päähankkeet ovat operointivaiheessa, ja niiden 

myynnille odotetaan sopivaa ajankohtaa. Epäonnistuminen hankkeiden hallinnoinnissa ja kehittämisessä Venäjällä tai 

mahdollisten sijoittajien rahoituksen saamisessa saattaa johtaa kohteiden myynnin viivästymiseen tai niistä saatavien 

myyntituottojen heikkenemiseen tai jopa tappioon. 

Omaperusteisissa hankkeissa SRV soveltaa pääosin luovutuksenmukaista tuloutusta ja luovutettujen kohteiden tuloutus 

on riippuvainen tilojen myyntiasteesta. Omaperusteisten hankkeiden luovutusaikatauluilla voi olla epäedullinen tai suurta 

vaihtelua aiheuttava vaikutus kunkin tilikauden ja vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. Hankkeiden 

myyntiin vaikuttavat muun muassa ostajan rahoituksen saatavuus, kyseessä olevan kiinteistön sijainti ja muut 

ominaisuudet sekä vuokrataso ja vuokrausaste. 

Kiinteistöhankkeissa on maanhankintariskien lisäksi myös muita epävarmuustekijöitä ja riskejä, jotka liittyvät muun 

muassa kaavoituksen lopputulokseen, viranomaislupiin, maaperän kuntoon ja muihin ympäristötekijöihin, rahoitukseen, 

SRV:n antamien rahoitussitoumuksien täyttämiseen tarvittavien rahoituslähteiden saatavuuteen, hankkeiden 

kaupallistamiseen ja tilojen riittävän käyttöasteen saavuttamiseen, toteutusaikatauluihin ja -sopimuksiin, 

yhteistyökumppaneihin, kohteen rakenteisiin ja rakennusmateriaaleihin sekä hankkeen tyyppiin ja maantieteelliseen 

sijaintiin. SRV arvostaa tonttivarantonsa IFRS-tilinpäätöskäytännön vaatimusten mukaisesti hankintamenoon. Tontin 

arvoa alennetaan, jos tontille suunnitellun hankkeen myyntiarvo ei vastaa tontin hankintahintaa lisättynä 

rakennuskustannuksilla. SRV on strategiansa mukaisesti keskittynyt kehityshankkeisiin ja jatkanut tonttihankintoja 

erityisesti Suomen kasvukeskuksissa. 

Millä tahansa edellä kuvatulla riskillä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Yksittäisten hankkeiden heikommalla kannattavuudella, rakennusurakoiden kilpailutilanteella sekä toimitilojen ja 

asuntojen heikommalla kysynnällä voi olla haitallinen vaikutus SRV:hen 

Merkittävä osa SRV:n liikevaihdosta muodostuu kehityshankkeista ja rakennusurakoista, jotka saattavat olla merkittävän 

kokoisia suhteessa SRV:n kokoon ja taloudelliseen asemaan, ja näin ollen SRV:n tulos riippuu suuressa määrin 
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yksittäisten hankkeiden kannattavuudesta ja etenemisestä. Tiukka kilpailu uusista tilauksista rakennusalalla Suomessa 

voi vaikuttaa SRV:n uuden tilauskannan määrään ja kannattavuuteen.  

Hankkeiden myyntiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ostajien rahoituksen saatavuus ja vuokrausaste sekä 

vuokrasopimusten pituus ja kannattavuus. Myyntien viivästyessä liikevaihdon ja mahdollisen liikevoiton tuloutuminen 

viivästyvät vastaavasti. Erityisesti toimitilahankkeissa lisä- ja muutostöistä sopimiseen voi liittyä taloudellisia riskejä, jotka 

kasvavat erityisesti huonossa taloustilanteessa. 

Kehityshankkeiden aloitusten siirtyminen kasvattaa kuluksi kirjattavaa kehityskustannusten määrää. Asuntomyynnin 

hidastuminen kasvattaa myynti-, markkinointi-, korko- ja yleiskustannusten määrää omaperusteisessa 

asuntotuotannossa. Talouden epävarmuus sekä toteutuneet ja tulevaisuudessa mahdolliset verotuksen korotukset 

heikentävät asuntomyynnin näkymiä ja volyymia. Asuntokysynnän keskeisiä riskejä ovat korkotason nousu ja/tai 

kuluttajien luottamuksen heikentyminen. 

Suurissa kehityshankkeissa ja rakennusurakoissa on yleensä samoja riskejä kuin muissa pienemmissä hankkeissa, 

mutta riskit voivat olla rahamääräisesti ja muuten huomattavan laajoja ja saattavat keskittyä, sillä hankkeen lopputulosta 

ja vastuita koskeva epävarmuus sekä julkinen mielenkiinto kasvavat hankkeen koon mukaan. Suuriin hankkeisiin liittyvät 

riskit voivat myös olla merkittävämpiä uusien ominaisuuksien tai hankkeiden suuremman monimutkaisuuden takia. 

Suuriin kehityshankkeisiin ja rakennusurakoihin voi myös liittyä lisäriskejä, jotka johtuvat muun muassa suunnittelun ja 

rakentamisen monimutkaisuudesta, tärkeiden sidosryhmien vaikutuksesta hankkeeseen, olennaisten resurssien ja 

rahoituksen saatavuudesta, aliurakoitsijoiden työn ja materiaalien laadusta sekä turvallisuus- ja ympäristöasioista. 

Esimerkiksi vuonna 2019 projektikatteiden heikentyminen kahdessa hankkeessa vaikutti vuoden 2019 operatiiviseen 

liikevoittoon yhteensä 11 miljoonaa euroa, minkä lisäksi operatiiviseen liikevoittoon vaikutti Majakka-asuintornin 

vesivahinko (6 miljoonaa euroa). 

Erityisesti kiinteähintaisessa rakennusurakoinnissa mutta myös esimerkiksi julkisissa hankintaprojekteissa pääurakoitsija 

valitaan tarjouskilpailulla, jossa kilpailu voi olla hyvin tiukkaa riippuen tarjolla olevista hankkeista ja vallitsevasta 

markkinatilanteesta. Sekä kehityshankkeissa että rakennusurakoinnissa on mahdollista, että SRV toteuttaa 

odottamattoman vaikeita hankkeita tai rakentaminen tapahtuu epäedullisen taloussuhdanteen aikana, mikä saattaa 

johtaa heikkoon kannattavuuteen tai jopa tappioihin. 

SRV:n epäonnistuminen kannattavien hankkeiden toteuttamisessa, tiukka kilpailu ja kysynnän väheneminen voivat 

vaikuttaa olennaisen haitallisesti SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 

tulevaisuudennäkymiin. 

SRV altistuu kehityshankkeissa myyntiin, hintoihin ja vuokratuottoihin liittyville riskeille 

SRV:n strategisena tavoitteena on kasvattaa kehityshankkeiden osuutta Suomessa. Omissa kehityshankkeissaan SRV 

pyrkii tunnistamaan asiakkaiden tarpeet, etsii sopivia kehityskelpoisia kiinteistöjä tai maa-alueita sekä määrittelee 

saatavilla olevat rahoituslähteet suurille rakennushankkeille. SRV saattaa vastata kehityshankkeessa myös siitä, että 

toimitiloille tai asunnoille löytyy riittävä määrä vuokralaisia. Asiakkaille voidaan tarjota kokonaisratkaisuja, joissa SRV 

kehittää, organisoi ja toteuttaa koko hankkeen. 

Omiin kehityshankkeisiin liittyy erityisiä riskejä verrattuna muun tyyppisiin rakennushankkeisiin. Kohteen kehitys saattaa 

kestää vuosia, ja jos hanke perutaan, siitä on voinut jo aiheutua merkittäviä kustannuksia. Jos taloustilanne muuttuu 

hankkeen kehittämisen aikana, vuokralaiset, sijoittajat ja ostajat eivät välttämättä pysty täyttämään sitoumuksiaan 

SRV:lle. Omiin hankkeisiin sisältyy myös riskejä liittyen muun muassa maa-alueiden hintojen nousuun, 

valuuttakursseihin ja rakennusmääräysten tai paikallisviranomaisten määräysten muutoksiin. Sijoittajien 

kiinteistösijoituksille asettama tuottovaatimus vaikuttaa kiinteistöjen hintoihin. Tuottovaatimusten nousu alentaa 

kiinteistön myyntiarvoa. Erityisesti Venäjällä, mutta myös Suomessa, sijoittajien tuottovaatimukset voivat muuttua 

olennaisesti ja vaikuttaa kielteisesti SRV:n kehityshankkeiden myyntiarvoon. Myyntien viivästyessä SRV:n liikevaihdon ja 

mahdollisen liikevoiton tuloutuminen viivästyy vastaavasti. Kehityshankkeiden aloitusten siirtyminen kasvattaa SRV:n 

kuluksi kirjattavaa kehityskustannusten määrää. Lisäksi vuokratasolla ja vuokrausasteella on suora vaikutus 

vuokratuottoon, jonka SRV pystyy luomaan kohteelle. Vuokratuotto vaikuttaa kehityshankkeen arvoon hankkeen aikana 

ja kun kohde myydään. Kun kohde myydään, ostaja saattaa vaatia SRV:tä vastaamaan tietyn ajan niiden tilojen 

vuokranmaksusta, joita ei ole vuokrattu. Sijoittajat voivat myös asettaa hankkeen aikana erillisiin sopimuksiin perustuvia 

vuokraustavoitteita, joista voi aiheutua SRV:lle sanktioita.  

SRV on kehittänyt Venäjällä kauppakeskusten operointitoimintaa tukeakseen kohteiden kehittämistä ja vuokratuoton 

kasvua hankkeissa. Monet tekijät vaikuttavat kauppakeskusten vuokratuottoon ja vuokrausasteeseen, ja SRV:n 

vaikutuspiirin ulkopuolella olevat seikat voivat vaikuttaa niihin kielteisesti. SRV ei välttämättä onnistu operoimaan 

kauppakeskuksia menestyksekkäästi, mikä voi vaikuttaa haitallisesti sen vuokratuottoihin ja liiketoiminnan tulokseen. 
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Kysynnän epävarman kehityksen seurauksena SRV altistuu omissa asunto- ja toimitilakehityshankkeissaan myynti-, 

hinta- ja vuokratuottoriskeille. Kun SRV:n asuntokohde valmistuu, kaikkia asuntoja ei välttämättä ole myyty tai vuokrattu. 

Myymättömät asunnot sitovat SRV:n pääomaa, millä saattaa olla haitallinen vaikutus sen taloudelliseen asemaan. SRV 

ei välttämättä onnistu saavuttamaan riittävää vuokrausastetta toimitilakohteissaan tai sen vuokralaiset saattavat kohdata 

taloudellisia vaikeuksia tai jopa menettää maksukykynsä. Tämä saattaa johtaa riittämättömään vuokratuottoon, mikä voi 

vaikuttaa SRV:n mahdollisuuksiin myydä kiinteistö suunnitelmien mukaisesti. Hankkeisiin liittyy lisäksi muuttuvia 

vastikkeita, jotka voivat johtua esimerkiksi vuokravastuista. Näiden tekijöiden vuoksi SRV:n pitää mahdollisesti alentaa 

myyntihintoja, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sen liiketoiminnan tulokseen.  

Lisäksi eri tekijöiden odotettua heikompi kehittyminen ja virheelliset olettamukset sekä hankkeiden, kuten 

kauppakeskusten, aloitusvaiheessa että suunnitellussa myyntiajankohdassa voivat johtaa tarpeeseen alentaa hankkeen 

hankintamenoon perustuvaa tasearvoa. Esimerkiksi 6.2.2020 SRV päätti myydä omistusosuutensa REDI-

kauppakeskuksesta suunniteltua aikaisemmin ja ennen vuokratuoton tasoittumista. Tästä syystä REDI-kauppakeskuksen 

aikaistettu myyntiajankohta ja siihen perustuva myyntihinta aiheuttivat arvonalentumisia, jotka SRV kirjasi vuoden 2019 

tilinpäätökseen. 

SRV:n osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 31.3.2020 olivat 38,8 miljoonaa euroa.2 Jos mikä tahansa edellä kuvattu 

myyntiin, hintoihin, valuuttakursseihin tai vuokratuottoihin liittyvä riski toteutuu kehityshankkeissa, tällä voi olla haitallinen 

vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Kilpailun vuoksi SRV ei välttämättä pysty kasvattamaan tai pitämään ennallaan liiketoimintansa volyymia tai 

katetta 

SRV:n liiketoiminnan volyymi tai kate saattaa laskea esimerkiksi voimakkaan kilpailun seurauksena. Eräät SRV:n 

valtakunnallisista tai kansainvälisistä kilpailijoista hyötyvät SRV:tä suuremmasta koosta ja vahvemmista taloudellisista 

resursseista ja pystyvät toteuttamaan suurempia hankkeita ja ottamaan enemmän taloudellisia ja muita riskejä. SRV:n 

suuremmilla kilpailijoilla voi myös muun muassa olla enemmän markkinointiresursseja ja ne saattavat hyötyä enemmän 

mittakaavaeduista kuin SRV. Lisäksi on mahdollista, että pienet tai keskisuuret yhtiöt kasvavat aggressiivisesti tai 

markkinoille tulee uusia yhtiöitä. 

Vaikka projektien hallinnan laatu ja asiantuntemus sekä osaaminen vaikuttavat asiakkaiden päätöksiin, hinta on edelleen 

tärkeä tekijä monille SRV:n asiakkaille. Tämä aiheuttaa rakennusyhtiöiden välillä voimakasta hintakilpailua, joka voi 

vaikuttaa haitallisesti SRV:n katteisiin. On myös mahdollista, että SRV epäonnistuu kustannusten arvioinnissa 

tehdessään hankesopimuksia, mikä saattaa pienentää katetta tai aiheuttaa tappioita. 

Lisäksi potentiaaliset asiakkaat arvioivat toteutuskumppaninsa kyvyn täyttää sovitut velvoitteet. Koska SRV on 

kohdannut merkittäviä haasteita viime vuosina, SRV:n tämänhetkinen taloudellinen tilanne ja negatiivinen julkisuus voivat 

vaikuttaa haitallisesti SRV:n maineeseen sen asiakkaiden keskuudessa, mikä voi rajoittaa tai jopa estää SRV:n 

mahdollisuuksia aloittaa uusia kehityshankkeita tai saada kutsuja rakennusurakoiden tarjouskilpailuihin. Lisäksi tietyt 

asiakkaat voivat vaatia SRV:ltä lisävakuuksia sen velvoitteiden täyttämistä varten. 

SRV:n liikevaihdon ja toiminnan kannattavuutta saattavat heikentää myös muutokset yleisessä talouskehityksessä, 

asiakkaiden toimintaympäristöissä sekä rakennus- ja kiinteistömarkkinoilla. SRV voi epäonnistua kehityshankkeiden 

sekä kustannusjoustavien rakennusurakoiden osuuden kasvattamisessa ja tätä kautta toiminnan kannattavuuden 

parantamisessa. Tämä voi myös pidentää aikaa, jona SRV:n pääomaa on sidottu hankkeisiin.  

SRV:n epäonnistumisella liiketoimintansa volyymin tai katteen kasvattamisessa tai säilyttämisessä voi olla haitallinen 

vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV ei välttämättä onnistu hallitsemaan useita samanaikaisia kehityshankkeita ja rakennusurakoita sekä 

operoitavia kiinteistöjä 

SRV vastasi 31.3.2020 noin 70 rakennusurakan toteutuksesta ja lähitulevaisuuden kehityshankkeesta Suomessa sekä 

muun muassa REDI-kauppakeskuksen operoinnista Suomessa ja kolmen kauppakeskuksen operoinnista Venäjällä. 

Kaikkiin eri toimintoihin liittyy teknisiä ja toiminnallisia riskejä, ja ne vaativat jatkuvaa toiminnan suunnittelua, ohjausta ja 

valvontaa sekä laadun, aikataulun ja kustannusten hallintaa. Lisäksi SRV:n projektinjohtamiseen perustuva 

liiketoimintamalli on riippuvainen sen yhteistyökumppaniverkoston toiminnasta. Tämän seurauksena useiden toimintojen 

johtaminen edellyttää, että SRV:n projektinhallintaprosessit toimivat tehokkaasti, jotta voidaan hallita yhtä aikaa useita 

päällekkäisiä sisäisiä tiimejä sekä yhteistyökumppaniverkostoa suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos SRV epäonnistuu 

tulevaisuudessa useiden kehitys- ja rakennushankkeiden sekä operoitavien kiinteistöjen samanaikaisessa hallinnassa, 

                                                           

2 Ei sisällä osuutta Pearl Plaza -hankkeesta (14,7 miljoonaa euroa), joka on luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi 31.12.2019. 
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tällä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 

tulevaisuudennäkymiin. 

Kauppakeskusten hallintaan ja operointiin, valikoitujen asumis- ja kiinteistöpalvelujen tarjoamiseen sekä 

elinkaarimallin mukaisesti toteutettuihin hankkeisiin voi liittyä toiminnallisia sekä turvallisuuteen ja 

yhteistyökumppaneihin liittyviä riskejä 

Tämän Esitteen päivämääränä SRV vastaa kolmen kauppakeskuksen operoinnista Venäjällä ja REDI-kauppakeskuksen 

operoinnista Suomessa. Lisäksi SRV tarjoaa valikoituja asumis- ja kiinteistöpalveluja sekä elinkaarimallia joidenkin 

rakennushankkeidensa toteuttamisessa. SRV tarjoaa yhdistettyjä palveluja asuntojen omistajille ja vuokralaisille sekä 

erillisiä palveluja kiinteistöjen omistajille. Elinkaarimallissaan SRV vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta sekä sovitun 

ajanjakson rakennuksen käyttö- ja ylläpitovaiheen kiinteistöpalveluista sekä kunnossapidosta. Monissa kiinteistöhallinnan 

toiminnoissa ja palveluissa käytetään yhteistyökumppaneita, mikä voi altistaa SRV:n oman liiketoiminnan ja 

toiminnallisten riskien lisäksi yhteistyökumppaneiden toimintaan liittyville riskeille. Esimerkiksi tällaisten kumppaneiden 

tekemän työn laatu voi olla riittämätön ja johtaa puutteisiin, tai kumppanit voivat kohdata taloudellisia tai muita 

vaikeuksia, kuten ongelmia työvoiman saatavuudessa, jotka voivat vaikuttaa niiden kykyyn tarjota palvelujaan. Lisäksi 

kauppakeskusten operointiin ja rakennusten kunnossapitoon voi liittyä loppukäyttäjiä ja kuluttajien turvallisuutta koskevia 

riskejä, esimerkiksi tilanteessa jossa SRV:n operoiman kiinteistön hätäpoistumisjärjestelmät tai muut kiinteistön 

turvallisuuteen liittyvät komponentit menevät epäkuntoon. Mikä tahansa näistä riskeistä voi vaikuttaa SRV:n kykyyn 

palvella asiakkaitaan, johtaa loppukäyttäjien ja asiakkaiden korvausvaatimuksiin SRV:ltä sekä aiheuttaa SRV:lle 

lisäkustannuksia tai liiketoiminnan menetyksiä, millä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n maineeseen, liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:n toiminta edellyttää toimivia järjestelmiä ja työskentelytiloja, jotka voivat vahingoittua ulkoisten tai 

sisäisten tekijöiden seurauksena 

SRV:n toiminnallisiin riskeihin kuuluu myös riippuvuus SRV:n tietojärjestelmien ja teknologioiden toimivuudesta sekä 

toimitilojen käyttökelpoisuudesta. SRV on yhä riippuvaisempi tietojärjestelmistä, joilla tuetaan monia keskeisiä 

liiketoimintaprosesseja sekä sisäistä ja ulkoista viestintää. Ei voi olla varmuutta siitä, että nämä järjestelmät eivät vaadi 

korjaustoimenpiteitä tai että niissä ei esiinny teknisiä tai muita vikoja, mukaan lukien virusten, hakkereiden, inhimillisten 

erehdysten, sähkökatkojen tai muiden toimintahäiriöiden tai katkosten aiheuttamat vahingot. Lisäksi suuri tulipalo tai muu 

onnettomuus SRV:n työskentelytiloissa saattaa aiheuttaa keskeytyksiä tai tappioita liiketoiminnalle. SRV on riippuvainen 

myös ICT-järjestelmiensä jatkuvasta ylläpidosta ja kehittämisestä sekä osaavan ICT-henkilöstön ja resurssien 

saatavuudesta. Näiden toimintaedellytysten merkittävät häiriöt saattavat kaikista varotoimista huolimatta johtaa tietojen 

menetykseen ja/tai liiketoimintaprosessien keskeytymiseen. SRV:n toimintaan, rakennuskohteisiin tai kiinteistöihin 

voidaan myös kohdistaa ilkivaltaa tai tihutöitä, joilla voi olla haitallinen vaikutus kustannuksiin, aikatauluihin tai SRV:n 

maineeseen. 

SRV:n epäonnistumisella toimintansa vaatiman infrastruktuurin ylläpitämisessä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n 

liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV harjoittaa osaa liiketoiminnastaan yhteisyrityksissä, joissa sen vaikutusmahdollisuudet ovat rajoitetut 

Yhtiö on suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta mukana useissa yhteisyrityksissä, joista eräät muodostavat merkittävän osan 

SRV:n nykyisestä ja tulevaisuudessa odotettavasta liikevaihdosta. SRV:n omistusosuudet osakkuusyhtiöissä ja 

yhteisyrityksissä muodostuvat yhdessä muiden sijoittajien kanssa tehdyistä investoinneista rakennushankkeisiin ja 

erityisesti kauppakeskuksiin. SRV saattaa tulevaisuudessa osallistua muihinkin yhteisyrityksiin liiketoimintansa 

harjoittamiseksi. SRV ei voi täysin määrätä näiden yhteisyritysten toiminnasta tai omaisuudesta, eikä se voi tehdä 

yksipuolisesti niitä koskevia merkittäviä päätöksiä. Tämä rajoittaa SRV:n kykyä saada yhteisyritykset toimimaan etujensa 

mukaisesti, pidättymään toimimasta SRV:n etujen vastaisesti ja voi rajoittaa SRV:n mahdollisuuksia halutessaan irtautua 

omistuksistaan taloudellisesti mielekkäillä ehdoilla, millä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.  

SRV:n osallistuminen Fennovoiman ydinvoimalahankkeen rakentamisen projektinjohtoon ja SRV:n sijoitus 

Fennovoimaan sisältävät hankkeen toteutumistodennäköisyyteen ja kustannuksiin liittyviä riskejä 

SRV tiedotti elokuussa 2015, että se on päättänyt lähteä mukaan Fennovoiman Hankikivi 1 -ydinvoimalahankkeen 

rakentamisen projektinjohtoon ja sijoittajaksi. SRV on allekirjoittanut CJSC Concern Titan-2:n ("Titan-2") sekä Rusatom 

Overseas OAO:n tytäryhtiöiden kanssa sopimuksen, jossa sovitaan osapuolten yhteistyöstä Hanhikivi 1 -ydinvoimalan 

rakennushankkeessa. Tähän liittyvät neuvottelut SRV:n roolista ovat meneillään, ja niiden sisältö ja aikataulu tarkentuvat 

myöhemmin. Joulukuussa 2018 Fennovoima tiedotti, että rakentaminen alkaa vuonna 2021. Huhtikuun alussa 2020 

Fennovoima tiedotti, että valtaosa hankkeen töistä etenee nykyisen aikataulun mukaan, eikä tavoiteaikataulua ole 
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muutettu. Näin ollen tavoitteena on saada ydinenergialain (990/1987, muutoksineen) mukainen valtioneuvoston 

myöntämä rakentamislupa vuonna 2021 ja aloittaa voimalaitoksen kaupallinen käyttö vuonna 2028. SRV on myös tehnyt 

Fennovoiman pääomistajalle Voimaosakeyhtiö SF:lle rahoitussitoumuksen, joka vastaa 1,8 prosentin omistusosuutta 

hankkeessa. SRV:llä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeenomistajilla. 

Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeeseen liittyy mahdollisia riskejä, kuten viivästymiset, hankkeen peruuntuminen, 

valmistumattomuus (ulkoisesta tai sisäisestä syystä), tekniset riskit (kuten viranomaishyväksyntöjen ja 

ydinturvallisuusmääräysten tiukentuminen tulevaisuudessa), kustannusarvion ylitykset (kuten energian kilpailukyvytön 

hinta tai tuotantokustannusten kasvu), rahoitusriskit (mukaan lukien rahoituksen kustannus ja saatavuus), poliittiset riskit 

(mukaan lukien kaupparajoitukset ja yleiseen hyväksyntään liittyvät riskit), rakennustöiden valmistumiseen liittyvät riskit 

sekä maine- ja ympäristöriskit. Ei voi olla varmuutta siitä, että yksi tai useampi Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeeseen 

liittyvä riski ei toteutuisi, jolloin osa tai kaikki SRV:n projektinjohtopohjaisesti toteutettavaksi odotetuista rakennustöistä 

voivat jäädä toteuttamatta, tai että SRV:n osuus hankkeen rahoituksesta ei kasva muiden Fennovoiman 

osakkeenomistajien maksukyvyttömyyden seurauksena. Voimalaitoksen käynnistyttyä Fennovoiman osakkeenomistajat 

saavat sähköä omakustannushintaan maksettuaan voimalaitoksen toimintakuluista omistusosuutensa mukaisen 

osuuden. Ei voi olla varmuutta siitä, ettei SRV:lle aiheutuisi taloudellisia tappioita, mikäli se ei onnistu myymään 

osuuttaan sähköstä riittävään hintaan. 

Millä tahansa edellä kuvatulla riskillä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV altistuu asiakkaiden tai toteutuskumppaneiden esittämiin korvausvaatimuksiin liittyville riskeille 

SRV:n liiketoiminta altistaa SRV:n mahdollisille rakennus-, materiaali- tai työvirheisiin perustuville korvausvastuille. Tämä 

koskee erityisesti suuria ja/tai vaativia hankkeita, joissa käytetään teknisesti haastavia ja/tai uusia rakenteita. Lisäksi 

SRV:n epäonnistumisella asiakkaan odotusten täyttämisessä virheisiin perustuvien korvausvaatimusten yhteydessä 

saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan ja maineeseen. Ei voi olla varmuutta siitä, että SRV täyttää 

kaikissa olosuhteissa kaikki asiakkaan standardit ja laatua koskevat odotukset ja/tai vaatimukset. SRV vastaa 

asiakkailleen myös aliurakoitsijoidensa virheistä, vaikka SRV olisi täyttänyt kaikki vaaditut valvontavelvoitteensa. Tämän 

seurauksena suunnitteluun, hankintoihin ja/tai työn laatuun liittyvistä virheistä ja puutteista voidaan vaatia korvauksia 

SRV:ltä rakentamisen aikana, takuuaikana ja takuuajan jälkeen tietyissä rakenteissa jopa 10 vuoteen asti hankkeen 

valmistumisesta. 

SRV pyrkii kattamaan riskit korvausvaatimuksista aliurakoitsijoille ja materiaalitoimittajille asetetuilla velvoitteilla sekä 

erilaisilla hankkeita ja takuuta koskevilla varauksilla, mutta ei voi olla varmuutta siitä, että tällaiset toimenpiteet riittävät 

kattamaan kaikki takuuseen perustuvat tai muut korvausvaatimukset kokonaan tai osittain. Tällaiset takuuvaraukset ja 10 

vuoden takuuvaraukset kirjataan, kun varauksen määrä voidaan arvioida luotettavasti. Kirjattu määrä on johdon paras 

arvio odotetuista menoista, joka tarvitaan korvausvaatimuksen täyttämiseksi tilinpäätöspäivänä, ja se perustuu aiempiin 

samankaltaisiin tapahtumiin ja aiempiin kokemuksiin, ja vaatii johdolta tiettyä harkintaa. 

SRV:n asiakkaiden tai toteutuskumppaneiden esittämät korvausvaatimukset saattavat johtaa jopa oikeudenkäynteihin, 

joiden tuloksena SRV saatetaan velvoittaa maksamaan korvauksia tai antamaan hinnanalennuksia. Korvausvaatimukset 

sitovat SRV:n johdon ja muun henkilöstön aikaa, vaikka olisivatkin perusteettomia. Mahdollisilla oikeudenkäynneillä 

saattaa myös olla haitallinen vaikutus SRV:n maineeseen sen nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja 

toteutuskumppaneiden keskuudessa. Lisäksi tiettyjen SRV:n asiakkaiden tai toteutuskumppaneiden kanssa solmitut 

sopimukset perustuvat uusiin sisältöihin tai sopimusmalleihin, kuten esimerkiksi niin kutsuttuihin allianssisopimuksiin, ja 

niihin saattaa sisältyä sopimuslausekkeita, joihin perustuvista velvoitteista ei ole aikaisempaa tulkintakokemusta. 

Ennakkotapausten puuttumisen takia ei ole varmuutta siitä, miten suomalaiset tuomioistuimet tulkitsevat tällaisia 

lausekkeita, ja SRV:lle saattaa aiheutua haitallisia seurauksia, jos tuomioistuimet eivät tulkitse sopimusvelvoitteita 

tarkoitetulla tavalla, tai ne pannaan täytäntöön SRV:lle epäedullisesti.  

SRV:n rakennusurakat voivat olla rahalliselta arvoltaan merkittäviä. Sopimusehdot edellyttävät osapuolilta esimerkiksi 

sovittujen tavoitteiden saavuttamista asetetussa aikataulussa ja sovittujen työtapojen noudattamista. Erityisesti lisä- ja 

muutostöistä ei välttämättä pysty sopimaan aina etukäteen sopimusosapuolten kesken. Hankkeiden saamisiin voi 

sisältyä tehtyjen lisä- ja muutostöiden laskutusta, ja nämä voivat johtaa reklamaatioihin tai erimielisyyksiin 

maksuvelvollisuudesta. SRV tekee hankkeisiin johdon arvioihin perustuvia varauksia, mutta ne voivat osoittautua 

riittämättömiksi. Mikäli hanketta koskevassa taloudellisessa loppuselvityksessä ei saavuteta yhteisymmärrystä 

maksuvelvollisuudesta, voi SRV joutua käynnistämään oikeusprosessin asiakasta tai toteutuskumppania vastaan. 

Oikeudenkäyntien lopputulokseen liittyy epävarmuuksia ja oikeudenkäynnit voivat aiheuttaa negatiivista julkisuutta ja 

niillä voi olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n ja kyseessä olevan asiakkaan väliseen suhteeseen. 
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Millä tahansa tällaisella kanteella, oikeudenkäynnillä tai sopimusvelvoitteiden tai -oikeuksien ennakoimattomalla 

tulkinnalla tai täytäntöönpanolla voi olla haitallinen vaikutus SRV:n maineeseen, liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:n liiketoimintaan liittyy terveys- ja turvallisuusriskejä 

Onnettomuudet ja työtapaturmat ovat rakennustyömailla yleisempiä kuin monilla muilla teollisuudenaloilla. 

Rakennustyömaat ovat luonteeltaan vaarallisia työympäristöjä, joissa voi tapahtua vakavia henkilövahinkoja ja jopa 

kuolemaan johtavia onnettomuuksia tai tapaturmia. Paikan päällä tapahtuva rakentaminen on hyvin altista tapaturmille, ja 

erityisesti monimutkaiset infrastruktuurikohteet, korkeat rakennukset sekä muut vaativat rakennustyöt tai olosuhteet 

voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia rakennustyömailla tai niiden lähellä. Rakennuskohteissa voi myös olla 

vaarallisia tai ärsytystä aiheuttavia aineita (esimerkiksi asbestia, pölyä tai haihtuvia kemikaaleja), jotka voivat aiheuttaa 

terveysriskejä. 

SRV voi pääurakoitsijana tai projektinjohtajana olla vastuussa sen hankkeissa tapahtuneista onnettomuuksista. Kaikilla 

potentiaalisilla onnettomuuksilla voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan ja sen henkilöstön hyvinvointiin. 

Viranomaisten kanssa yhteistyössä tehtävät onnettomuustutkimukset voivat aiheuttaa kustannuksia ja viivästyttää 

rakennustöitä. Yhtiön vakuutusmaksut nousevat, jos sen onnettomuustiheys kasvaa. Lisäksi SRV sekä sen johto ja muut 

työntekijät voivat joutua onnettomuuksien seurauksena siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen sovellettavan 

lainsäädännön perusteella. Turvallisuusriskit ja onnettomuudet voivat myös johtaa lisäkustannuksiin ja/tai vahingoittaa 

SRV:n mainetta, vaikka SRV ei olisi aiheuttanut kyseessä olevaa tilannetta. 

Millä tahansa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvällä riskillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n 

liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:n vakuutussuojan ulkopuolelle jäävien riskien toteutumisella saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:hen 

SRV altistuu liiketoiminnassaan onnettomuusriskeille, jotka sisältävät mutta eivät rajoitu omaisuuden 

vahingoittumisriskeihin, työterveys- ja työturvallisuusriskeihin, työsuojeluriskeihin, ympäristöriskeihin, riskeihin 

tulipaloista, luonnonkatastrofeista tai -ilmiöistä sekä toimitilojen turvallisuusriskeihin (katso "– SRV:n liiketoimintaan liittyy 

terveys- ja turvallisuusriskejä" ja "– SRV:hen liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit – SRV altistuu 

liiketoiminnassaan ympäristöriskeille"). SRV:n toiminnassa voi aiheutua myös äkillisiä ja odottamattomia vahinkoja 

työntekijöiden tai aliurakoitsijoiden inhimillisten erehdysten tai vilpillisen toiminnan seurauksena (katso "– SRV:hen 

liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit – Vilpillisellä toiminnalla tai luottamuksellisten tietojen tai aseman 

väärinkäytöllä organisaatiossa voi olla haitallinen vaikutus SRV:n toimintakykyyn"). SRV on valmistautunut 

onnettomuusriskeihin työterveys- ja turvallisuusmääräyksillä ja -ohjeilla, pelastussuunnitelmilla sekä jatkuvalla 

seurannalla ja riskiarvioinnilla sekä valvonnalla toiminnan eri tasoilla. 

SRV pyrkii suojautumaan onnettomuusriskeiltä myös vakuutuksilla. SRV:n vakuutussopimuksissa on rajoitettu 

vakuutusyhtiöiden korvausvastuuta sekä korvausmäärien että vakuutustapahtumien osalta. SRV ei ole ottanut 

vakuutuksia tietyn tyyppisille tappioille, joita ei voi vakuuttaa tai joille ei ole saatavilla vakuutusta kaupallisesti kohtuullisin 

ehdoin. 

SRV:n vakuutussuojan ulkopuolelle jäävien riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Ankarat sääolosuhteet saattavat vaikuttaa SRV:n hankkeiden etenemiseen 

Sääolosuhteilla on merkittävä vaikutus rakennustoimintaan Suomessa. Rakennushankkeen vaiheesta riippuen ankarat 

sääolosuhteet saattavat keskeyttää tai olennaisesti viivästyttää SRV:n hankkeita ja nostaa rakennuskustannuksia. 

Esimerkiksi kylmät ja erityisen lumiset talvet sekä poikkeuksellisen runsaat sateet ja tuulet voivat aiheuttaa ongelmia 

erityisesti hankkeen perustus- ja ulkorakentamisvaiheissa. 

Ankarilla sääolosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan 

tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:n rahoitukseen liittyvät riskit 

Osakeannin täysimittaisen tai osittaisen toteuttamisen epäonnistuminen voi johtaa SRV:n Luottolimiitin 

eräännyttämiseen 

SRV ja sen päärahoittajat allekirjoittivat 28.2.2020 muutetun luottolimiittisopimuksen ("Luottolimiitti") koskien 60 

miljoonan euron ja 40 miljoonan euron luottolimiittejä. Luottolimiitin ehtojen mukaan SRV on sitoutunut vahvistamaan 

omaa pääomaansa tällä Osakeannilla sekä toukokuussa 2020 toteutetulla, SRV:n 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman 
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pääomaltaan 45.000.000 euron, 8,750 prosentin kiinteäkorkoisen hybridijoukkovelkakirjan (ja jonka ulkona oleva pääoma 

oli 11,8 miljoonaa euroa 19.5.2020) (ISIN-tunnus FI4000198114) ("2016 Hybridivelkakirjat") haltijoille ja SRV:n 

23.5.2019 liikkeeseenlaskeman pääomaltaan 58.400.000 miljoonan euron, 12,0 prosentin kiinteäkorkoisen 

hybridijoukkovelkakirjan (ja jonka ulkona oleva pääoma oli 3,56 miljoonaa euroa 19.5.2020) (ISIN-tunnus FI4000384185) 

("2019 Hybridivelkakirjat") haltijoille (2016 Hybridivelkakirjat ja 2019 Hybridivelkakirjat yhdessä "Hybridivelkakirjat") 

suunnatulla osakeannilla ("Suunnattu Osakeanti"). Luottolimiitin ehdot edellyttävät, että Osakeanti toteutetaan 

vähintään 40 miljoonan euron suuruisena. Vaikka Yhtiö on saanut tietyiltä sijoittajilta sitoumukset merkitä Osakeannissa 

Uusia Osakkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla (katso "Osakeannin järjestäminen – Merkintäsitoumukset"), SRV voi 

epäonnistua Osakeannin toteuttamisessa osittain tai kokonaan erityisesti, jos jokin sitoumuksen antaneista osapuolista ei 

täytä sitoumustaan merkitä osakkeita Osakeannissa täysimääräisesti tai osittain. Lisäksi SRV:n kykyyn toteuttaa 

Osakeanti voivat vaikuttaa muutkin sen vaikutuspiirin ulkopuolella olevat tapahtumat, kuten rahoitusmarkkinoiden 

merkittävät häiriöt. 

Jos SRV ei onnistu toteuttamaan Osakeantia Luottolimiitin ehtojen edellyttämällä tavalla 30.6.2020 mennessä, SRV:llä 

tulee 30.6.2020 mennessä olla Luottolimiitin kaikkien myöntäjäpankkien hyväksymä vaihtoehtoinen ratkaisu vastaavan 

taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Jos SRV ei onnistu toteuttamaan Osakeantia eikä vaihtoehtoista ratkaisua 

saavuteta, on päärahoittajilla oikeus eräännyttää Luottolimiitti välittömästi maksettavaksi. Jos päärahoittajat 

eräännyttävät Luottolimiitin, SRV joutuisi todennäköisesti selvitystilaan. Lukuun ottamatta sitoumuksen antaneiden 

osapuolten mahdollista epäonnistumista velvoitteidensa täyttämisessä ja SRV:n vaikutuspiirin ulkopuolella olevia 

tapahtumia, kuten rahoitusmarkkinoiden suuria häiriöitä, SRV on varmistanut Osakeannin toteutumisen Luottolimiitin 

ehtojen mukaisesti saamillaan peruuttamattomilla sitoumuksilla. 

Millä tahansa edellä kuvatulla riskillä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV ei välttämättä pysty maksamaan korkoa 2016 Hybridivelkakirjoille ja/tai 2019 Hybridivelkakirjoille  

Luottolimiitin ehtojen mukaan Hybridivelkakirjojen korkoa tai pääomaa ei saa maksaa ilman SRV:n päärahoittajien 

etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta: (i) sellaisia koronmaksuja, joita ei voida lykätä edellyttäen, 

että maksu rahoitetaan soveltuvilla toissijaisilla rahoitusinstrumenteilla; ja (ii) koronmaksun ja pääoman takaisinmaksun 

osalta edellyttäen, että maksu rahoitetaan muilla soveltuvilla toissijaisilla rahoitusinstrumenteilla kuin Osakeannilla. 

Soveltuviin toissijaisiin instrumentteihin sisältyvät Suunnattu Osakeanti, Osakeannin nettotuotto siltä osin kuin se ylittää 

42,5 miljoonaa euroa, muu SRV:n Osakeannin jälkeen osakeanneilla keräämä oma pääoma sekä 

hybridijoukkovelkakirjat tai pääomalainat, joiden erääntymispäivä, ensimmäinen mahdollinen takaisinmaksupäivä tai 

vastaava ajankohta on myöhemmin kuin 31.1.2022. 

SRV on lykännyt 2016 Hybridivelkakirjojen koronmaksua. SRV ei myöskään lyhentänyt 2016 Hybridivelkakirjojen 

pääomaa ensimmäisenä korontarkistuspäivänä 22.3.2020. Lykättyä korkoa ei pääomiteta 2016 Hybridivelkakirjojen 

pääomaan. 2016 Hybridivelkakirjojen korko, joka erääntyy 23.3.2021, on arviolta yhteensä noin 2,81 miljoonaa euroa. 

2019 Hybridivelkakirjojen korko, joka erääntyy 24.5.2021, on arviolta yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa. 

Jos Osakeannista saatavat tuotot ovat alle 42,5 miljoonaa euroa, ei voi olla varmuutta siitä, että SRV:llä on, tai että se 

pystyy saamaan riittävästi varoja 2019 Hybridivelkakirjojen ja/tai 2016 Hybridivelkakirjojen korkojen maksamiseen 

kokonaan tai lainkaan niiden erääntyessä, tai että SRV:n päärahoittajat suostuvat niiden maksamiseen muulla tavalla 

kuin hyväksytyillä toissijaisilla instrumenteilla. Näin ollen on mahdollista, että SRV ei pysty maksamaan 

Hybridivelkakirjojen korkoa niiden erääntyessä tulevaisuudessa, jolloin, jos koronmaksua ei voida Hybridivelkakirjojen 

ehtojen mukaan lykätä, Hybridivelkakirjojen haltijoilla olisi oikeus ryhtyä Hybridivelkakirjojen ehtojen mukaisesti 

tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin saadakseen tuomioistuimen määräyksen SRV:tä vastaan erääntyneiden 

määrien osalta. 

Hybridivelkakirjojen ehtojen mukaan SRV voi jakaa osinkoja vain siinä tapauksessa, että Hybridivelkakirjojen korot 

maksetaan samanaikaisesti. Katso "– Osakkeisiin, Merkintäoikeuksiin ja Osakeantiin liittyvät riskit – Miltä tahansa 

tilikaudelta jaettavien osinkojen tai muun pääomanpalautuksen määrä on epävarma, eikä Yhtiö välttämättä maksa 

osinkoja tai tee pääomanpalautusta lainkaan." 

Epäonnistumisella Hybridivelkakirjojen korkojen maksamisessa kokonaan tai osittain voi olla olennaisen haitallinen 

vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan 

Finanssimarkkinoiden epävarmuuden vuoksi SRV:n liiketoiminnassa tarvittavan rahoituksen hinta saattaa nousta tai 

rahoituksen saatavuus voi heikentyä. SRV pyrkii rajoittamaan rahoituksen saatavuuteen liittyvää riskiä ylläpitämällä 

maksuvalmiuttaan rahavirtojen tehokkaalla hallinnalla ja tähän liittyvillä ratkaisuilla, kuten sitovilla luottolimiiteillä. 
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SRV:n velkarahoituksen hinta on ollut muutaman viime vuoden aikana korkeampi kuin sen keskeisillä kilpailijoilla. Edellä 

mainittujen lainajärjestelyjen ja Hybridivelkakirjojen lisäksi SRV on laskenut liikkeeseen kaksi vakuudetonta 

joukkovelkakirjaa. SRV on 26.5.2020 ja 27.5.2020 tiedottanut saattaneensa loppuun joukkovelkakirjojen ehtojen 

mukaiset kirjalliset menettelyt joukkovelkakirjojen tiettyjen ehtojen muuttamiseksi. Katso "Valikoituja tietoja SRV:n 

liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat". 

Lisäksi SRV:n meneillään olevat suuret hankkeet, valmistuneet kauppakeskushankkeet ja omaperusteinen rakentaminen 

sitovat paljon pääomaa. Yhdessä SRV:n heikentyneen tuloksen kanssa tämä on aiheuttanut SRV:lle vaikeuksia 

yritystodistusten liikkeeseenlaskussa, minkä seurauksena sen piti nostaa tilikauden 2019 aikana 60 miljoonaa euroa 

aiemmasta 100 miljoonan euron luottolimiitistään. 

Kiinteistörahoituksen saatavuus vaikuttaa kehityshankkeiden etenemiseen ja aloittamispäätöksiin. SRV:n tavoitteena on 

toteuttaa suuria kehityshankkeita projektirahoituksella ja yhteistyössä kiinteistösijoittajien kanssa. Sijoittajien rahoituksen 

ja projektirahoituksen saatavuuden heikentyminen saattaa lisätä SRV:n oman projektirahoituksen osuutta, mikä alentaa 

SRV:n omavaraisuusastetta, heikentää SRV:n maksuvalmiutta ja vaikeuttaa muun rahoituksen saatavuutta. Lisäksi 

esimerkiksi kuluttajille tehtävissä RS-lainoilla rahoitetuissa asuntohankkeissa on noudatettava asuntokauppalakia 

(843/1994, muutoksineen). Jos näihin hankkeisiin saatavilla oleva pankkirahoitus vähenee, kuluttajien kiinnostus tällaisiin 

hankkeisiin saattaa heikentyä, ja tällä voi olla haitallinen vaikutus asuntorakentamisen määrään. SRV:llä on Suomessa 

useita kehityshankkeita, jotka ovat suuria suhteessa SRV:n taloudellisiin resursseihin. Mikäli yhdessä tai useammassa 

tällaisessa suuressa hankkeessa kohdataan vaikeuksia uuden rahoituksen saamisessa tai sovittujen rahoituslähteiden 

käytössä, tämä saattaa rajoittaa SRV:n yleisiä mahdollisuuksia saada rahoitusta kilpailukykyiseen hintaan tai lainkaan. 

Vaikeudet uuden rahoituksen saamisessa tai pääoman keräämisessä tai rahoitusmarkkinoiden muu epävarmuus voivat 

myös vaikuttaa projektiyhtiöiden kykyyn maksaa lainansa takaisin SRV:lle. 

On mahdollista, että SRV saattaa milloin tahansa kohdata vaikeuksia rahoituksen saamisessa, minkä seurauksena sen 

maksuvalmius voi muodostua riittämättömäksi, millä puolestaan voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:llä voi olla vaikeuksia noudattaa rahoitussopimustensa ja joukkovelkakirjojensa kovenanttiehtoja  

Osassa SRV:n lainasopimuksista on tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka liittyvät muun muassa tiettyihin taloudellisiin 

tunnuslukuihin ja SRV:n antamiin vakuuksiin. Lisätietoa kovenanttiehdoista on kohdassa "Valikoituja tietoja SRV:n 

liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat – Pääomanlähteiden käyttöä koskevat rajoitukset". SRV on 

26.5.2020 ja 27.5.2020 tiedottanut saattaneensa loppuun joukkovelkakirjojen ehtojen mukaiset kirjalliset menettelyt 

joukkovelkakirjojen tiettyjen ehtojen muuttamiseksi. Katso "Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja 

pääomanlähteistä – Velat". 

Nämä kovenanttiehdot voivat vaikuttaa SRV:n rahoitukseen tulevaisuudessa. Kovenanttiehdot voivat vaatia 

uudelleenneuvotteluja rahoittajien kanssa tai joukkovelkakirjanhaltijoiden suostumusta, jos kovenanttiehtoja ei täytetä. 

SRV:n kykyyn täyttää nämä taloudelliset kovenanttiehdot voivat vaikuttaa myös sellaiset tapahtumat, jotka ovat sen 

vaikutuspiirin ulkopuolella, kuten muutokset kiinteistömarkkinoilla, oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 

markkinoilla, yleisissä taloussuhdanteissa sekä valuuttakursseissa. 

Ei voi olla varmuutta siitä, että SRV pystyy täyttämään kovenanttiehtonsa. SRV:n velkaantumisaste voi vaikuttaa sen 

kykyyn uudelleenrahoittaa olemassa olevat velkansa. Ei voi olla varmuutta siitä, että rahoituslaitokset tulevaisuudessa 

hyväksyvät rahoituksen nykyiset ehdot, mukaan lukien kovenanttiehdot, tai että SRV onnistuu neuvotteluissaan 

rahoittajien kanssa, jos kovenanttiehtoja ei täytetä. Rahoituslaitokset saattavat vaatia aikaisempaa ankarampia rahoitus- 

ja kovenanttiehtoja sekä lisäsitoumuksia tai -vakuuksia, mikä puolestaan voi vaikuttaa SRV:n kykyyn saada rahoitusta ja 

asettaa rajoituksia sen liiketoiminnalle. SRV:n saatavilla oleva rahoitus ei välttämättä riitä mahdollisten tulevien 

kehityshankkeiden tai tulevien rahoitussitoumusten rahoittamiseen. 

Jos SRV ei kykene noudattamaan rahoituksensa ehtoja, mukaan lukien kovenanttiehtoja, tai jos rahoituksen 

hankkiminen tulevaisuudessa edellyttää sitoutumista nykyistä ankarampiin ehtoihin, tällä voi olla haitallinen vaikutus 

SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Ruplan kurssin vaihtelulla saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n tulokseen ja taseeseen 

SRV:n kansainvälisen liiketoiminnan kaupallisiin rahavirtoihin, hankkeiden rahoitukseen rakentamisen aikana, 

valuuttamääräisiin omiin pääomiin ja ulkomaisiin tytär- ja projektiyhtiöihin tehtyihin pääoma- ja muihin sijoituksiin liittyy 

valuuttariskejä. Valuuttariskit jaetaan transaktioriskiin ja translaatioriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan (myyntien ja 

ostojen) ja rahoituksen (lainojen) valuuttamääräisiin rahavirtoihin. Translaatioriski liittyy ulkomaisiin tytär- ja 

projektiyhtiöihin tehtyihin sijoituksiin, joiden laskennalliset vaikutukset näkyvät SRV:n konsernitason oman pääoman 

muuntoeroissa. SRV:n valuuttariski syntyy niissä yhtiöissä, joissa toimintavaluuttana ei ole euro. Ruplan kurssin 10 
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prosentin heikentyminen suhteessa euroon olisi 31.3.2020 vaikuttanut -6,3 miljoonaa euroa SRV:n oman pääoman 

muuntoeroihin, kun ei huomioida valuuttasuojauksen vaikutusta. SRV:n transaktioriski muodostuu valtaosin SRV:n 

osaksi omistamien osakkuusyhtiöiden euromääräisistä lainoista. Pienentääkseen kurssiriskiä SRV on muuttanut 

merkittävän osan osakkuusyhtiöiden lainoista ruplamääräisiksi ja suojaa jäljelle jäänyttä kurssiriskiä Yhtiön hallituksen 

hyväksymän suojauspolitiikan mukaisesti. Vastaava 10 prosentin kurssimuutos 31.3.2020 päättyneellä kolmen 

kuukauden jaksolla olisi vaikuttanut -5,0 miljoonaa euroa SRV:n tulokseen, jos valuuttasuojauksen vaikutusta ei 

huomioida. Raportointihetkellä 31.3.2020 SRV:n ruplapositiosta suuri osa oli suojattuna ja suojauksen vaikutus tulokseen 

olisi ollut +6,9 miljoonaa euroa, jolloin ruplan kurssin 10 prosentin heikentymisen kokonaisvaikutus omaan pääomaan 

olisi ollut -4,5 miljoonaa euroa raportointihetkellä, kun huomioidaan myös valuuttasuojauksen vaikutus.3 SRV:n kaikkien 

venäläisten osakkuus- ja yhteisyritysten toimintavaluutta on rupla. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti SRV:n 

kannattavuuteen, jos rupla heikkenee suhteessa euroon eivätkä vuokralaisten maksamat vuokrat tai omaisuuserien 

myynnistä saavat tuotot kasva vastaavasti. 

Muutokset valuuttakursseissa vaikuttavat hankkeiden ja paikallisten toimintojen kaupallisiin rahavirtoihin, SRV:n 

kannattavuuteen ja SRV:n asiakkaiden investointipäätöksiin. Mikäli Venäjällä sijaitsevien valmiiden kiinteistöjen arvo 

heikkenee pysyvästi valuuttakurssien epäedullisen kehityksen seurauksena, tämä saattaa edellyttää arvonalentumisten 

kirjaamista. Edellä mainittujen seikkojen johdosta euron ja ruplan välisen valuuttakurssin muutoksilla voi olla haitallinen 

vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Korkojen vaihtelulla saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n tulokseen 

Korot ovat tällä hetkellä historiallisen alhaalla, mutta ei voi olla varmuutta siitä, että korot pysyvät nykyisellä tasolla 

pidemmällä aikavälillä. Korkotason muutoksilla on suora vaikutus sekä SRV:n omiin rahoituskuluihin että SRV:n 

asiakkaiden investointipäätöksiin, ja siten myös SRV:n liiketoiminnan rahavirtaan. Korkojen nousu lisäisi SRV:n ja sen 

asiakkaiden rahoituskuluja. Näin ollen korkojen nousu todennäköisesti vähentäisi kiinteistöjen ja asuntojen kysyntää ja 

todennäköisesti asettaisi paineita kiinteistöjen ja asuntojen vallitsevalle hintatasolle. 

Korkojen muutokset vaikuttavat SRV:n rahavirtoihin sekä velkojen ja saamisten käypiin arvoihin. Korkoriski koostuu 

pääasiassa lyhyt- ja pitkäaikaisista lainoista, jotka liittyvät liiketoiminnan rahoittamiseen, sekä rahoitusyhtiöille myydyistä 

saamisista. Valtaosa SRV:n korollisista veloista liittyy SRV:n liiketoiminnan pitkäaikaisten rahoitustarpeiden täyttämiseen 

sekä käynnissä olevien hankkeiden rakennuksenaikaiseen lyhytaikaiseen rahoitukseen. Edellä kuvatuista syistä 

markkinakorkojen nousulla voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan 

tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV altistuu luotto- ja vastapuoliriskille SRV:n kaikkien asiakassaamisten ja rahoituksen välittäjiin liittyvien 

saamisten yhteydessä 

SRV altistuu keskeneräisiin hankkeisiin ja kaupallisiin myyntisaamisiin sekä laina- ja vuokrasaamisiin, talletuksiin ja 

johdannaiskauppoihin perustuviin saataviin liittyvälle luottoriskille. Talouden mahdollinen heikkeneminen saattaa 

heikentää SRV:n asiakkaiden maksuvalmiutta, millä saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n kykyyn periä saamiset 

täysimääräisesti tai niiden erääntyessä. 

Mikäli SRV:n rahoitussopimusten vastapuoli kohtaa taloudellisia vaikeuksia tulevaisuudessa, tämä saattaa rajoittaa tai 

estää vastapuolen kykyä kunnioittaa sovittuja lainajärjestelyjä tai sallia talletusten noston. Rajoittaakseen 

rahoitustoimintaan liittyvää vastapuoliriskiä SRV tekee sopimuksia ainoastaan luottokelpoisina pitämiensä pankkien ja 

muiden rahoituslaitosten kanssa. Mikäli vastapuoli muuttuu maksukyvyttömäksi, SRV saattaa menettää talletuksensa 

kokonaan tai osittain tai jäädä ilman tällaisen vastapuolen kanssa tehdyistä suojaussopimuksista odotettua hyötyä. 

Lisäksi jos suojauksen vastapuoli muuttuu maksukyvyttömäksi tai ei muusta syystä pysty noudattamaan velvoitteitaan 

SRV:tä kohtaan, SRV saattaa menettää suojausvaikutuksen ja suojauksen mahdollisen positiivisen markkina-arvon. 

Tämä puolestaan saattaa johtaa taloudelliseen tappioon, aiheuttaa SRV:lle lisäkustannuksia sekä suurentaa korko- tai 

valuuttariskiä. Luotto- tai vastapuoliriskin toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

                                                           

3 Suojausinstrumenttina käytetyt valuuttaoptiot olivat maturiteetiltaan lyhytaikaisia ja ne olivat realisoituneet ennen osavuosikatsauksen 
1.1.2020–31.3.2020 julkaisua. 
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Jos SRV:n vaihto-omaisuuden ja osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten osuuksien kirjanpitoarvot SRV:n 

taseessa ovat näiden omaisuuserien käypää arvoa korkeammat, ja tämän seurauksena SRV:n omaisuuseriin on 

tehtävä arvonalennuksia, tällä saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin  

SRV:n taseeseen sisältyi 31.3.2020 374,6 miljoonan euron vaihto-omaisuus ja 38,8 miljoonan euron4 arvosta osuuksia 

osakkuus- ja yhteisyrityksissä. SRV arvioi tilinpäätösten laatimisen yhteydessä vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvon 

ja sitä kautta mahdollisen arvonalennustarpeen. Nettorealisointiarvo arvioidaan perustuen luotettavimpaan mahdolliseen 

arviontekohetkellä saatavissa olevaan tietoon siitä mihin rahamäärään vaihto-omaisuus odotetaan realisoitavan. Vaihto-

omaisuuden arvonalennustarpeen arviointi saattaa edellyttää SRV:n johdolta muun muassa arviota kehittämisestä ja 

rakentamisesta tulevaisuudessa aiheutuvista kustannuksista, kohteen tulevaisuudessa kerryttämistä tuotoista ja kuluista, 

markkinoiden tuottovaatimuksesta realisointihetkellä sekä kohteen myyntiarvosta. Vuonna 2019 tehdyt liikevoittoon 

vaikuttavat arvonalennukset olivat yhteensä 96,5 miljoonaa euroa sisältäen vaihto-omaisuuteen kuuluvien tonttien 

arvonalentumisia yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. 

SRV:n olennaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ovat sijoituksia rakennushankkeisiin, erityisesti 

kauppakeskuksiin, yhdessä muiden sijoittajien kanssa. SRV arvioi sijoituskohteiden arvoa tilinpäätösten yhteydessä sekä 

silloin, kun on olemassa viitteitä arvonalentumisesta. Valmiita kiinteistöjä omistavien osakkuus- ja yhteisyritysten arvon 

arvioinnin perustana on kiinteistöstä laadittu arvostuslaskelma. Merkittävien sijoitusten osalta SRV hankkii tarvittaessa 

ulkopuoliset kiinteistöarviot. Sijoitusten nykyarvon määrittämiseen liittyy arvionvaraisuutta, sillä nykyarvolaskelmat 

sisältävät muun muassa tuleviin vuokratuottoihin, annettuihin vuokranalennuksiin, liikevaihtosidonnaisiin vuokriin, 

vuokrausasteeseen, kiinteistön juokseviin kustannuksiin, tuottovaatimukseen (yield) sekä Venäjällä sijaitsevien 

kauppakeskusten osalta valuuttakurssimuutoksiin liittyviä olettamia. Vuoden 2019 merkittävimmät arvonalentumiset 

johtuivat REDI-kauppakeskuksen myynnistä (71,5 miljoonaa euroa) sekä Pearl Plaza -ostoskeskuksen 

arvonalentumisesta (6,9 miljoonaa euroa) ja liittyivät niiden tiedossa olevaan taikka oletettuun myyntihintaan. Myytävänä 

olevaksi luokiteltu omaisuuserä arvostetaan kirjanpitoarvoon tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään 

arvoon sen mukaan, kumpi näistä on alempi. 

Jos SRV:n omaisuuserien arvo alittaa odotukset ja tämän seurauksena SRV:n omaisuuseriin on tehtävä 

arvonalennuksia, tällä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan 

tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:n aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden mahdollisilla arvonalentumisilla 

saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen 

SRV:n taseen pitkäaikaisiin varoihin sisältyi 31.3.2020 16,4 miljoonaa euroa aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä, 

mukaan lukien käyttöoikeusomaisuuseriä, 3,1 miljoonaa euroa aineettomia hyödykkeitä, mukaan lukien liikearvo sekä 

43,1 miljoonaa euroa lainasaamisia osakkuus- ja yhteisyrityksiltä. SRV arvioi aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 

arvonalentumisen vuosittain jokaisena tilinpäätöspäivänä sekä silloin kun tapahtumat tai muutokset olosuhteissa 

viittaavat siihen, että jonkin omaisuuserän arvo olisi alentunut. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on sen arvioitua 

kerrytettävissä olevaa rahamäärää suurempi, kyseisen omaisuuserän kirjanpitoarvoa alennetaan välittömästi siten, että 

se vastaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. 

Rahoitusvarojen arvonalentuminen arvioidaan odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella. SRV käyttää 

odotettujen luottotappioiden kirjaamiseen yksinkertaistettua menetelmää, jonka mukaan odotettavissa olevat 

luottotappiot kirjataan kaikista myyntisaamisista ja sopimukseen perustuvista omaisuuseristä niiden koko keston ajan. 

Osuusyhtiöiltä ja yhteisyrityksiltä saatavat lainasaamiset testataan arvonalentumisen varalta kolmivaiheisella mallilla. 

SRV:n johto tarkastelee ensin osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten lainasaamisten odotettuja kassavirtoja 

kokonaisuutena ja arvioi säännöllisesti, onko saamisten luottoriski lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen 

jälkeen. Jos saamisiin liittyvän luottoriskin katsotaan olevan pieni tai niiden luottoriski ei ole merkittävästi lisääntynyt 

alkuperäisen kirjaamisen jälkeen, saamiset sisällytetään vaiheeseen 1 ja arvonalentuminen määritetään 12 kuukauden 

kuluessa syntyneiden luottotappioiden todennäköisyyttä koskevan arvion perusteella. Jos arvostusraportit osoittavat, että 

tiettyjen lainasaamisten luottoriski on kasvanut merkittävästi, lainasaamiset siirretään vaiheeseen 2 tai 3, jossa 

arvioidaan odotetun tappion todennäköisyyttä niiden koko elinkaaren aikana ja arvioituja kassavirtoja verrataan 

sopimukseen perustuviin rahavirtoihin. Tällöin kirjataan lainasaamisen koko elinkaaren ajalta odotettavissa olevat 

luottotappiot. 

Lisäksi REDI-kauppakeskuksen myynnin yhteydessä sovittiin enintään 50 miljoonan euron lisäkauppahinnasta, josta 

SRV on 31.3.2020 kirjannut taseeseensa 13,5 miljoonan euron lisäkauppahintasaamisen perustuen Yhtiön parhaaseen 

                                                           

4 Ei sisällä osuutta Pearl Plaza -hankkeesta (14,7 miljoonaa euroa), joka on luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi 31.12.2019. 
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arvioon sen todennäköisestä toteutumisarvosta sekä ulkopuolisen arvioitsijan laatiman arviokirjan mukaisiin tuotto-

odotuksiin. Lisäkauppahinnan lopullinen arvo tarkentuu kauppakirjan mukaisesti myöhemmin uusien omistajien 

myydessä kauppakeskuksen viimeistään seitsemän vuoden kuluessa, joko perustuen lopulliseen kauppahintaan, tai 

kauppakeskuksen jäädessä myymättä, korkeimpaan tarjoukseen. Ei kuitenkaan voi olla täyttä varmuutta siitä, että 

kauppakeskuksesta saatu korkein tarjous tai lopullinen kauppahinta vastaa Yhtiön tai ulkopuolisen arvioitsijan arviota, tai 

että tarjouksia saadaan ollenkaan. Yhtiö arvioi lisäkauppahintasaamisen käypää arvoa joka raportointihetkenä ja kirjaa 

käyvän arvon muutoksen tulosvaikutteisesti. 

Jos SRV:n omaisuuseriin on kirjattava arvonalentumisia, tällä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Mikäli SRV ei kykene hyödyntämään sillä olevia laskennallisia verosaamisia, tällä voi olla haitallinen vaikutus 

Yhtiön liiketoiminnan tulokseen sekä taloudelliseen tilaan. 

SRV:n taseeseen kirjattujen laskennallisten verosaamisten määrä 31.3.2020 oli 34,8 miljoonaa euroa. Suurin osa SRV:n 

laskennallisista verosaamisista liittyy vahvistettuihin verotappioihin. Laskennallinen verosaaminen kirjataan ainoastaan, 

kun on todennäköistä, että se saadaan hyödynnettyä, ja siihen määrään saakka kuin on todennäköistä, että se voidaan 

hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Oletukset, joihin tuleva verotettavan tulon määrä 

perustuu, sisältävät johdon arvioita tulevasta kassavirrasta mukaan lukien tulevan liikevaihdon määrästä, liiketoiminnan 

kuluista sekä rahoituskustannuksista. SRV-konsernin kyky tuottaa veronalaista tuloa riippuu myös yleiseen 

kansantalouden tilaan sekä rahoitukseen, kilpailukykyyn ja sääntelyyn liittyvistä tekijöistä, jotka ovat SRV-konsernin 

kontrollin ulkopuolella. Jos konserniyhtiö on tehnyt tappiota lähimenneisyydessä, laskennallinen verosaaminen kirjataan 

verotappioista ainoastaan siihen määrään asti, kuin Yhtiöllä on riittävästi veronalaisia väliaikaisia eroja tai muuta 

vakuuttavaa näyttöä verotuksellisen tappion hyödyntämiskyvystä. Taseeseen 31.3.2020 kirjatut laskennalliset 

verosaamiset perustuvat myös siihen, että tappiot vahvistetaan verotuksessa siten, että ne ovat yleisesti 

hyödynnettävissä SRV:n tulevista veronalaisista tuloista. Näin ollen mainittuihin arvioihin ja oletuksiin liittyy riskiä sekä 

epävarmuutta, ja on mahdollista, että muutokset olosuhteissa muuttavat odotuksia, jotka voivat vaikuttaa taseeseen 

kirjattujen laskennallisten verosaamisten ja -velkojen sekä vielä verotappioista kirjaamattomien laskennallisten 

verosaamisten sekä väliaikaisten erojen määrään. Vahvistetut tappiot vanhenevat yleisesti ottaen kymmenessä 

vuodessa niiden syntyhetkestä laskien. Suurin osa SRV:n laskennallisista verosaamisista vanhenee vuosina 2028–2029. 

Jos verotettavan tulon määrä on alhaisempi kuin odotettu, eikä kaikkia laskennallisia verosaamisia ole mahdollista 

hyödyntää, laskennallisten verosaamisten arvoa Yhtiön taseessa tulee alentaa, jolla voi olla merkittävä haitallinen 

vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen sekä taloudelliseen tilaan. 

SRV:n organisaatioon ja johtoon liittyvät riskit 

Epäonnistuminen osaavan henkilöstön rekrytoinnissa, avainhenkilöiden menettäminen sekä 

toteutuskumppaneiden resurssiongelmat saattavat vaikuttaa haitallisesti SRV:n toimintakykyyn 

SRV:n merkittävimmät riskit sen omassa organisaatiossa liittyvät sen nykyisen ammattitaitoisen henkilöstön pitämiseen 

SRV:n palveluksessa sekä uusien osaavien työntekijöiden rekrytointiin. SRV:n maine on tärkeä tekijä kilpailtaessa 

ammattitaitoisesta työvoimasta. Yhtiön maine ja brändi voivat kärsiä kielteisestä julkisuudesta koskien Yhtiön toimintaa, 

koko rakennusalaa ja Yhtiön kilpailijoita. Kielteinen julkisuus, joka kohdistuu esimerkiksi Yhtiön taloudelliseen asemaan, 

rakentamisen laatuun, työturvallisuuteen, lainsäädännön ja viranomaisten määräysten noudattamiseen tai muiden 

velvoitteiden täyttämiseen voi vahingoittaa olennaisesti Yhtiön mainetta sen nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden 

sekä nykyisten ja potentiaalisten kumppaneiden keskuudessa. 

Muita tärkeitä SRV:n liiketoiminnassa tarvittavia resursseja ovat hankkeiden toteuttamiseen tarvittavan 

yhteistyöverkoston erityisasiantuntijat, suunnittelijat, aliurakoitsijat ja materiaalien toimittajat. Yhdenmukaisten 

toimintatapojen noudattamisen ja hankkeiden toteutuksen laadun varmistamiseen liittyy riskejä. Jos SRV ei kykene 

saamaan tai säilyttämään osaavaa henkilöstöään tai ongelmia ilmenee toteutuskumppaneiden resurssien 

saatavuudessa tai ammattitaidossa, voi tällä olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.  

SRV altistuu projektinjohtamisessa aliurakoitsijoihin ja hankintoihin liittyville riskeille  

SRV:n projektinjohtamiseen perustuva liiketoimintamalli on riippuvainen toteutuskumppaneiden saatavuudesta ja 

toiminnasta. SRV altistuu myös riskeille liittyen aliurakoitsijoiden työn laatuun ja kykyyn noudattaa aikatauluja 

tehokkaasti. 
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Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä. Heikossa suhdannetilanteessa 

aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien taloudellisten vaikeuksien ja konkurssien riskit kasvavat, ja vahvassa 

suhdannetilanteessa aliurakoitsijoiden ja materiaalien hinnat yleensä nousevat ja saatavuus voi olla rajoitettua. 

Suomessa rakennusalaan sovelletaan käänteistä arvonlisäverotusta, jossa ostajana toimiva pääurakoitsija maksaa 

arvonlisäveron valtiolle toisin kuin perinteisessä mallissa, jossa myyjä maksaa arvonlisäveron. Tämä käänteinen malli 

vaatii SRV:n hallinnolta suurempaa tarkkuutta. Lisäksi rakennusurakoiden yleisten sopimusehtojen mukaan 

rakentamiseen liittyvä takuuaika on kaksi vuotta, ja takuuajan jälkeen urakoitsija vastaa oman toimintansa osalta 

törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta johtuvista virheistä ja puutteista. Tiettyjen rakennusosien osalta 

takuuaika voi olla jopa 10 vuotta.  

Viime vuosina voimakkaan rakentamisen aikana SRV on kohdannut vaikeuksia tiettyjen kohteiden resursoinnissa sekä 

aliurakoiden ja materiaalien saatavuudessa ja toimituksissa. SRV:llä ei voi olla varmuutta siitä, että hyväksyttäviä 

aliurakoitsijoita ja materiaalitoimittajia on aina saatavilla tarpeen mukaan. Lisäksi aliurakoitsijoiden ja 

materiaalitoimittajien käytön seurauksena SRV altistuu riskeille liittyen näihin yrityksiin ja liikesuhteisiin niiden kanssa. 

SRV ei esimerkiksi välttämättä pysty tekemään aliurakoitsijoiden tai materiaalitoimittajien kanssa sopimuksia 

hyväksyttävin ehdoin, tai niiden tekemien töiden laatu, aikataulu ja kustannustehokkuus tai niiden toimittamien 

materiaalien laatu ja toimitusajat saattavat olla riittämättömiä ja johtaa virheisiin. Aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat 

saattavat myös kohdata taloudellisia tai muita vaikeuksia esimerkiksi työvoiman saatavuuteen liittyen, ja tämä saattaa 

vaikeuttaa niiden kykyyn toimittaa palveluja. Lisäksi SRV altistuu maineriskille, jos aliurakoitsija tai materiaalitoimittaja ei 

noudata toiminnassaan siihen sovellettavia lakeja ja määräyksiä tai toimii muutoin yleisesti hyväksyttyjen normien 

vastaisesti. Aliurakoitsijoiden käyttö altistaa SRV:n myös harmaaseen talouteen liittyville riskeille: harmaaseen talouteen 

voi kuulua muun muassa työnantajan lakisääteisten palkan sivukulujen ja verojen maksamisen sekä muiden 

työnantajavelvoitteiden ja yleisten toimintatapojen laiminlyöntejä. SRV pyrkii saatavissa olevien tietojen pohjalta 

varmistamaan aliurakoitsijoidensa asianmukaisuuden, mutta kaikki tarvittava tieto ei välttämättä ole SRV:n käytettävissä.  

Lisäksi SRV:hen on kohdistunut kielteistä julkisuutta sen haastavan taloustilanteen vuoksi. Tämä voi johtaa tilanteeseen, 

jossa mahdolliset aliurakoitsijat eivät anna tarjousta SRV:n hankkeista, asettavat korkeita riskivarauksia tai vaativat 

ennakkomaksuja tai muita varotoimia maksujensa saamisen varmistamiseksi, mikä voi puolestaan nostaa hankkeiden 

kustannuksia tai vaikeuttaa hankkeiden rahoittamista. 

Millä tahansa edellä kuvatulla riskillä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Suuret työriidat tai lakot rakennusalalla tai muilla rakentamiseen olennaisesti liittyvillä aloilla voivat vaikuttaa 

haitallisesti SRV:n toimintakykyyn 

SRV henkilöstöön kuuluu noin 1.000 omaa henkilöä, minkä lisäksi SRV työllistää vuosittain henkilöitä yli 4.000:n 

aliurakoitsijayrityksen verkostosta. Vuonna 2019 SRV:n työmailla oli eri aikoina yhteensä noin 30.000 työntekijää. 

Rakennusalalla esiintyvät suuret työriidat tai lakot, jotka vaikuttavat SRV:n henkilöstöön tai sen keskeisiin 

aliurakoitsijoihin, materiaalitoimittajiin tai muihin rakentamiseen liittyviin toimintoihin, kuten esimerkiksi kuljetuksiin, ja 

niiden henkilöstöön, saattavat keskeyttää tai hidastaa SRV:n rakennushankkeita tai heikentää niiden kannattavuutta. Ei 

voi olla varmuutta siitä, että SRV:n henkilöstöön sovellettavat työehtosopimukset estävät lakot tai työnseisaukset tai että 

työehtosopimukset uusitaan olennaisesti samanlaisilla ehdoilla tulevaisuudessa. Lisäksi SRV:n keskeisiä 

yhteistyökumppaneita tai muita rakentamiseen liittyviä keskeisiä toimintoja koskevat työriidat tai lakot voivat aiheuttaa 

merkittäviä häiriöitä SRV:n toiminnassa sekä vaikuttaa haitallisesti SRV:n liiketoimintaan. Työriidoilla tai lakoilla voi siten 

olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 

tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:hen liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit 

SRV:n toimintaan Venäjällä voi kohdistua riskejä liittyen poliittisiin ja lainsäädännön muutoksiin sekä 

lainsäädäntöön, kaavoitukseen tai rakentamiseen liittyvien tulkintojen tai käytäntöjen epäyhtenäisyyteen ja/tai 

oikeudellisen suojan saatavuuteen 

SRV:llä on Venäjällä kolme sen osittain omistamaa ja hallinnoimaa kauppakeskusta, jotka sijaitsevat Pietarissa ja 

Moskovassa. Liiketoimintariskit ovat Venäjällä suuremmat kuin Suomessa, ja toimintaympäristö on vähemmän vakaa 

(katso myös "– SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Epäedullinen talouskehitys ja tilanne Venäjällä voivat 

vaikuttaa SRV:n liiketoimintaan"). Erityisesti Ukrainan kriisi ja talouspakotteet Venäjää vastaan sekä Venäjän asettamat 

vastapakotteet EU:lle, Yhdysvalloille, Kanadalle ja muille länsimaille ovat lisänneet poliittisia riskejä. Nämä poliittiset riskit 

voivat viranomaisten puuttumisen seurauksena johtaa mahdollisiin tappioihin, kuten omaisuuden takavarikoinnin 

aiheuttamat suorat tappiot, viranomaislupien mielivaltainen peruminen, voittojen tai myyntituottojen kotiuttamisen estävät 
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valuutanvaihtorajoitukset, oikeudenkäynneistä aiheutuvat kulut ja viivästykset sekä takavarikoidun omaisuuden käytön 

estymisestä aiheutuvat tappiot erimielisyyden käsittelyn aikana. Myös Venäjän lainsäädännön ja sen tulkinnan sekä 

viranomaisten käytäntöjen erot verrattuna länsimaihin, kuten Suomeen, sekä lainsäädäntömuutokset ja Venäjän 

oikeudellisen järjestelmän, hallintomenettelyjen ja oikeudellisen täytäntöönpanon puutteet saattavat altistaa SRV:n 

merkittäville riskeille. SRV altistuu myös riskeille, jotka johtuvat alueellisten ja paikallisten hallintoviranomaisten 

päätösten mahdollisesta muuttamisesta tai kumoamisesta liittovaltion tasolla tai alueellisen lainsäädännön 

muuttamisesta sen yhdenmukaistamiseksi liittovaltion lainsäädännön kanssa. 

Kaavoitus on Venäjällä hidasta, ja suuri osa kaupalliseen käyttöön hyvin sopivista maa-alueista on luokiteltu siten, että 

haluttu uusi käyttötarkoitus edellyttää luokituksen tai sallitun käyttötarkoituksen muuttamista hallinnon eri tasoilla. Lisäksi 

kiinteistökohteen rakentaminen, uudistaminen tai laajentaminen on mahdollista ainoastaan kullakin alueella 

sovellettavien asemakaavoitusta koskevien määräysten mukaisesti. SRV ei tällä hetkellä suunnittele uusien hankkeiden 

aloittamista Venäjällä, mutta se rakentaa lisää parkkitiloja Okhta-kauppakeskuksessa ja on tehnyt sopimuksen liittyen 

myymälärakennuksen rakentamiseen ja Mira II -tontin osan myyntiin 4Daily-kauppakeskuksen vieressä. Edellä mainitut 

tekijät voivat aiheuttaa viiveitä ja esteitä rakennushankkeiden aloittamiseen ja etenemiseen Venäjällä. Millä tahansa 

edellä kuvatulla riskillä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV altistuu toiminnassaan oikeudellisille riskeille 

Rakennustoiminta ja kiinteistötoimiala ovat erittäin säänneltyjä toimialoja, minkä lisäksi kiinteistökauppoihin liittyy 

sääntelyä. Oikeudellisen toimintaympäristön ennakoitavuus on olennaista SRV:n kannalta. Tavanomaisen 

liiketoimintansa yhteydessä SRV saattaa joutua osalliseksi oikeudenkäynteihin (liittyen esimerkiksi sopimusvastuisiin, 

työantajavelvoitteisiin, työtapaturmiin rakennustyömailla, petoksiin, kilpailuasioihin, lahjontaan, rikoksiin ja/tai 

asuntomyyntiin tai kuluttajansuojaan, johon liittyvissä asioissa kanteen voi nostaa yksittäinen kuluttaja tai kuluttaja-

asiamies kuluttajaryhmän puolesta), ja siihen voidaan kohdistaa verotarkastuksia ja hallinnollisia tarkastuksia. Yhtiön 

tämänhetkisistä olennaisista oikeudenkäynneistä ja välimiesmenettelyistä on esitetty lisätietoja kohdassa "Valikoituja 

taloudellisia ja muita tietoja — Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt". Jos sääntelykehyksen muutokset vaativat SRV:tä 

mukauttamaan liiketoimintaansa tai sille määrätään sanktioita, tällä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV altistuu liiketoiminnassaan ympäristöriskeille 

SRV:n ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen lakien noudattamiseen, ympäristönsuojeluun, toiminnan 

kehittämiseen ja tason jatkuvaan parantamiseen (katso myös "Liiketoiminnan yleiskuvaus — SRV ja ympäristö"). SRV:n 

ja sen aliurakoitsijoiden on noudatettava lakeja, määräyksiä, lupaehtoja ja viranomaisten ohjeita, jotka koskevat muun 

muassa rakentamista, tiettyjen rakennusmateriaalien käyttöä, kierrätystä ja hävittämistä sekä muita ympäristöasioita. 

Yhtiö ja monet sen aliurakoitsijoista käsittelevät rakennustyömaillaan haitallisia aineita, jotka ympäristöön vapautuessaan 

voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista, ympäristövahinkoja ja jopa terveysriskejä. Yhtiön merkittävimmät 

ympäristöriskit liittyvät ympäristölle vaarallisten aineiden mahdolliseen vapautumiseen SRV:n tai sen aliurakoitsijoiden 

toiminnassa esimerkiksi tällaisten aineiden virheellisen tai huolimattoman käsittelyn tai hävittämisen seurauksena. Laissa 

ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994, muutoksineen) säädetään, että korvausvelvollisuus ympäristövahingosta, 

kuten maaperään pilaantumisesta, on laissa yksityiskohtaisemmin määritellyllä tavalla silloinkin, kun vahinkoa ei ole 

aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta, sillä jonka harjoittamasta toiminnasta ympäristövahinko johtuu sekä sillä 

jolle ympäristövahingon aiheuttanut toiminta on luovutettu, jos luovutuksensaaja toiminnan saadessaan tiesi tai hänen 

olisi pitänyt tietää laissa tarkoitetusta vahingosta tai häiriöstä taikka sellaisen uhasta. Törkeä laiminlyönti tai rikkomus 

voidaan katsoa myös rikoslain mukaiseksi (39/1889, muutoksineen) ympäristörikoksiksi, joka voi johtaa yhteisösakkoon 

ja rikoksella saadun hyödyn menettämiseen rikoslain perusteella. 

Mikäli Yhtiö epäonnistuu rakennuskohteidensa ympäristövahinkojen, kuten maaperän pilaantumisen, estämisessä, 

havaitsemisessa tai puhdistamisessa, ei kiinteistön aikaisemman käyttäjän tai Yhtiön itse aiheuttamiin 

ympäristövahinkoihin perustuvia korvausvastuita voida aina sulkea pois tai niiden aiheuttamat kustannukset voivat 

nousta ennakoitua suuremmiksi. Millä tahansa ympäristövahinkoihin liittyvien korvausvaatimusten tai sanktioiden riskillä 

voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan 

tulokseen. 

Vilpillisellä toiminnalla tai luottamuksellisten tietojen tai aseman väärinkäytöllä organisaatiossa voi olla 

haitallinen vaikutus SRV:n toimintakykyyn 

SRV osallistuu hankkeisiin, joissa käsitellään erilaisia luottamuksellisia tietoja. SRV ei välttämättä pysty varmistamaan, 

että sen sisäiset valvontakäytännöt ja -menettelyt sekä eettiset ohjeet suojaavat sitä sen henkilöstön tai asiakkaiden ja 
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yhteistyökumppaniverkoston henkilöstön vilpilliseltä toiminnalta tai luottamuksellisten tietojen tai aseman väärinkäytöltä 

organisaatiossa, eikä voi olla varmuutta siitä, ettei SRV:lle aiheudu tappioita tällaisten sisäisten valvontamenettelyjen 

puutteista. Vilpillisellä toiminnalla tai luottamuksellisten tietojen tai aseman väärinkäytöllä organisaatiossa voi olla 

haitallinen vaikutus SRV:n maineeseen asiakkaiden keskuudessa sekä sen taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan 

tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Osakkeisiin, Merkintäoikeuksiin ja Osakeantiin liittyvät riskit 

Miltä tahansa tilikaudelta jaettavien osinkojen tai muun pääomanpalautuksen määrä on epävarma, eikä Yhtiö 

välttämättä maksa osinkoja tai tee pääomanpalautusta lainkaan 

SRV ei voi antaa takeita siitä, että se jakaa tulevaisuudessa osinkoja tai maksaa pääomanpalautusta. Osinkojen maksu 

tai pääomanpalautus sekä niiden määrät perustuvat Yhtiön hallituksen harkintaan ja riippuvat viime kädessä Yhtiön 

yhtiökokouksen päätöksestä, rahavaroista, kertyneistä voittovaroista, arvioiduista rahoitustarpeista, SRV:n taloudellisesta 

asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, Yhtiötä sitovien lainasopimusten ehdoista ja muista vastaavista tekijöistä. Lisäksi 

SRV ilmoitti 6.2.2020 lykkäävänsä 2016 Hybridivelkakirjojen korkojen maksua. Hybridivelkakirjojen ehtojen mukaan SRV 

voi jakaa osinkoja vain siinä tapauksessa, että Hybridivelkakirjojen korot maksetaan samanaikaisesti. Lisäksi 

Luottolimiitin ehtojen mukaisesti osinkoa ei makseta, jos SRV:n tilikauden tulos on negatiivinen. Katso "Valikoituja 

taloudellisia ja muita tietoja – Osingonjakopolitiikka". 

Merkintäsitoumuksen antaja voi epäonnistua sitoumuksen täyttämisessä, joko kokonaan tai osittain, mikä voi 

johtaa Osakeannin toteutumiseen suunniteltua pienempänä ja edelleen SRV:n Luottolimiitin ennenaikaiseen 

eräännyttämiseen 

SRV on saanut tietyiltä sijoittajilta Osakeantia varten peruuttamattomat sitoumukset, joiden yhteismäärä on 40 miljoonaa 

euroa (katso "Osakeannin järjestäminen – Merkintäsitoumukset"). Jos jokin sitoumuksen antaneista osapuolista ei täytä 

sitoumustaan merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa täysimääräisesti tai osittain, SRV voi epäonnistua Osakeannin 

toteuttamisessa tai Osakeanti voi toteutua tavoiteltua pienempänä.  

Luottolimiitin ehtojen mukaan SRV on sitoutunut vahvistamaan omaa pääomaansa toukokuussa 2020 toteutetulla 

Suunnatulla Osakeannilla ja tässä Esitteessä kuvatulla Osakeannilla. Suunnattu Osakeanti toteutettiin Luottolimiitin 

ehtojen mukaisesti noin 75 miljoonan euron suuruisena, minkä lisäksi Luottolimiitin ehdot edellyttävät, että Osakeanti 

toteutetaan vähintään 40 miljoonan euron suuruisena. Jos merkintäsitoumuksen antaja epäonnistuu täyttämään 

merkintäsitoumuksensa, joko kokonaan tai osittain, eikä SRV onnistu toteuttamaan Osakeantia Luottolimiitin ehtojen 

edellyttämällä tavalla 30.6.2020 mennessä, SRV:llä tulee 30.6.2020 mennessä olla Luottolimiitin kaikkien 

myöntäjäpankkien hyväksymä vaihtoehtoinen ratkaisu vastaavan taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Jos SRV 

ei onnistu toteuttamaan Osakeantia Luottolimiitin ehtojen mukaisesti eikä vaihtoehtoista ratkaisua saavuteta, on 

päärahoittajilla oikeus eräännyttää Luottolimiitti välittömästi maksettavaksi. Jos päärahoittajat eräännyttävät Luottolimiitin, 

SRV joutuisi todennäköisesti selvitystilaan. 

Yhtiön osakeomistuksen keskittyminen voi vaikuttaa Uusien Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin; 

Yhtiön suurilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutusvalta Yhtiön hallinnossa ja suurten 

osakkeenomistajien intressit voivat poiketa vähemmistöosakkaiden intresseistä 

Tämän Esitteen päivämääränä Ilpo Kokkilan määräysvallassa oleva AS Pontos Baltic omistaa 17,35 prosenttia SRV:n 

Nykyisistä Osakkeista ja äänistä ja Kolpi Investments Oy 8,72 prosenttia SRV:n Nykyisistä Osakkeista ja äänistä. SRV 

on saanut Ilpo Kokkilan määräysvallassa olevalta Pontos Oy:ltä sitoumuksen, jonka mukaan se merkitsee (tai määrää 

tytäryhtiönsä merkitsemään) Osakeannissa Uusia Osakkeita yhteensä enintään noin 8,7 miljoonalla eurolla käyttämällä 

kaikki saamansa Merkintäoikeudet ja, jos kaikkia Osakeannissa tarjottavia Uusia Osakkeita ei merkitä, merkitsemällä 

merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita (merkintätakaus), yhteensä enintään noin 12,3 miljoonalla eurolla. 

Kolpi Investments Oy:n ja Pontos Oy:n (yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa) omistamien Osakkeiden tuottama ääniosuus 

voi Osakeannin toteuttamisen myötä nousta enintään 38,0 prosenttiin olettaen, että Osakeannissa merkitään Uusia 

Osakkeita vain Merkintäsitoumuksien ja Merkintätakauksien mukaisesti. 

Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat joskus poiketa muiden osakkeenomistajien intresseistä. Yhtiön 

yhtiökokouksessa tehtävät merkittävät päätökset koskevat muun muassa tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden 

myöntämistä Yhtiön johdolle, jakokelpoisten varojen jakamista ja osingonmaksua sekä hallituksen jäsenten ja 

tilintarkastajan valintaa. Tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön muiden osakkeenomistajien asemaan. 

Osakeomistuksen keskittyminen voi viivästyttää tai estää määräysvallan siirron Yhtiössä, evätä osakkeenomistajilta 

mahdollisuuden saada Osakkeistaan preemio Yhtiön myynnin yhteydessä sekä vaikuttaa Uusien Osakkeiden 

markkinahintaan ja likviditeettiin. 



 

19 
 

Tulevat osakeannit, myynnit tai muut luovutukset voivat vaikuttaa Uusien Osakkeiden arvoon tai laimentaa 

osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta ja äänioikeuksia  

Yhtiön Osakkeiden annit tai myynnit tai käsitys siitä, että tällaisia anteja tai myyntejä voi tulevaisuudessa tapahtua, voivat 

vaikuttaa haitallisesti Uusien Osakkeiden markkina-arvoon sekä Yhtiön kykyyn hankkia oman pääoman ehtoista 

rahoitusta tulevaisuudessa. Lisäksi jos Yhtiö tarvitsee velkarahoituksen lisäksi oman pääoman ehtoista rahoitusta uusien 

osakeantien kautta tai muulla tavalla, Yhtiön pitää mahdollisesti järjestää uusia osakeanteja, joissa osakkeenomistajilla 

on merkintäetuoikeus, tai suunnattuja osakeanteja, joissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos 

yhtiökokous antaa niiden valtuutuksen. Suunnattuja osakeanteja voidaan järjestää myös SRV:n kannustinohjelmien 

yhteydessä, yritysostojen toteuttamiseksi tai muista syistä, mikäli SRV:llä on Osakeyhtiölain mukainen perusteltu 

taloudellinen syy suunnattuun osakeantiin. Suunnatut osakeannit ja merkintäetuoikeuden sisältävät osakeannit, joihin 

osakkeenomistaja ei osallistu tai osallistuu vain osittain, laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusta SRV:ssä. 

Merkintöjä ei voi perua tai muuttaa eikä Väliaikaisia Osakkeita vaihtaa Yhtiön Uusiksi osakkeiksi ennen kuin 

Väliaikaiset Osakkeet on yhdistetty Nykyisiin Osakkeisiin 

Osakeannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi perua tai muuttaa merkinnän tekemisen jälkeen lukuun 

ottamatta kohdassa "Osakeannin ehdot – Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa" kuvattuja tilanteita. Uudet 

Osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä, ellei Osakeannin ehdoissa määrätä toisin. Näin ollen sijoittajien on tehtävä 

sijoituksensa ennen kuin Osakeannin lopullinen tulos on tiedossa. Lisäksi vaikka Uudet Osakkeet kirjataan merkintöjen 

tekemisen ja maksamisen jälkeen sijoittajien arvo-osuustileille Uusia Osakkeita vastaavina Väliaikaisina Osakkeina, 

varsinaiset Uudet Osakkeet toimitetaan sijoittajille vasta merkintäajan päätyttyä. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti 

luovutettavissa ja niillä voidaan käydä kauppaa Helsingin Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan sillä edellytyksellä, 

että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Väliaikaisia Osakkeita ei kuitenkaan voi vaihtaa Yhtiön 

Uusiksi Osakkeiksi ennen kuin Väliaikaiset Osakkeet on yhdistetty Nykyisiin Osakkeisiin. Tällä voi olla haitallinen 

vaikutus Väliaikaisten Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin. 

Jos Yhtiö peruu Osakeannin, Merkintäoikeuksia tai Väliaikaisia Osakkeita ostaneet sijoittajat voivat kärsiä 

menetyksiä 

Osakeannin ehtojen mukaan Yhtiön hallituksella on oikeus perua Osakeanti. Vaikka Yhtiön tarkoituksena ei ole perua 

Osakeantia, oikeus perua on varattu siinä tarkoituksessa, että Yhtiö voi varautua vaikutusmahdollisuuksiensa 

ulkopuolisiin olennaisen epäedullisiin muutoksiin, kuten laajoihin markkinahäiriöihin, jotka estäisivät Osakeannin 

toteuttamisen tai tekisivät Osakeannin toteuttamisesta sijoittajien kokonaisedun vastaisen. Jos Yhtiö peruu Osakeannin, 

Merkintäoikeuksilla tai Väliaikaisilla Osakkeilla tehtyjä kauppoja ei välttämättä voida peruuttaa. Merkintäoikeudet 

raukeaisivat arvottomina, mistä voi aiheutua menetyksiä sijoittajille, jotka ovat ostaneet Merkintäoikeuksia markkinalta. 

Vastaavasti menetyksiä voi aiheutua niille tahoille, jotka ovat ostaneet Väliaikaisia Osakkeita markkinalta. 

Jos sijoittajan kotivaluutta on muu kuin euro, hän altistuu tietyille valuuttariskeille sijoittaessaan Uusiin 

Osakkeisiin 

Uudet Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroissa Helsingin Pörssissä, ja Uusille Osakkeille 

tulevaisuudessa mahdollisesti maksettavat osingot ovat euromääräisiä. Tämän seurauksena euron valuuttakurssin 

muutokset vaikuttavat mahdollisesti maksettavien osinkojen ja vapaasta omasta pääomasta tehtävien muiden 

varojenjakojen arvoon niiden osakkeenomistajien tapauksessa, joiden pää- tai kotivaluutta ei ole euro. Lisäksi Uusien 

Osakkeiden markkinahinta ilmaistuna ulkomaanvaluutoissa vaihtelee osittain valuuttakurssien vaihtelun seurauksena. 

Tämä voi vaikuttaa Uusien Osakkeiden ja niihin perustuvien mahdollisten osinkojen arvoon niiden osakkeenomistajien 

tapauksessa, joiden pää- tai kotivaluutta ei ole euro. 

Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää Merkintäoikeuksiaan, mahdollisia tulevia 

merkintäoikeuksiaan tai muita osakkeenomistajien oikeuksia 

Suomen lainsäädännön mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa merkitä 

uusia osakkeita, kun Yhtiö laskee liikkeeseen uusia Osakkeita tai uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavia 

arvopapereita, ellei uusien osakkeiden osakeannista tehdyssä päätöksessä määrätä toisin. Tietyt Yhtiön 

osakkeenomistajat, jotka asuvat tietyissä muissa valtioissa kuin Suomessa tai joiden virallinen osoite sijaitsee tällaisessa 

valtiossa, mukaan lukien Yhdysvalloissa olevat osakkeenomistajat, eivät välttämättä voi käyttää Merkintäoikeuksiaan 

Osakeannissa tai tulevia merkintäoikeuksiaan mahdollisissa tulevissa osakeanneissa, ellei tällaisessa annissa tarjottavia 

Osakkeita ole rekisteröity asianomaisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, paitsi jos rekisteröinnistä tai 

muusta sovellettavan lainsäädännön vaatimuksesta on olemassa poikkeus. Ei voida antaa takeita siitä, että paikalliset 

vaatimukset täyttyvät, jotta tällaiset osakkeenomistajat voivat käyttää merkintäoikeuksiaan tai osallistua mihin tahansa 

merkintäoikeusantiin tai takaisinostotarjoukseen, kuten tähän Osakeantiin. Tämä voi johtaa sellaisten 
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osakkeenomistajien omistuksen laimentumiseen Yhtiössä tai siihen, että mahdollisia takaisinosto- tai muita tarjouksia ei 

kohdisteta kaikissa valtioissa sijaitseviin osakkeenomistajiin. Mikäli niiden osakkeenomistajien, jotka eivät voi käyttää 

merkintäoikeuksiaan, osuus olisi suuri ja mikäli tällaisten osakkeenomistajien merkintäoikeuksia myytäisiin markkinoilla, 

tällä voisi olla haitallinen vaikutus merkintäoikeuksien hintaan. Ulkomaisen osakkeenomistajan oikeutta saada tietoja 

osakeanneista voi myös olla rajoitettu asianomaisen valtion lainsäädännön takia.  

Lisäksi on mahdollista, että sellaiset osakkeenomistajat, jotka eivät ole suomalaisia luonnollisia henkilöitä tai 

oikeushenkilöitä, ja jotka hallinnoivat omistamiaan Osakkeita niin sanotun hallintarekisteröinnin kautta, eivät kykene 

käyttämään osakkeenomistajien oikeuksiaan hallinnointiketjun läpi. Hallintarekisteröityjen Osakkeiden omistajat eivät 

pysty suoraan käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa ole 

tilapäisesti merkitty Yhtiön osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivämääränä. Koska tällaisen 

tilapäisen merkinnän tekeminen edellyttää toimenpiteitä osakkeenomistajan lisäksi osakkeenomistajan 

omaisuudenhoitajalta ja omaisuudenhoitajan käyttämältä tilinhoitajalta, on mahdollista, ettei merkintää onnistuta 

asianmukaisesti tekemään määräajassa. 

Osakeanti voi johtaa tilanteeseen, jossa Yhtiön osakkeenomistajan pitää tehdä pakollinen ostotarjous kaikista 

SRV:n Osakkeista 

Osakeanti voi johtaa tilanteeseen, jossa Yhtiön tiettyjen osakkeenomistajien täytyisi toteuttaa pakollinen ostotarjous 

kaikista SRV:n Osakkeista. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus yhdessä hänen kanssaan yksissä tuumin 

toimivien muiden osakkeenomistajien ääniosuuksien kanssa ylittää 30 tai 50 prosenttia SRV:n Osakkeisiin liittyvistä 

äänistä, on tehtävä pakollinen ostotarjous kaikista muista Osakkeista ja SRV:n liikkeeseen laskemista Osakkeisiin 

oikeuttavista arvopapereista. Arvopaperimarkkinalain mukaan velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous kuitenkin lakkaa, 

jos tarjousvelvollinen osakkeenomistaja (tai muu yksissä tuumin toimiva henkilö) kuukauden kuluessa 

tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä 30 tai 50 prosentin ääniosuudesta 

luovuttamalla Osakkeita tai muutoin vähentämällä ääniosuuttaan. Vapautuakseen tarjousvelvollisuudesta 

tarjousvelvollinen ja tämän kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt eivät lisäksi saa tänä aikana käyttää äänivaltaansa 

Yhtiössä. Tarjousvelvollisen on lisäksi julkistettava tieto aikeestaan luopua tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä 

ääniosuudesta. Lisäksi tarjousvelvollisen pitää julkistaa tieto ääniosuutensa vähentymisestä alle tarjousvelvollisuusrajan. 

Mikäli Ilpo Kokkilan äänioikeuksien osuus (yhdessä Kolpi Investments Oy:n, Pontos Oy:n ja sen tytäryhtiöiden kanssa) 

ylittää Osakeannin toteuttamisen seurauksena tarjousvelvollisuusrajan, syntyy Ilpo Kokkilalle, Kolpi Investments Oy:lle, 

Pontos Oy:lle ja/tai sen tytäryhtiöille ostotarjousvelvollisuus kaikista muista Osakkeista ja SRV:n liikkeeseen laskemista 

Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. SRV on saanut Pontos Oy:ltä ja Kolpi Investments Oy:ltä sitoumukset siitä, että 

jos Ilpo Kokkilan, Kolpi Investments Oy:n, Pontos Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlasketut äänioikeudet ylittävät 30 

prosenttia, nämä osakkeenomistajat vähentävät yhteenlasketun omistusosuutensa 30 prosenttiin tai sen alle kuukauden 

kuluessa tällaisesta ylityksestä sekä noudattavat muita Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 21 §:n 5 momentin edellytyksiä 

välttääkseen pakollisen ostotarjousvelvollisuuden syntymisen. 

Ilpo Kokkila, Kolpi Investments Oy, Pontos Oy ja/tai sen tytäryhtiöt eivät vapaudu Arvopaperimarkkinalain mukaisesta 

tarjousvelvollisuudesta, mikäli edellä mainitut tahot eivät onnistu vähentämään äänioikeuttaan 30 prosenttiin tai sen alle, 

tai noudattamaan muita Arvopaperimarkkinalain edellä mainittuja säännöksiä 

Merkintäoikeuksille ei välttämättä kehity markkinoita kaupankäyntiä varten, Osakkeiden markkinahinta voi 

laskea Merkintähintaa alemmas ja Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella 

merkittävästi 

SRV tekee hakemuksen Uusien Osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, ja Väliaikaiset 

Osakkeet ja Merkintäoikeudet tulevat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ilman hakemusta. Ei kuitenkaan ole 

varmuutta siitä, kehittyykö Väliaikaisille Osakkeille tai Merkintäoikeuksille aktiivisia markkinoita tai pysyvätkö Osakkeiden 

(mukaan lukien Uusien Osakkeiden) markkinat aktiivisina. Merkintäoikeuksien, Väliaikaisten Osakkeiden ja Uusien 

Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella merkittävästi johtuen esimerkiksi muutoksista markkinoiden suhtautumisessa 

Merkintäoikeuksiin, Väliaikaisiin Osakkeisiin, Uusiin Osakkeisiin tai vastaaviin arvopapereihin, ja Yhtiön Osakkeiden 

markkinahinta voi laskea Uusien Osakkeiden Merkintähintaa alemmas. Markkinahintojen vaihtelu voi johtua monista 

asioista ja tapahtumista, kuten Yhtiön toimintaan vaikuttavista lainsäädännön muutoksista, Yhtiön liiketoiminnan tuloksen 

vaihtelusta sekä liiketoiminnan kehityksestä. Mikä tahansa näistä tekijöistä voi johtaa Uusien Osakkeiden 

markkinahinnan laskuun, eikä Uusien Osakkeiden markkinahinta välttämättä koskaan nouse Merkintähinnan tasolle tai 

sitä ylemmäs. Lisäksi vaikka Uudet Osakkeet kirjataan merkintöjen tekemisen ja maksamisen jälkeen sijoittajien arvo-

osuustileille Uusia Osakkeita vastaavina Väliaikaisina Osakkeina, varsinaiset Uudet Osakkeet toimitetaan sijoittajille 

vasta Merkintäajan päätyttyä. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja niillä voidaan käydä kauppaa 
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Helsingin Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan sillä edellytyksellä, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön 

listalleottohakemuksen. Väliaikaisia Osakkeita ei kuitenkaan voi vaihtaa Yhtiön Osakkeiksi ennen kuin Väliaikaiset 

Osakkeet on yhdistetty Nykyisiin Osakkeisiin. Tällä voi olla haitallinen vaikutus Väliaikaisten Osakkeiden 

markkinahintaan ja likviditeettiin. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 

Uusia Osakkeita voi merkitä Merkintäaikana, joka alkaa 29.5.2020 klo 9.30 ja päättyy 12.6.2020 klo 16.30 (Suomen 

aikaa). Merkintäoikeuksilla voi käydä kauppaa Helsingin Pörssissä 29.5.2020 (edellyttäen, että Helsingin Pörssi 

hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 8.6.2020 välisenä aikana. Merkintäoikeuksia ei voi käyttää sen jälkeen, kun 

Merkintäaika on päättynyt 12.6.2020 klo 16.30.  

Merkintäoikeuksille ei välttämättä kehity aktiivisia markkinoita eikä niillä siten välttämättä ole lainkaan markkina-arvoa. 

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättymiseen mennessä, raukeavat arvottomina ja ilman 

erillistä vastiketta tällaisten Merkintäoikeuksien haltijoille.  
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ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS 

SRV Yhtiöt Oyj on laatinut tämän Esitteen ja Yhtiö vastaa tässä Esitteessä esitetyistä tiedoista. Yhtiön parhaan 

ymmärryksen mukaan Esitteen tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti 

vaikuttavaa. 

SRV Yhtiöt Oyj 

Espoo, Suomi 

ERÄITÄ LISÄTIETOJA 

Tietoa Yhtiöstä 

Yhtiön rekisteröity toiminimi on SRV Yhtiöt Oyj. Yhtiö on Suomen lakien mukaisesti Suomessa perustettu julkinen 

osakeyhtiö. Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri") Y-

tunnuksella 1707186-8. Yhtiön oikeushenkilötunnus (LEI) on 743700GB29FXC0VXF414. Yhtiön rekisteröity osoite on 

Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo ja puhelinnumero +358 20 145 5200. Yhtiön Nykyiset Osakkeet ovat kaupankäynnin 

kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SRV1V. 

Kolmansien osapuolten tiedot 

Tämä Esite sisältää kolmansilta osapuolilta peräisin olevia tietoja. Mikäli Esitteen sisältämät tiedot, kuten 

markkinainformaatio ja markkinaennusteet, ovat peräisin kolmannelta osapuolelta, kuten toimialan julkaisuista, kyseinen 

lähde on yksilöity. Toimialan julkaisuissa tavallisesti esitetään, että niiden sisältämä tieto on peräisin luotettaviksi 

uskotuista lähteistä, mutta tällaisen tiedon oikeellisuus ja täydellisyys ei ole taattua. Yhtiö vahvistaa, että Esitteeseen 

sisältyvät kolmansien osapuolten tiedot on toistettu Esitteessä asianmukaisesti, ja että siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on 

pystynyt kyseisten kolmansien julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka 

tekisivät toistetuista tiedoista epätarkkoja tai harhaanjohtavia. Yhtiö ei kuitenkaan ole itsenäisesti varmentanut eikä voi 

antaa takeita tällaisten tietojen asianmukaisuudesta. Mikäli tämä Esite sisältää markkinainformaatiota tai 

markkinaennusteita, jonka yhteydessä ei ole mainittu lähdettä, tällainen markkinainformaatio tai markkinaennuste 

perustuu SRV:n johdon arvioihin. Mikäli tietoja SRV:n markkinasta tai SRV:n kilpailuasemasta on esitetty tässä 

Esitteessä nimenomaisesti SRV:n johdon antamina, tällaiset arviot on suoritettu SRV:n johdon toimesta SRV:n johdolla 

tiedossa olleen informaation perusteella. 

Toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä 

Finanssivalvonta on Esiteasetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt tämän Esitteen 28.5.2020. 

Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän esitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, 

ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Finanssivalvonnan Esitettä koskevaa hyväksyntää ei tule 

pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Esite koskee. Finanssivalvonnan 

hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 31/02.05.04/2020. Tämä Esite on laadittu Esiteasetuksen 14 artiklan 

mukaisena yksinkertaistettuna esitteenä. 

Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Esitteeseen 

Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt muut tiedot lukuun ottamatta tätä Esitettä, tähän 

Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjä asiakirjoja ja mahdollisia Esitettä koskevia täydennyksiä, eivät ole osa Esitettä. 

Tällaiset verkkosivuilla esitetyt tiedot eivät ole Finanssivalvonnan tarkastamia tai hyväksymiä. Mahdollisten sijoittajien ei 

tule perustaa päätöstään Uusiin Osakkeisiin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin.  

Tulevaisuudessa saatavilla olevia tietoja 

Yhtiö julkistaa suomeksi ja englanniksi vuosikertomukset, jotka sisältävät sen hallituksen toimintakertomuksen ja 

tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen, liiketoimintakatsaukset ja muut tiedot, sekä pörssitiedotteet Euroopan parlamentin 

ja neuvoston antamassa asetuksessa markkinoiden väärinkäytöstä ((EU) N:o 596/2014, muutoksineen, "MAR"), 

Arvopaperimarkkinalaissa sekä Helsingin Pörssin säännöissä määrätyllä tavalla. Mitkään näistä asiakirjoista eivät ole 

osa tätä Esitettä, pois lukien tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat. 
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Tilintarkastajat 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Yhtiön tilintarkastajan. Yhtiön tilintarkastajan tulee olla 

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö auktorisoitu tilintarkastaja päävastuullisena 

tilintarkastajanaan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista. 

Yhtiön tilinpäätökset 31.12.2018 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö 

PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Samuli Perälä päävastuullisena tilintarkastajana. SRV:n 26.3.2020 pidetty 

varsinainen yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, 

joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että 

päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT. Samuli Perälä on merkitty tilintarkastuslain (1141/2015, 

muutoksineen) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tämä Esite sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia 

tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Yhtiön tulevaa taloudellista asemaa 

ja liiketoiminnan tulosta, Yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja sääntelymuutoksia niillä 

markkinoilla, joilla Yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin tulevaisuutta koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista 

"aikoo", "arvioi", "ennustaa", "jatkaa", "mahdollinen", "odottaa", "ohjeistus", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", 

"tähtää", "uskoo", "voisi" tai näiden ilmaisujen kieltomuodoista ja vastaavista ilmaisuista. 

Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, 

koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja ne perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön 

todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä niiden toimialojen 

kehitys, joilla Yhtiö toimii, saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä Esitteen tulevaisuutta 

koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Lisäksi vaikka Yhtiön historiallinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien 

Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä niiden toimialojen kehitys, joilla Yhtiö toimii, ovat johdonmukaiset 

tämän Esitteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä 

anna viitteitä tuloksista tai tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla. 

Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän Esitteen kohdissa, kuten kohdissa "Kehityssuuntaukset ja 

tietoa markkinasta", "Valikoituja tietoa SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä" ja muualla tässä Esitteessä, 

joissa on tietoa Yhtiön liittyvistä tulevaisuuden tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista, Yhtiön tulevasta kasvusta ja 

kannattavuudesta ja tulevasta yleisestä taloudellisesta tilanteesta, joka vaikuttaa Yhtiöön. 

Taloudellisten tietojen esittäminen 

Tässä Esitteessä esitetyt SRV:n taloudelliset tiedot perustuvat SRV:n tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen 

31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, joka on laadittu "IAS 34 – Osavuosikatsaukset" -standardin 

mukaisesti sisältäen vertailutietona esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 31.3.2019 päättyneeltä kolmen 

kuukauden jaksolta ja tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta, jotka on 

laadittu Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ("IFRS") mukaisesti. 

Segmentit 

SRV:n liiketoiminnan jako Rakentaminen ja Sijoittaminen -segmentteihin, otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. 

Muutoksen seurauksena SRV on vuoden 2019 ensimmäisestä osavuosiraportista lähtien käyttänyt raportoinnissaan 

kahta liiketoimintasegmenttiä: Rakentaminen ja Sijoittaminen, Suomen liiketoiminnan ja Kansainvälisen liiketoiminnan 

sijaan. Muutoksen seurauksena, vuoden 2018 taloudellista raportointia on oikaistu vastaamaan uutta segmenttijakoa. 

Pyöristetyt luvut 

Tässä Esitteessä esitetyt taloudelliset tiedot on pyöristetty. Tästä johtuen, osassa tapauksista rivin tai sarakkeen 

yhteenlaskettu summa ei välttämättä täsmää rivillä tai sarakkeessa esitetyn yhteenlasketun luvun kanssa. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Tämä Esite sisältää eräitä Yhtiön historiallista taloudellista tulosta, taloudellisesta asemaa ja kassavirtoja koskevia 

vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets 

Authority, "ESMA") "Vaihtoehtoiset tunnusluvut" -ohjeistuksen mukaisesti ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai 

nimettyjä tunnuslukuja ja niitä on siten pidettävä vaihtoehtoisina tunnuslukuina. 
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Yhtiö esittää seuraavat vaihtoehtoiset tunnusluvut:  

• operatiivinen liikevoitto • korollinen nettovelka, ilman IFRS 16 

• operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta • nettovelkaantumisaste, % 

• liikevoitto • nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 

• liikevoitto, % liikevaihdosta • sijoitetun pääoman tuotto, % 

• liikevoitto, ilman IFRS 16 • sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 16 

• liikevoitto, % liikevaihdosta ilman IFRS 16 • sijoitettu pääoma 

• omavaraisuusaste • sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16 

• omavaraisuusaste, ilman IFRS 16 • oman pääoman tuotto, % 

• korollinen nettovelka • osakekohtainen pääoma (ilman oman pääoman ehtoista 
lainaa), eur 

Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat on esitetty kohdassa "Valikoituja taloudellisia ja 

muita tietoja – Tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat", minkä lisäksi tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen 

täsmäyttäminen lähimpään IFRS-lukuun on esitetty kohdassa "Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja – Tiettyjen 

vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat". 

SRV esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, 

taseissa ja rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. SRV raportoi vaihtoehtoiset tunnusluvut näyttääkseen 

liiketoiminnan suoriutumista ja edistääkseen vertailukelpoisuutta raportointiperiodien välillä. 

Operatiivinen liikevoitto-tunnusluvun katsotaan antavan paremman kuvan konsernin toiminnasta verrattaessa esitettävää 

kautta aikaisempiin kausiin. IFRS:n mukaisesta liikevoitosta on eliminoitu osakkuusyhtiöiden valuuttakurssimuutoksista 

aiheutuneet voitot ja tappiot sekä suojauksesta aiheutuneet tuotot ja kulut. Osakkuusyhtiöiden valuuttakurssimuutokset 

sisältyvät liikevoiton yläpuolelle, riville 'osuus osakkuusyhtiön tuloksesta'. Valuuttasuojauksesta aiheutuneet tuotot ja 

kulut sisältyvät liikevoiton yläpuolelle, riville 'valuuttajohdannaisten tuotot ja kulut'. 

IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 myötä, Yhtiö julkaisee tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu 

pois IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiö soveltaa standardin käyttöönoton 

osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa, minkä vuoksi vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu standardin mukaiseksi. Yhtiö 

julkaisee myös operatiivisen liikevoiton, joka määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät 

laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä ja sen vuoksi niitä tulisi tarkastella 

IFRS-standardeihin perustumattomina lukuina, joita ei tulisi tarkastella itsenäisinä tai IFRS:n mukaisten lukujen sijaan. 

Yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä Esitteessä olevat vaihtoehtoiset 

tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien saman nimisten tunnuslukujen kanssa. 

Tässä Esitteessä esitellyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin ole ilmoitettu. Edellä 

kerrotusta johtuen tässä Esitteessä ilmoitetuille vaihtoehtoisille tunnusluvuille ei tule asettaa suurta painoarvoa. 

Esitteen ja englanninkielisen asiakirjan saatavilla olo 

Tämä Esite on saatavilla arviolta 28.5.2020 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/ ja arviolta 

29.5.2020 lähtien Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo sekä Helsingin 

Pörssin vastaanotossa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi Esite on saatavilla arviolta 29.5.2020 lähtien 

Pääjärjestäjän verkkosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi/srv-fi/. 

Esitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja on saatavilla arviolta 29.5.2020 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

www.srv.fi/en/investors/ sekä Pääjärjestäjän verkkosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi/srv-en/.  
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OLENNAISTA TIETOA OSAKEANNISTA 

Osakeannin syyt ja varojen käyttö  

Osakeannin syyt 

Osakeanti on osa SRV:n tervehdyttämisohjelmaa ja Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön taseasemaa, 

likviditeettiä ja taloudellista asemaa.  

SRV tiedotti 31.10.2019 käynnistävänsä kannattavuutensa parantamiseksi ja likviditeettiasemansa vahvistamiseksi 

tervehdyttämisohjelman, joka keskittyy organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, taseen keventämiseen, 

kassavirran vahvistamiseen sekä kustannussäästöihin. SRV tiedotti 6.2.2020 päättäneensä uusista 

tervehdyttämisohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien tavoittelevansa kahta osakeantia; suunnattua 

osakeantia SRV:n hybridivelkakirjojen haltijoille ja merkintäoikeusantia (Osakeanti). SRV toteutti toukokuussa 2020 

Suunnatun Osakeannin, jossa kerättiin noin 75 miljoonan euron bruttovarat. SRV ei saanut Suunnatusta Osakeannista 

rahana maksettavia tuottoja, vaan Suunnatun Osakeannin merkintähinta maksettiin kuittaamalla Hybridivelkakirjoja ja 

niille kertyneitä korkoja, katso "Liiketoiminnan yleiskuvaus – Liiketoimintastrategia – Yleistä – Tervehdyttämisohjelma". 

Varojen käyttö 

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannissa enintään noin 50 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö arvioi sen maksettaviksi 

tulevien Osakeantiin liittyvien maksujen, palkkioiden ja kulujen yhteismäärän olevan noin 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiön 

Osakeannista saamien nettovarojen arvioidaan olevan noin 48,5 miljoonaa euroa, olettaen, että Osakeanti merkitään 

täysimääräisesti. 

Yhtiö aikoo käyttää Osakeannista saatavat varat Yhtiön taseaseman vahvistamiseen.  

Käyttöpääomaa koskeva lausunto 

Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön käytössä oleva käyttöpääoma riittää vähintään 12 kuukauden ajaksi tämän Esitteen 

päivämäärästä lukien. 

Pääomarakenne ja velkaantuneisuus 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2020 (i) toteutuneena perustuen 

Yhtiön tilintarkastamattomiin 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laadittuihin Yhtiön osavuositietoihin ja 

oikaistuna: (ii) Suunnatusta Osakeannista saaduilla noin 73,5 miljoonan euron nettotuotoilla sekä Osakeannista 

saatavilla noin 40 miljoonan euron bruttotuotoilla (perustuen Osakeantia varten saatuihin Merkintäsitoumuksiin) ja 

Osakeantiin liittyvillä arvioiduilla 1,5 miljoonan euron kuluilla; sekä (iii) Luottolimiitin maturiteettien pidennyksen sekä 

joukkovelkakirjojen ehtojen muutosten vaikutuksilla (lisätietoja: "Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja 

pääomanlähteistä – Velat"). Taulukkoa lukiessa tulee huomioida, että Osakeannin toteutumisesta ei ole täyttä varmuutta 

ja että Osakeanti voi toteutua myös merkintäsitoumuksia isompana tai pienempänä. 

Seuraavaa taulukkoa tulee lukea yhdessä kohtien "Riskitekijät", "Eräitä lisätietoja – Taloudellisten tietojen esittäminen" ja 

"Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja" sekä Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen konsernitilinpäätösten sekä 

osavuosikatsauksen kanssa.  
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 31.3.2020 31.3.2020 Oikaistu 

 
(miljoonaa euroa) 
 

 
(tilintarkastamaton) 

 
(tilintarkastamaton) 

Pääomarakenne   
Lyhytaikaiset lainat   
Vakuudellinen(5) .............................................................................................................  13,7 13,7 

Vakuudeton ...................................................................................................................  73,1 5,0(4) 

Lyhytaikaiset lainat yhteensä .....................................................................................  86,8 18,7 

   
Pitkäaikaiset lainat   
Vakuudellinen(5) .............................................................................................................  229,6 229,6 

Vakuudeton ...................................................................................................................  123,4 191,5(4) 

Pitkäaikaiset lainat yhteensä ......................................................................................  353,1 421,1 

Lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat yhteensä (1) ...................................................................  439,8 439,8 

   
Oma pääoma   
Osakepääoma ...............................................................................................................  3,1 3,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ....................................................................  142,5 254,5(2)(3) 
Muuntoerot ....................................................................................................................  -15,7 -15,7 
Oman pääoman ehtoiset lainat .....................................................................................  82,9 15,4(2) 
Kertyneet voittovarat .....................................................................................................  -55,4 -62,8(2) 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä ...........................................  157,5 194,5 

Määräysvallattomien omistajien osuus  .........................................................................  -3,6 -3,6 

Oma pääoma yhteensä ...............................................................................................  153,9 190,9 

Oma pääoma ja lainat yhteensä .................................................................................  593,8 630,7 

   
Nettovelkaantuneisuus   

Rahavarat ......................................................................................................................  39,4 76,4(2)(3) 

Likviditeetti (A) ............................................................................................................  39,4 76,4 
   
Korolliset velat ilman vuokravelkoja ..............................................................................  84,3 16,2(4) 

Korolliset vuokravelat ....................................................................................................  2,5 2,5 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä (B) ..................................................................  86,8 18,7 
   
Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C = B-A) ......................................................  47,4 -57,7 
   

Korolliset velat ilman vuokravelkoja ..............................................................................  200,2 277,2(4) 
Pääomalaina .................................................................................................................  9,0 -(3) 

Korolliset vuokravelat ....................................................................................................  143,9 143,9 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (D) ...................................................................  353,1 421,1 
   

Nettovelkaantuneisuus (C+D) ....................................................................................  400,4 363,4 

_____ 
(1) Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset rahoitusvelat sisältävät 31.3.2020 konsernitaseen korolliset velat ilman vuokravelkoja, 

korolliset vuokravelat sekä pääomalainan. 

(2) Yhtiö toteutti toukokuussa 2020 Suunnatun Osakeannin, jossa yhteensä 75,0 miljoonaa euroa Hybridivelkakirjoja 

(yhdessä niille 30.4.2020 mennessä kertyneiden korkojen kanssa) muunnettiin Yhtiön Osakkeiksi. Yllä olevassa 

taulukossa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on kirjattu 73,5 miljoonaa euroa, joka vastaa Suunnatussa 

Osakeannissa merkittyjen Osakkeiden merkintöjä ja, jota on oikaistu Suunnattuun Osakeantiin liittyvillä arvioiduilla 1,5 

miljoonan euron transaktiokuluilla. Oman pääoman ehtoisen lainan määrä omassa pääomassa vähenee tällöin 67,5 

miljoonalla eurolla ja Suunnatussa Osakeannissa konvertoitujen Hybridivelkakirjojen korkojen osalta kertyneet voittovarat 

pienenevät 7,5 miljoonalla eurolla. Rahavaroja on oikaistu maksamattomilla transaktiokuluilla 1,5 miljoonaa euroa. 

Rahavarojen oikaisu sisältää 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla kuluksi kirjatut ja ostovelkoihin 

31.3.2020 sisältyvät 0,0 miljoonan euron transaktiokulut. 

(3) SRV pyrkii keräämään Osakeannilla noin 50 miljoonan euron bruttotuotot. SRV on saanut Osakeantia varten tietyiltä 

sijoittajilta sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla, katso "Osakeannin 

järjestäminen – Merkintäsitoumukset". Merkintäsitoumuksista 9,0 miljoonaa euroa voidaan maksaa Yhtiölle 31.3.2020 

nostetun pääomalainan muodossa, jota voidaan käyttää Osakeannissa Uusien Osakkeiden merkintöjen kuittaamiseen. 

Osakeanti parantaa Yhtiön pääomarakennetta lisäämällä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ja rahavaroja ja 

vähentämällä pääomalainoja. Yllä olevassa taulukossa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on kirjattu 40 
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miljoonan euron bruttotuotot, jotka vastaavat saatuja Merkintäsitoumuksia ja joita on oikaistu Osakeannista aiheutuvilla 

arvioiduilla 1,5 miljoonan euron transaktiokuluilla. Rahavaroja on oikaistu Osakeannin arvioiduilla bruttotuotoilla 31,0 

miljoonaa euroa (vastaten saatuja Merkintäsitoumuksia), joista on vähennetty jo pääomalainana aiemmin saadut määrät 

sekä maksamattomilla transaktiokuluilla 1,5 miljoonaa euroa ja taseen pääomalainoja on vähennetty 9,0 miljoonalla 

eurolla. Pääomalainan tullessa Osakeannin yhteydessä kuitatuksi SRV voi nostaa 9,0 miljoonaa euroa Luottolimiittiä. 

Tämä on esitetty lisäämällä rahavaroja 9,0 miljoonaa euroa, erää lyhytaikaiset korolliset velat ilman vuokravelkoja 5,0 

miljoonaa euroa ja erää pitkäaikaiset korolliset velat ilman vuokravelkoja 4,0 miljoonaa euroa sekä lisäämällä 

vakuudettomat lyhytaikaiset lainat erää 5,0 miljoonaa euroa ja vakuudettomat pitkäaikaiset lainat erää 4,0 miljoonaa 

euroa. 

(4) SRV sopi Luottolimiitin lainanantajien kanssa 17.4.2020 Luottolimiitin maturiteettien pidennyksestä siten, että 60 

miljoonan euron Luottolimiitistä maksetaan takaisin 5 miljoonaa euroa tammikuussa 2021, 15 miljoonaa euroa 

joulukuussa 2021 ja loput 40 miljoonaa euroa tammikuussa 2022. Lisäksi SRV on 26.5.2020 ja 27.5.2020 tiedottanut 

saattaneensa loppuun joukkovelkakirjojen ehtojen mukaiset kirjalliset menettelyt joukkovelkakirjojen tiettyjen ehtojen 

muuttamiseksi. Katso "Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat". Luottolimiitin 

maturiteetin pidennyksestä johtuen yllä olevassa taulukossa 11,0 miljoonaa euroa on siirretty erästä lyhytaikaiset 

korolliset velat ilman vuokravelkoja erään pitkäaikaiset korolliset velat ilman vuokravelkoja ja erästä vakuudettomat 

lyhytaikaiset lainat erään vakuudettomat lyhytaikaiset lainat. Vastaavasti joukkovelkakirjojen ehtojen muutosten myötä 

62,1 miljoonaa euroa on siirretty erästä lyhytaikaiset korolliset velat ilman vuokravelkoja erään pitkäaikaiset korolliset 

velat ilman vuokravelkoja ja erästä vakuudettomat lyhytaikaiset lainat erään vakuudettomat pitkäaikaiset lainat. 

(5) Sisältää myös korolliset vuokravelat. 

Oikaisun (3) osalta on huomattava, että oman pääomaan kirjattavat määrät voivat olla isommat tai pienemmät kuin yllä 

esitettyihin Merkintäsitoumuksiin perustuvat määrät. Lisäksi on hyvä huomioida, että oikaisujen jälkeiset rahavarat eivät 

heijasta Yhtiön rahavarojen tosiasiallista määrää tämän Esitteen päivämääränä. 

Edellä kuvattujen tapahtumien lisäksi Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut muita olennaisia muutoksia 

31.3.2020 jälkeen. 

Lisätietoja Yhtiön ehdollisista veloista ja tietyistä muista taseen ulkopuolisista vastuista on esitetty kohdassa "Valikoituja 

tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat", sekä tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettynä 

asiakirjana olevan Yhtiön osavuosikatsauksen ajalta 1.1.2020–31.3.2020, liitetiedoissa 6) Konsernin vastuusitoumukset 

ja ehdolliset velat. 

  



 

29 
 

TIETOJA MERKINTÄOIKEUKSISTA JA UUSISTA OSAKKEISTA 

Seuraava osio on yleiskatsaus Merkintäoikeuksista ja Uusista Osakkeista. Sijoittajien tulee perustaa päätöksensä 

sijoittaa Merkintäoikeuksiin ja/tai Uusiin Osakkeisiin tarkastelemalla tätä Esitettä kokonaisuutena, mukaan lukien siihen 

viittaamalla sisällytetyt asiakirjat.  

Tässä osiossa käytetyillä termeillä ja ilmaisuilla on Esitteessä määritellyt merkitykset. 

Liikkeeseenlaskija .........................................................................................................  SRV Yhtiöt Oyj 

Merkintäoikeuksien lukumäärä ......................................................................................  131.049.371 

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus ....................................................................................  FI4000440169 

Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus ..........................................................................  FI4000440151 

Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä ...........................................  Enintään 131.049.371 

Uusien Osakkeiden ISIN-tunnus ...................................................................................  FI0009015309 

Osakeannin valuutta .....................................................................................................  Euro 

Luovutusrajoitukset .......................................................................................................  Jokainen Merkintäoikeus, Väliaikainen Osake ja 
Uusi Osake on vapaasti luovutettavissa sen 
jälkeen, kun se on kirjattu sijoittajan arvo-
osuustilille. 

Osakeantivaltuutus 

SRV:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 26.3.2020 hallituksen päättämään enintään 500.000.000 Osakkeen 

liikkeeseenlaskusta merkintäetuoikeusannissa. Valtuutuksen perusteella hallitus on valtuutettu päättämään 

liikkeeseenlaskun kaikista muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2020 asti. Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 

hallitukselle aikaisemmin antamat mutta käyttämättömät valtuutukset päättää osakeanneista, SRV:n omistamien omien 

osakkeiden luovutuksista ja/tai Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta. Valtuutus ei kuitenkaan kumonnut samassa yhtiökokouksessa hyväksyttyjä muita osakeantivaltuutuksia. 

Hallitus päätti 22.5.2020 Osakeannista, jossa SRV tarjoaa enintään 131.049.371 Uutta Osaketta. SRV:n 

osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Uusia Osakkeita samassa suhteessa kuin heillä ennestään on SRV:n 

Osakkeita. Osakkeenomistajien merkitsemättä jättämät Uudet Osakkeet voidaan valtuutuksen mukaan kuitenkin tarjota 

toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi. Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään, 

kenelle merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita tarjotaan. 

Verovaikutukset 

Sijoittajan verotuksellisen kotipaikan ja Yhtiön perustamismaan Suomen verolainsäädäntö voivat vaikuttaa 

Merkintäoikeuksista ja Uusista Osakkeista saatavaan tuottoon. 

Alla esitetty yhteenveto on yleisluontoinen kuvaus merkittävimmistä Merkintäoikeuksien saamiseen ja hankintaan, 

Uusien Osakkeiden merkitsemiseen sekä Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden omistukseen ja luovutukseen 

liittyvistä veroseuraamuksista Suomessa. Yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa 

olevaan verolainsäädäntöön mukaan lukien soveltuva oikeuskäytäntö sekä Verohallinnon päätökset ja ohjeet. Muutokset 

verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa yhteenvedossa esitettyihin veroseuraamuksiin myös takautuvasti. Yhteenveto 

ei ole tyhjentävä esitys eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä.  

Yhteenvedossa ei käsitellä sellaisten osakkeenomistajien veroseuraamuksia, joihin sovelletaan erityisiä verotussääntöjä, 

liittyen esimerkiksi erilaisiin yhtiöiden uudelleenjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, tuloverosta vapautettuihin 

yhteisöihin, avoimiin yhtiöihin tai kommandiittiyhtiöihin. Yhteenvedossa ei myöskään käsitellä yksityishenkilöiden 

elinkeinotoimintaan kuuluviin sijoituksiin liittyviä veroseuraamuksia eikä perintö- tai lahjaverotusta. 

Sijoittamista harkitsevien on suositeltavaa kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen henkilökohtaiset olosuhteensa 

huomioivia tietoja Merkintäoikeuksien saamiseen ja hankintaan, Uusien Osakkeiden merkitsemiseen sekä 

Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä veroseuraamuksista. 
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Yleistä 

Yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan Suomen verotuksessa eri tavoin. Yleisesti verovelvollisia verotetaan 

Suomessa heidän maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan heidän Suomesta saamastaan 

tulosta ja heidän Suomessa sijaitsevaan mahdolliseen kiinteään toimipaikkaansa liittyvästä tulosta. Verosopimukset 

voivat kuitenkin rajoittaa Suomen verolainsäädännön soveltamista sekä Suomen oikeutta verottaa rajoitetusti 

verovelvollisen Suomesta saamaa tuloa. 

Luonnollisen henkilön katsotaan yleensä olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee 

Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta 

Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena kunnes kolme vuotta on kulunut sen vuoden 

päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta, jollei hän näytä, että hänellä ei kyseisenä verovuonna ole ollut 

olennaisia siteitä Suomeen. 

Ansiotuloa, palkkatulo mukaan lukien, verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. Yleisesti verovelvollisen 

luonnollisen henkilön enintään 30.000 euron suuruinen pääomatulo kalenterivuoden aikana verotetaan 30 prosentin 

verokannan mukaan ja 30.000 euron ylittävä osuus kalenterivuoden pääomatuloista verotetaan 34 prosentin verokannan 

mukaan. 

Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia. Yhteisöjen tuloveroprosentti on tällä 

hetkellä 20 prosenttia ja sitä sovelletaan myös rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan 

liittyvän tulon verottamiseen. 

Osinkojen verotus 

Yleistä osinkojen ja pääomanpalautuksen verotuksesta 

Helsingin Pörssissä listattua suomalaista yhtiötä pidetään julkisesti noteerattuna yhtiönä ("Listattu yhtiö") 

osinkoverotuksessa. 

Listatun yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (ns. SVOP-rahastosta) jaettuja varoja kohdellaan verotusta 

toimitettaessa vastaavasti kuin osinkotuloja. 

Suomessa yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden Listatusta yhtiöstä saaduista henkilökohtaiseen tulonlähteeseen 

kuuluvista osinkotuloista 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa, ja 15 prosenttia on verovapaata tuloa. 

Listatun yhtiön yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille jakamista osingoista on toimitettava ennakonpidätys. 

Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia. Osinkoa jakavan yhtiön toimittama ennakonpidätys 

hyvitetään osakkeenomistajan saaman osinkotulon lopullisessa verotuksessa.  

Hallintarekisterin kautta omistavan tahon ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö, 

ennakonpidätyksen suuruus on 50 prosenttia, jos osinkoa jakava Listattu yhtiö tai osingon saajaa lähinnä oleva säilyttäjä 

ei saa tai säilyttäjä ei voi toimittaa Verohallinnolle vaadittuja tunnistetietoja osingon saajasta.  

Osinkoa saavan yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön on tarkastettava esitäytetyltä veroilmoitukseltaan 

maksetun osingon ja ennakonpidätyksen määrä ja tarvittaessa korjattava oikeat määrät veroilmoitukselleen. 

Suomalaiset yhteisöt 

Osingot, joita Listattu yhtiö maksaa Uusia Osakkeita omistavalle toiselle Listatulle yhtiölle, ovat lähtökohtaisesti 

verovapaata tuloa. Jos Uudet Osakkeet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista 

osingoista on veronalaista tuloa 75 prosenttia loppuosan ollessa verovapaata tuloa. Sijoitusomaisuutta voi olla 

ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla. 

Osingot, joita suomalainen muunlainen yhteisö kuin Listattu yhtiö saa Listatulta yhtiöltä ovat lähtökohtaisesti kokonaan 

veronalaista tuloa. Jos kuitenkin tällainen yhteisö omistaa välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan Listatun 

yhtiön osakepääomasta, on osinko verovapaata edellyttäen, että Uudet Osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan 

sijoitusomaisuuteen. Jos Uudet Osakkeet kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, osingoista 75 prosenttia on 

veronalaista tuloa, ja loput 25 prosenttia on verovapaata tuloa osakeomistuksen suuruudesta riippumatta. 

Hallintarekisterin kautta omistavan tahon ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen yhteisö, ennakonpidätyksen 

suuruus on 50 prosenttia, jos osinkoa jakava Listattu yhtiö tai osingon saajaa lähinnä oleva säilyttäjä ei saa tai säilyttäjä 

ei voi toimittaa Verohallinnolle vaadittuja tunnistetietoja osingon saajasta.  
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Rajoitetusti verovelvolliset 

Listatun yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle maksama osinko on lähdeverotuksen piirissä. Osinkoa jakava Listattu yhtiö 

pidättää lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, eikä osingosta tarvitse maksaa muita veroja Suomessa. 

Pääsääntöisesti lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 

prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille. 

Edellä mainitusta poiketen lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevalle ja 

kotivaltiossaan tuloveronalaiselle emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muutoksineen, "Emo-Tytäryhtiödirektiivi") 2 

artiklan mukaisille ulkomaisille yhteisöille, jotka välittömästi omistavat vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan 

suomalaisen Listatun yhtiön pääomasta. 

Lähdeveroprosenttia voidaan alentaa tai se voidaan poistaa kokonaan soveltuvan verosopimuksen perusteella. 

Soveltuvan verosopimuksen mukaista alennettua lähdeveroprosenttia voidaan käyttää, jos osingonsaaja on toimittanut 

osinkoa maksavalle yhtiölle voimassaolevan lähdeverokortin tai muun tarvittavan selvityksen (nimi, syntymäaika, 

mahdollinen muu virallinen tunnistetieto sekä osoite kotivaltiossa) ennen osingon maksamista. 

Lähdeveroa ei myöskään peritä osingoista, jotka on maksettu ETA-alueelle sijoittautuneelle yhtiölle edellyttäen, että 

osinko maksetaan tuloverolain (1535/1992, muutoksineen) 33 d §:n 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta 

annetun lain (360/1968, muutoksineen) 6 a §:ssä tarkoitettua yhteisöä vastaavalle yhteisölle ja että osinko olisi 

verovapaa kyseisten säännösten mukaan, jos osingonsaaja olisi kotimainen yhteisö. Lisäksi edellytetään, että virka-

apudirektiivi (2011/16/EU, muutettuna) tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa koskee 

osingonsaajan kotivaltiota ja että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan 

asuinvaltiossa Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tehdyn 

sopimuksen perusteella. 

Osinkoihin, jotka kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen, soveltuvat erityissäännöt. Usein soveltuva 

lähdeveroprosentti on 15 prosenttia, jos osingonsaaja on sijoittautunut ETA-alueelle tai jos osingonsaaja vastaa 

suomalaista eläkelaitosta ja vaatimukset veroasioiden tietojenvaihdosta sekä muut tarkemmat vaatimukset täyttyvät. 

Osinko voi kuitenkin olla lähdeverosta vapaa, mikäli edellä kuvattu Emo-Tytäryhtiödirektiiviin ja 10 prosentin 

omistusosuuteen liittyvä vapautus soveltuu. Lähdeveroprosentti voi alentua tai se voi poistua myös soveltuvan 

verosopimuksen perusteella. 

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetuista osingoista pidätettävä lähdevero on tällä hetkellä 15 prosenttia tai 

verosopimuksen mukainen korkeampi lähdeveroprosentti edellyttäen, että osinkoa jakava Listattu yhtiö pystyy rajoitetusti 

verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978, muutoksineen) 10 b §:ssä määritellyllä riittävällä tavalla 

varmistamaan oikean verosopimuksen soveltuvuuden ja muutkin edellytykset alemman lähdeveroprosentin 

soveltamiseksi täyttyvät. Alemman lähdeveroprosentin soveltaminen edellyttää osingonsaajan yksityiskohtaisten 

tunnistustietojen toimittamista. 

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen verokohtelu muuttuu 1.1.2021. Tämän jälkeen soveltuvan 

verosopimuksen sallimaa alempaa veroprosenttia voidaan soveltaa, mikäli osinkoa jakava Listattu yhtiö tai rekisteröity 

säilyttäjä pystyy toimittamaan Verohallinnolle tarvittavat yksityiskohtaiset tunnistustiedot osingonsaajasta ja osinkoa 

jakava Listattu yhtiö tai rekisteröity säilyttäjä on huolellisesti selvittänyt ja varmistanut osingonsaajan asuinvaltion ja 

oikean verosopimuksen soveltuvuuden, kuten tarkemmin edellytetään rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 

annetun lain muutetussa 10 b §:ssä. Jos verosopimus ei ole sovellettavissa, mutta osinkoa jakavalla Listatulla yhtiöllä tai 

rekisteröityneellä säilyttäjällä on vaaditut yksityiskohtaiset tunnistustiedot, osinko verotetaan yleisten sääntöjen 

mukaisesti, kuten edellä tässä kohdassa "– Rajoitetusti verovelvolliset" on kuvattu. Jos vaaditut yksityiskohtaiset 

tunnistustiedot eivät ole saatavilla, hallintarekisteröidyille osakkeille maksettava osinko on 35 prosentin suuruisen 

lähdeveron alainen.  

Tiettyjen edellytysten täyttyessä ETA-alueelle sijoittautuneet rajoitetusti verovelvolliset luonnolliset henkilöt voivat 

lähdeverotuksen sijaan valita, että osinkojen verotukseen sovelletaan verotusmenettelystä annettua lakia (1558/1995, 

muutoksineen), jolloin osingot verotetaan säännönmukaisen verotuksen yhteydessä samalla tavoin kuin edellä kohdassa 

"– Suomalaiset luonnolliset henkilöt" on esitetty. 

Merkintäoikeuksien ja osakkeiden luovutuksesta aiheutuvat luovutusvoitot 

Suomalaiset luonnolliset henkilöt 

Luovuttajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden myynnistä syntynyt 

luovutusvoitto verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona. Vastaavasti 

elinkeinotoimintaan kuulumattomista Merkintäoikeuksista ja Uusista Osakkeista syntynyt luovutustappio vähennetään 
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ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta ja toissijaisesti muista pääomatuloista samana ja viitenä 

luovutusta seuraavana verovuotena. Luovutustappiota ei huomioida vahvistettaessa pääomatulolajin alijäämää 

verovuodelle. Jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään tuhat euroa (lukuun 

ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata), Merkintäoikeuksista ja 

Uusista Osakkeista saatu luovutusvoitto ei kuitenkaan ole veronalaista tuloa. Tuolloin myöskään luovutustappio ei ole 

vähennyskelpoinen, jos lisäksi kyseisen omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään tuhat euroa. 

Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja luovutusvoiton/-tappion 

hankinnasta aiheutuneet kulut (esimerkiksi myynnistä aiheutuneet kulut). Luonnollisen henkilön merkitessä Uusia 

Osakkeita aiemman osakeomistuksensa perusteella saaduilla Merkintäoikeuksilla, Uusien Osakkeiden sekä 

Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden hankintamenoiksi katsotaan Merkintäoikeuksien 

perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden hankintamenon ja Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjen Uusien 

Osakkeiden merkintähinnan yhteenlaskettu summa, joka jaetaan Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Nykyisten 

Osakkeiden ja merkittyjen Uusien Osakkeiden yhteenlasketulla lukumäärällä. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat 

todellisen hankintamenon sijasta käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa, joka vastaa 20 prosenttia 

myyntihinnasta tai, jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli 

hankintameno-olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, tulon hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten 

katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen myyntihinnasta. 

Uusien Osakkeiden hankinta-ajankohdaksi katsotaan niiden osakkeiden hankinta-ajankohta, joiden perusteella 

luonnollinen henkilö on Merkintäoikeudet saanut.  

Jos Merkintäoikeudet myydään käyttämättä niitä Uusien Osakkeiden merkitsemiseen, Merkintäoikeuden hankinta-ajaksi 

katsotaan niiden osakkeiden hankinta-ajankohta, joiden perusteella luonnollinen henkilö on Merkintäoikeudet saanut. 

Merkintäoikeuksilla ei tällöin ole hankintamenoa, joten luovutusvoiton määrää laskettaessa Merkintäoikeuden 

luovutushinnasta vähennetään 20 prosentin tai 40 prosentin hankintameno-olettama riippuen Merkintäoikeuden 

perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden hankinta-ajankohdasta. 

Hankittujen Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjen Uusien Osakkeiden hankinta-ajankohdaksi katsotaan 

Merkintäoikeuksien hankinta-ajankohta. Tällaisten Uusien Osakkeiden luovutuksesta muodostuvan luovutusvoiton 

määrää laskettaessa voidaan soveltaa todellista hankintamenoa eli Merkintäoikeudesta ja Uudesta Osakkeesta 

maksettua hintaa lisättynä mahdollisilla hankintakuluilla tai hankintameno-olettamaa. Myös hankitut Merkintäoikeudet 

voidaan luovuttaa käyttämättä niitä Uusien Osakkeiden merkitsemiseen. Tällöin Merkintäoikeuden luovutusvoiton määrä 

voidaan laskea todellista hankintamenoa tai hankintameno-olettamaa käyttämällä.  

Suomalaiset yhteisöt 

Mikäli Merkintäoikeudet tai Uudet osakkeet kuuluvat yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen, Merkintäoikeuksien ja 

Uusien Osakkeiden luovutuksesta muodostuva luovutusvoitto on veronalaista tuloa. Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan 

vähentämällä jäljellä oleva hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut myyntihinnasta. Henkilökohtaiseen 

tulolähteeseen kuuluva luovutustappio on vähennyskelpoinen samaan tulolähteeseen kuuluvista omaisuuden 

luovutuksesta saaduista voitoista samana ja seuraavana viitenä verovuotena. 

Elinkeinotoimintaan kuuluvien Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi 

yhteisön verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa. Vastaavasti, jäljellä oleva Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden 

hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoista menoa Merkintäoikeuksia ja Uusia 

Osakkeita luovutettaessa. Elinkeinotoiminnan vahvistetut tappiot ovat lähtökohtaisesti vähennettävissä verotettavasta 

elinkeinotoiminnan tulosta saman ja seuraavan 10 verovuoden aikana yleisten tappioiden vähentämistä koskevien 

sääntöjen mukaisesti. Jos Merkintäoikeudet ja Uudet Osakkeet kuitenkin kuuluvat elinkeinotoiminnan muuhun 

omaisuuteen, jota ovat sellaiset varat, joita ei ole luettava elinkeinotoiminnan rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai 

käyttöomaisuuteen, ovat luovutustappiot vähennettävissä ainoastaan muun omaisuuden luovutusvoitoista saman ja 

seuraavan viiden verovuoden aikana. Elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoitto voi 

tietyin tiukin edellytyksin olla verovapaata tuloa edellyttäen, että Uudet Osakkeet myyvä yhteisö on omistanut 

yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan vähintään 10 prosenttia osakkeet liikkeelle laskeneen Yhtiön osakepääomasta ja 

että muutkin edellytykset verovapaalle luovutusvoitolle täyttyvät. Vastaavasti verovapaasti luovutettavien 

käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia. 

Jos myyvän yhteisön käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutuksesta 

syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, tällainen tappio voidaan vähentää vain 

käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. 

Jos yhteisö merkitsee Uusia Osakkeita aiemman osakeomistuksensa perusteella saamillaan Merkintäoikeuksilla, jaetaan 

Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden hankintameno Uusien Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien 
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perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden välillä. Sekä Uusien Osakkeiden että Merkintäoikeuksien perusteena olleiden 

Nykyisten Osakkeiden hankintamenoksi katsotaan tällöin Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden 

hankintamenon ja Uusien Osakkeiden merkintähinnan yhteenlaskettu summa, joka jaetaan Merkintäoikeuksien 

perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden ja merkittyjen Uusien Osakkeiden yhteenlasketulla lukumäärällä. 

Jos yhteisö luovuttaa aiemman osakeomistuksensa perusteella saamansa käyttämättömän Merkintäoikeuden, 

Merkintäoikeuden hankintamenoksi katsotaan se osa Merkintäoikeuden perusteena olleen Nykyisen Osakkeen 

hankintamenosta, joka vastaa Merkintäoikeuden myyntihintaa jaettuna myyntihinnan ja osakkeen käyvän arvon 

summalla. Mikäli Yhteisö myy hankkimiaan Merkintäoikeuksia, Merkintäoikeuden hankintamenoksi katsotaan 

hankintahinnan ja mahdollisten hankinnasta aiheutuneiden kulujen summa. Jos Yhteisö merkitsee Uusia Osakkeita 

hankkimiensa Merkintäoikeuksien perusteella, Uusien Osakkeiden hankintameno muodostuu Merkintäoikeuden 

hankintamenosta lisättynä merkintähinnalla. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia Merkintäoikeuksien tai Uusien Osakkeiden 

myynnistä saamastaan luovutusvoitosta edellyttäen, että Yhtiön kokonaisvaroista alle 50 prosenttia muodostuu 

Suomessa olevista kiinteistöistä. Rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan kuuluvien 

Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden luovutusvoittoja verotetaan kuitenkin samalla tavalla kuin edellä kohdassa "–

Suomalaiset yhteisöt" on kuvattu. 

Varainsiirtovero 

Uusien Osakkeiden merkitsemisestä ei makseta varainsiirtoveroa. 

Varainsiirtoveroa ei myöskään makseta luovutettaessa kiinteää rahavastiketta vastaan arvopapereita, kuten 

Merkintäoikeuksia tai Uusia Osakkeita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa säännöllisessä 

kaupankäynnissä kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (1070/2017, muutoksineen) tarkoitetulla 

säännellyllä markkinalla, jollainen Helsingin Pörssi on, edellyttäen että kyseiset arvopaperit on liitetty arvo-

osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017, muutoksineen) tarkoitettuun arvo-

osuusjärjestelmään. Verovapauden edellytyksenä on myös, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena 

sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu 

sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi 

sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Lisäksi, jos välittäjä tai kaupan toinen osapuoli ei ole suomalainen 

sijoituspalveluyritys, luottolaitos tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva 

sivuliike tai -konttori, verovapauden edellytyksenä on, että luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen 

Verohallinnolle kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta Verohallinnolle 

verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisen vuosi-ilmoituksen. 

Verovapaus ei koske tiettyjä erikseen määriteltyjä luovutuksia, kuten pääomasijoituksia tai varojenjakoa. Verovapaus ei 

myöskään koske luovutuksia, jotka liittyvät Osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosakkeiden lunastamiseen, eikä 

luovutuksia, joissa vastike koostuu kokonaan tai osin työsuorituksesta. 

Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaalaisen luottolaitoksen, 

sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, ei 

osakeluovutuksesta peritä varainsiirtoveroa.  

Mikäli Merkintäoikeuksien tai Uusien Osakkeiden luovutus tai myynti ei täytä edellä esitettyjä verovapaalle siirrolle 

asetettuja vaatimuksia, ostajan on maksettava varainsiirtoveroa. Varainsiirtovero on tavallisesti 1,6 prosenttia 

luovutushinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Varainsiirtoveroa ei kuitenkaan ole suoritettava, jos veron määrä on 

vähemmän kuin 10 euroa. 

Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen eikä ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai 

rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, on myyjän perittävä vero 

ostajalta. Mikäli välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai 

luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, on se velvollinen perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään 

sen valtiolle. 

Uusiin Osakkeisiin perustuvat oikeudet 

Osingot ja muu varojen jakaminen 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma pääoma 

käsittää osakepääoman sekä kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen) mukaiset käyvän arvon rahaston ja 
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arvonkorotusrahastot sekä 1.9.2006 asti voimassa olleen vanhan osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) mukaisen 

mahdollisen vara- ja ylikurssirahaston. 

Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisen osakeyhtiön osakkeille mahdollisesti maksettavaa osinkoa 

maksetaan yleensä kerran vuodessa. Osinkoa voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa 

yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen 

määrästä yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu tai muu vapaan oman 

pääoman jakaminen voi perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen 

edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut kyseisen tilinpäätöksen. Jos yhtiöllä on lain tai sen yhtiöjärjestyksen nojalla 

velvollisuus valita tilintarkastaja, tilinpäätöksen tulee olla tilintarkastettu. 

Osinkojen maksaminen tai muu vapaan oman pääoman jakaminen edellyttää yhtiön yhtiökokouksessa annettujen äänien 

enemmistön hyväksyntää. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään 

osingonmaksusta ja muusta vapaan oman pääoman jakamisesta. Osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen 

määrä ei voi ylittää yhtiökokouksen päättämää määrää. 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi myös jakaa varoja alentamalla osakepääomaansa, mikä edellyttää yhtiön 

yhtiökokouksessa annettujen äänten enemmistön hyväksyntää. Päätös osakepääoman alentamisesta tulee rekisteröidä 

Kaupparekisteriin yhden kuukauden kuluessa siitä yhtiön yhtiökokouksesta, joka päätti tällaisesta osakepääoman 

alentamisesta. Osakepääoman alentamisen rekisteröimisen jälkeen voidaan aloittaa velkojiensuojamenettely, ja 

Kaupparekisteri antaa yhtiön hakemuksesta yhtiön velkojille kuulutuksen. Osakepääoman alentaminen voidaan 

rekisteröidä, jos kukaan yhtiön velkojista ei ole vastustanut osakepääoman alentamista tai jos yhtiö on saanut 

vahvistustuomion, jonka mukaan vastustavat velkojat ovat joko saaneet maksun saatavilleen tai yhtiö on asettanut 

turvaavan vakuuden tällaisten saatavien maksamisesta. 

Jakokelpoisiin varoihin sisältyvät edellisen tilikauden nettovoitto, edellisten tilikausien kertyneet voittovarat ja yhtiön muut 

vapaan oman pääoman erät, joista on vähennetty taseen osoittama tappio sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan 

jakamatta jätettävät varat. Osinkojen tai muun vapaasta omasta pääomasta tehtävän varojen jakamisen määrä on 

rajoitettu yhtiön jakokelpoisiin varoihin tilinpäätöksessä, johon päätös osinkojen maksamisesta tai muun vapaasta 

omasta pääomasta tehtävästä varojen jakamisesta perustuu, ottaen kuitenkin huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen 

yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset. Varojen jakaminen osinkojen tai muun vapaan oman 

pääoman jakamisen muodossa ei ole sallittua, jos päätöksen ajankohtana tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan 

maksukyvytön tai jaon aiheuttavan yhtiön maksukyvyttömyyden. 

Jakokelpoisia varoja on soveltuvin osin korjattava taseeseen aktivoitujen perustamis-, tutkimus- ja tiettyjen kehityskulujen 

määrällä sen mukaisesti, mitä Osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa (625/2006, muutoksineen) määrätään. 

Konsernin emoyhtiö ei voi jakaa osinkona enempää kuin emoyhtiön viimeisimmän vahvistetun ja tilintarkastetun 

tilinpäätöksen mukaisen jakokelpoisten varojen määrän. 

Osingon määrä ei saa ylittää hallituksen ehdottamaa tai muuten hyväksymää määrää, elleivät osakkeenomistajat, jotka 

edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, 

yhtiökokouksessa näin vaadi, missä tapauksessa osinko ei voi ylittää määrältään alhaisempaa seuraavista: (i) vähintään 

puolet edeltävän tilikauden voitosta, josta vähennetään (mahdolliset) yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät 

määrät; ja (ii) edellä määriteltyjen jakokelpoisten varojen määrä. Tällöin osingon määrä ei kuitenkaan saa ylittää 8 

prosenttia yhtiön omasta pääomasta, ja jaettavaa määrää on oikaistava tilikaudella ennen varsinaista yhtiökokousta 

mahdollisesti jaettujen osinkojen määrällä.  

Uudet Osakkeet tuottavat Yhtiön Nykyisten Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muuhun 

varojenjakoon (mukaan lukien varojenjako Yhtiön selvitystilassa). Uudet Osakkeet oikeuttavat omistajansa Yhtiön 

jakamiin osinkoihin ja muuhun varojenjakoon sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on 

rekisteröity Kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Osakeyhtiölain mukaan osinko ja muu varojenjako 

maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän edustajilleen, jotka on merkitty osakasluetteloon kyseessä olevana 

täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland tilinhoitajien kautta. Osinkoa ei makseta 

osakkeenomistajille, joita ei ole merkitty osakasluetteloon. Oikeus osinkoon raukeaa kolmen vuoden kuluttua osingon 

maksupäivästä, minkä jälkeen osinkojen maksamisen varatut varat jäävät Yhtiölle. 

Äänioikeudet ja yhtiökokous 

Yleistä 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön 

varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä osakkeenomistajien vahvistettavaksi tilinpäätös, joka käsittää 
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tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 

osakkeenomistajat päättävät muiden asioiden lisäksi taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta sekä näiden 

palkkioista. 

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä 

tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa 

kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava Yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) 

kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään 

yhdeksän (9) päivää ennen Osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi Yhtiön hallitus voi päättää 

yhtiökokouskutsun tai yhtiökokouskutsua koskevan ilmoituksen julkaisemisesta yhdessä tai useammassa 

sanomalehdessä edellä mainitussa määräajassa. Lisäksi Helsingin Pörssin sääntöjen mukaan Yhtiön on julkaistava 

kutsu yhtiökokoukseen pörssitiedotteella. 

Yhtiön yhtiöjärjestykseen mukaan osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen ja siinä äänestäminen 

edellyttävät, että osakkeenomistaja tekee Yhtiölle osallistumisilmoituksen viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajien on noudatettava 

Euroclear Finlandin rekisteröimiä Osakkeita koskevia sääntöjä sekä kokouskutsussa esitettyjä ohjeita. 

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei Osakeyhtiölaissa tai Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole asetettu tiettyä 

osallistujamäärää. 

Ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttääkseen siellä äänioikeuttaan osakkeenomistajan tulee olla 

rekisteröitynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finlandin Suomen lain mukaan ylläpitämään osakasluetteloon vähintään 

kahdeksan pankkipäivää ennen yhtiökokousta. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua 

yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä Euroclear 

Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna päivänä, jonka täytyy olla 

yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ilmoitus tilapäisestä 

rekisteröitymisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan yhtiökokousta koskevaksi osallistumisilmoitukseksi. 

Äänioikeudet 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 

valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukin Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen 

päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksinä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten poikkeamiset osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta osakeanneissa ja omien osakkeiden takaisinostot, yhtiöjärjestyksen muutokset ja päätökset 

yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä 

annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen 

muutokset, jotka muuttavat saman osakesarjan osakkeenomistajien oikeuksia tai kasvattavat yhtiön tai 

osakkeenomistajien lunastusoikeutta, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, tai jos muutos koskee vain 

tiettyjä osakkeenomistajia, sovellettavan enemmistövaatimuksen lisäksi niiden osakkeenomistajien suostumusta, joita 

päätös koskee. 

Merkintäetuoikeudet 

Osakeyhtiölain mukaan suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita 

osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä tai yhtiön hallituksen 

yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella tekemässä päätöksessä toisin määrätä. Osakeyhtiölain mukaan 

päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, on hyväksyttävä vähintään kahden kolmasosan 

enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Lisäksi Osakeyhtiölain mukaan tällaisen 

päätöksen edellytyksenä on, että yhtiöllä on painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta. 

Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on tietyissä maissa, eivät välttämättä voi käyttää 

osakeomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeutta, ellei osakkeita ole rekisteröity kyseisten maiden sovellettavien 

arvopaperilakien mukaisesti tai muulla vastaavalla tavalla tai ellei käytettävissä ole poikkeusta kyseisten maiden 

sovellettavissa laeissa asetetuista rekisteröintiin liittyvistä tai muista vastaavista vaatimuksista. 
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Oikeus ylijäämään selvitystilassa  

Osakeyhtiölain mukaan Yhtiön vapaaehtoisessa selvitystilassa selvitysmiesten on järjestettävä Yhtiön tunnettujen 

velkojen takaisinmaksu. Velkojen takaisinmaksun jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat nettovarat jaetaan 

osakkeenomistajille heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa.  

Lunastusoikeus 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, jonka osakkeet edustavat enemmän kuin 90 prosenttia yhtiön kaikista 

osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on oikeus lunastaa yhtiön loput osakkeet käyvästä hinnasta. Lisäksi 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeita omistavat vähemmistöosakkeenomistajat voivat vaatia tällaista 

enemmistöosakkeenomistajaa lunastamaan heidän osakkeensa. 

Osakkeiden muuntamista koskevat määräykset 

Osakeyhtiölaki ja Yhtiön yhtiöjärjestys eivät sisällä Osakkeiden muuntamista koskevia määräyksiä. 

Ostotarjoussäännöt  

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus kasvaa yli 30 prosenttiin tai yli 50 prosenttiin 

kohdeyhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun kohdeyhtiön osakkeet tai niihin oikeuttavat arvopaperit on otettu 

kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista muista kohdeyhtiön 

liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista arvopapereista käypään 

hintaan (pakollinen ostotarjous). Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan, joka omistaa yli 90 prosenttia yhtiön kaikkia 

osakkeita ja ääniä edustavista osakkeista, on oikeus lunastaa yhtiön loput osakkeet käyvästä hinnasta. Lisäksi 

osakkeenomistaja, jonka osakkeet voidaan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on oikeutettu vaatimaan osakkeiden 

lunastamiseen oikeutettua enemmistöosakkeenomistajaa lunastamaan osakkeet. Edellä mainittujen omistus- ja 

ääniosuuksien laskemiseen sovelletaan yksityiskohtaisia sääntöjä. SRV:n yhtiöjärjestys ei sisällä pakollista ostotarjousta 

tai lunastusvelvollisuutta koskevia erityisiä määräyksiä, jotka poikkeaisivat Osakeyhtiölaista.  

Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen pörssiyhtiön on suoraan tai välillisesti kuuluttava riippumattomaan, 

elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut hyvän 

arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta ostotarjouksessa 

("Ostotarjouskoodi"). Jos pörssiyhtiö ei sitoudu noudattamaan Ostotarjouskoodia, Arvopaperimarkkinalain mukaan sen 

on esitettävä selvitys noudattamatta jättämisestä. 

Aikaisemmat ostotarjoukset 

Yhtiön Osakkeista tai oman pääoman ehtoisista arvopapereista ei ole tehty aikaisempia ostotarjouksia. 
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OSAKEANNIN EHDOT 

Varsinaisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 

SRV Yhtiöt Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2020 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 

500.000.000 uuden osakkeen antamisesta.  

Valtuutuksen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä 

annettavia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien merkitsemättä 

jättämät osakkeet voidaan valtuutuksen mukaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden 

henkilöiden merkittäväksi. Valtuutuksen mukaan Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä 

osakkeita tarjotaan. Merkintähinta maksettaisiin käteisellä. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin kaikista muista 

ehdoista. 

Yhtiön hallituksen osakeantipäätös 

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 22.5.2020 osakkeenomistajien merkintäoikeuden 

mukaisesta osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 131.049.371 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") 

("Osakeanti"). 

Yleistä Osakeannista 

Yhtiö pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään noin 50 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi 

Osakeannin seurauksena nousta 131.967.970 nykyisestä osakkeesta ("Nykyiset Osakkeet" ja yhdessä Uusien 

Osakkeiden kanssa "Osakkeet") enintään 263.017.341 Osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään 

kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat noin 49,8 prosenttia kaikista Osakkeista Osakeannin toteuttamisen 

jälkeen. 

Yhtiö on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä, OP-Henkivakuutus Oy:ltä, 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Tiiviste-Group Oy:ltä ja Pontos Oy:ltä etukäteissitoumukset merkitä 

merkintäetuoikeusannissa Uusia Osakkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla ("Merkintäsitoumukset"). 

Merkintäsitoumuksen antajien omistamat Nykyiset Osakkeet edustavat 47,2 prosenttia kaikista Nykyisistä Osakkeista, ja 

Merkintäsitoumukset edustavat 80,3 prosenttia Uusista Osakkeista. 

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjä"). 

Osakeannin tarkoituksena on parantaa Yhtiön taseasemaa, likviditeettiä ja taloudellista tilannetta. 

Osakeanti koostuu (i) yleisöannista Suomessa, (ii) private placement -järjestelystä muualla ETA-alueella ja (iii) private 

placement -järjestelystä tietyissä muissa maissa soveltuvien lakien mukaisesti. Jos sijoittaja on muualla ETA-alueella 

kuin Suomessa, edellytetään, että sijoittaja on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 

("Esiteasetus") mukainen kokenut sijoittaja tai merkitsee Uusia Osakkeita vähintään 100.000 euron yhteenlasketulla 

merkintähinnalla. Jos sijoittaja on ETA-alueen ulkopuolella, Yhtiö voi harkintansa mukaan hyväksyä merkinnän, jos tämä 

on soveltuvan lain mukaan sallittua. Katso myös "–Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat". 

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita 

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla (Ensisijainen Merkintä) 

Uusia Osakkeita tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön 

Osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä ("Täsmäytyspäivä"). Osakeannin Täsmäytyspäivä on 26.5.2020. 

Sikäli kuin alla ei ole toisin esitetty, kukin Nykyisten Osakkeiden haltija, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear 

Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa kutakin Täsmäytyspäivänä 

omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden yhden arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus"). Yhtiön 

hallussa olevat omat Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin. Katso myös "– Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat 

osakkeenomistajat". 

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-

osuusjärjestelmään 27.5.2020. 

Merkintäoikeuksien haltija on yhdellä Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään yhden Uuden Osakkeen 

Merkintähintaan (määritelty jäljempänä) ("Ensisijainen Merkintä"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä 

Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.  
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Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalla 29.5.2020 

(edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 8.6.2020 välisenä aikana (ellei 

Merkintäaikaa jatketa). 

Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja ne poistetaan haltijoiden 

arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. 

Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa, hänen tulee joko:  

 Merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 12.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa) merkitsijän 

tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti, ottaen 

huomioon, että Uusien Osakkeiden viimeinen merkintäpäivä voi merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai 

hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti olla ennen 12.6.2020; tai  

 Myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 

8.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa). 

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Nykyinen Osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei 

välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta. 

Oikeus merkitä ensisijaisessa merkinnässä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia 

(Toissijainen Merkintä) 

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, Yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla 

sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ("Toissijainen Merkintä") 

Merkintähintaan (määritelty jäljempänä). Yhtiön hallitus päättää Merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti 

merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille ja/tai muille 

sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ja/tai, mikäli 

Uusia Osakkeita jää tämän jälkeen merkitsemättä, Merkintäsitoumusten ehtojen mukaisesti niille tahoille, joiden 

Merkintäsitoumus sisältää Merkintätakauksen (määritelty jäljempänä). 

Katso myös "– Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu – Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia 

Toissijaisessa Merkinnässä". 

Merkintöjen hyväksyminen  

Yhtiön hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja 

määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 17.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy 

kohdassa "– Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio" esitettyjen allokaatioperiaatteiden 

mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti 

tehdyt merkinnät arviolta 17.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa).  

Merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen Ensisijaisten Merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä erillistä vahvistusta. 

Hyväksytyistä Toissijaisista Merkinnöistä sijoittajan tilinhoitaja tai omaisuudenhoitaja toimittaa vahvistusilmoituksen 

arviolta viimeistään 26.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa).  

Yhtiö julkaisee arviolta 17.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa) pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja 

merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. 

Merkintähinta  

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 0,38 euroa ("Merkintähinta").  

Merkintähinta perustuu Yhtiön Nykyisen Osakkeen päätöskurssiin 0,876 euroa Helsingin Pörssissä Osakeannista 

päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä 20.5.2020, ja vastaa noin 39,5 prosentin laskennallista 

alennusta Osakkeen teoreettisesta hinnasta Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen.  

Uusien Osakkeiden Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Merkintäaika 

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 29.5.2020 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 12.6.2020 klo 16.30 Suomen aikaa 

("Merkintäaika"). Yhtiön hallituksella on oikeus olla huomioimatta Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä. 

Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.  

Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 12.6.2020. Jos Merkintäaikaa 

jatketaan, siirtyvät vastaavasti merkintöjen maksun määräaika, Merkintäoikeuksien viimeinen kaupankäyntipäivä 
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Helsingin Pörssissä, Merkintäoikeuksien raukeamisajankohta, merkintöjen hyväksymispäivä, vahvistusilmoitusten 

toimittaminen, Osakeannin tuloksen julkistaminen, Väliaikaisten Osakkeiden (määritelty alla) yhdistäminen Yhtiön 

Osakkeisiin, Uusien Osakkeiden kirjaaminen merkitsijän arvo-osuustilille ja kaupankäynnin alkaminen Uusilla Osakkeilla. 

Merkintäpaikat, eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat, voivat edellyttää asiakkailtaan 

merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan 

päättymistä. 

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla 

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa markkinoilla milloin tahansa Merkintäoikeuksien julkisen 

kaupankäynnin aikana. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 29.5.2020 klo 10.00 

Suomen aikaa (edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja päättyy 8.6.2020 klo 18.30 

Suomen aikaa (ellei Merkintäaikaa jatketa). Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy kaupankäynnissä 

Helsingin Pörssissä. Merkintäoikeuksia voidaan myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksianto omalle 

tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai muulle arvopaperivälittäjälle. 

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000440169 ja kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä on SRV1VU0120. 

Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu 

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä 

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla 

Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä. Edellä todettu ei 

kuitenkaan koske osakkeenomistajia, jotka asuvat tietyillä lainkäyttöalueilla, ja osakkeenomistaja voi joutua minkä 

tahansa tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, etteivät he ole Rajoitetuissa Maissa (määritelty jäljempänä). Katso 

myös "–Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat". 

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan, 

omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.  

Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman 

tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.  

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai 

hallintarekisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. 

Niiden osakkeenomistajien ja muiden sijoittajien, joiden Nykyiset Osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity 

hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien 

ohjeiden mukaisesti.  

Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen kunkin arvo-osuustilin osalta.  

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden 

ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä näistä ehdoista 

poikkeavalla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu 

Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.  

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "– Merkintöjen peruminen 

tietyissä olosuhteissa" mukaisesti. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 12.6.2020 klo 16.30 Suomen aikaa 

(ellei Merkintäaikaa jatketa) ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. 

Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä  

Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia antamalla 

merkintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä) merkitsijän 

tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.  

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan, 

omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan tai muun 

sijoittajan tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan, hallintarekisteröinnin hoitajan, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu 

viimeistään 12.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan 

tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden Uusien Osakkeiden Merkintähinta, jotka 
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Merkintätakauksen (määritelty jäljempänä) antaneet sijoittajat merkitsevät Merkintätakauksen perusteella, Merkintähinta 

on kuitenkin maksettava viimeistään 17.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai sitä aikaisempana ajankohtana 

Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.  

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai 

hallintarekisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.  

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden 

ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä näistä ehdoista 

poikkeavalla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu 

Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyviä merkintätoimeksiantoja annetaan useita, nämä toimeksiannot yhdistetään yhdeksi 

arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi.  

Yhtiö vahvistaa Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen 

kaikille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon Toissijaisessa Merkinnässä. 

Mikäli Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjä Uusia Osakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, 

saamatta jääneitä Uusia Osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viimeistään 

26.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio 

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus 

päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:  

1. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa 

Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy 

arvo-osuustilikohtaisesti Uusien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa 

suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. 

2. Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa 

Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy 

arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Uusien Osakkeiden suhteessa ja, mikäli tämä ei ole 

mahdollista, arpomalla. 

3. Viimeiseksi Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille siltä osin kuin sijoittaja on Merkintäsitoumuksessa 

sitoutunut merkitsemään merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ("Merkintätakaus"). Mikäli kyseiset merkitsijät 

ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy Merkintätakauksen sisältävien 

Merkintäsitoumusten mukaisten kokonaissitoumusten suhteessa. Merkintäaika päättyy Merkintätakauksen 

antaneiden sijoittajien osalta 17.6.2020 klo 9.30 Suomen aikaa (ellei Merkintäaikaa jatketa). 

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo‐osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla 

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä 

arvo-osuusjärjestelmässä.  

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita 

vastaavina väliaikaisina osakkeina ("Väliaikaiset Osakkeet") merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten 

osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000440151 ja niiden kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä on SRV1VN0120. 

Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin 

pörssilistalla omana osakelajinaan arviolta 15.6.2020 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön 

listalleottohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009015309 ja 

kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä SRV1V), kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen 

tapahtuu arviolta 19.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa) ja edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön 

listalleottohakemuksen.  

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 19.6.2020 

(ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 22.6.2020 (ellei 

Merkintäaikaa jatketa). 

Osakkeet, mukaan lukien Uudet Osakkeet, ovat vapaasti luovutettavissa. 
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Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa 

Jos Osakeantia koskevaa esitettä ("Esite") täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen merkittävän uuden seikan, 

olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisen 

Osakkeiden arviointiin ("Täydennysperuste"), on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen 

täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi työpäivää 

alkaen täydennyksen julkaisemisesta. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Täydennysperuste on käynyt ilmi 

ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden 

kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin).  

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella. Pörssitiedotteessa ilmoitetaan 

myös sijoittajien merkintöjen perumisoikeudesta, perumisoikeuden käytön määräajasta ja tarkemmista perumisohjeista. 

Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea yksittäisen sijoittajan tekemää merkintää kokonaisuudessaan. 

Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa 

merkintätoimeksianto on tehty.  

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, maksettu 

Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viiden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville 

varoille ei makseta korkoa. 

Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat 

Merkintäoikeuksien antamiseen Yhtiön osakkeenomistajille, Uusien Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia 

käyttäneille merkitsijöille ja Uusien Osakkeiden merkintään Toissijaisessa Merkinnässä voi vaikuttaa merkitsijän 

asuinmaan arvopaperilainsäädäntö, jos merkitsijä asuu muussa maassa kuin Suomessa. Tästä johtuen, tiettyjä 

poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, 

Japanissa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua ("Rajoitetut Maat"), eivät 

välttämättä saa Merkintäoikeuksia tai ole oikeutettuja merkitsemään Uusia Osakkeita. Kukin Yhtiön osakasluetteloon 

Suomessa merkitty tällainen osakkeenomistaja voi pankin, hallintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun 

rahoituksen välittäjän kautta, jossa sen Nykyiset Osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa 

hallinnoiduista Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada 

myyntituotot (vähennettynä kuluilla) tililleen. 

Osakkeenomistajan oikeudet 

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on merkitty 

kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 19.6.2020 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Uudet Osakkeet 

tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille toimittamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. 

Katso osakkeenomistajan oikeuksista tarkemmin Esitteen kohdasta "Tietoja Merkintäoikeuksista ja Uusista Osakkeista – 

Uusiin Osakkeisiin perustuvat oikeudet". 

Maksut ja kulut 

Sijoittajilta ei veloiteta Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja 

hallintarekisteröinnin hoitajat sekä arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, 

saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat voivat myös periä 

hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä ja siirroista. Uusien 

Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 

Saatavilla pidettävät tiedot 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

www.srv.fi/sijoittajat/. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa Suomessa. 

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, 

suomenkielinen versio on ratkaiseva. 
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Muut seikat 

Hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista teknisistä seikoista ja niistä 

aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta 

Osakeantia.  

Merkitsemällä Uusia Osakkeita Osakeannissa, merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai 

hallintarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää 

koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon toteuttamiseen tai Uusien Osakkeiden 

allokointiin ja selvitykseen. 
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OSAKEANNIN JÄRJESTÄMINEN 

Järjestämissopimus 

SRV ja Pääjärjestäjä ovat 22.5.2020 solmineet järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus"), jossa määritellään 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen tehtävät Osakeannin Pääjärjestäjänä.  

Järjestämissopimus sisältää tavanomaisia ehtoja, joiden mukaan Pääjärjestäjällä on oikeus tietyissä tilanteissa ja tietyin 

edellytyksin irtisanoa Järjestämissopimus. Tällaisiin tilanteisiin kuuluvat muun muassa merkittävät kielteiset muutokset 

liittyen SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen tai muuhun asemaan, liiketoiminnan tulokseen sekä tietyt muutokset muun 

muassa kansallisissa tai kansainvälisissä poliittisissa tai taloudellisissa olosuhteissa. Lisäksi SRV on antanut 

Pääjärjestäjälle tavanomaisia vakuutuksia liittyen muun muassa SRV:n liiketoimintaan ja lakien noudattamiseen, SRV:n 

Osakkeisiin ja tämän Esitteen sisältöön. Edelleen SRV on sitoutunut Pääjärjestäjään nähden 

vahingonkorvausvastuuseen eräistä vastuista Osakeannin yhteydessä. 

SRV on sitoutunut siihen asti, kunnes 180 päivää Osakeannin toteuttamisesta on kulunut, olemaan laskematta 

liikkeeseen uusia osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita tai niihin liittyviä oikeuksia ilman Pääjärjestäjän 

antamaa kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Uusia Osakkeita ja tiettyjä muita 

tavanomaisia poikkeuksia. 

Palkkiot ja kulut 

SRV odottaa maksavansa Osakeannin yhteydessä yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa palkkioina ja kuluina. 

Pääjärjestäjän intressit 

Pääjärjestäjän palkkiot on sidottu Osakeannissa hankittavien varojen määrään. 

Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tarjonneet ja saattavat tulevaisuudessa tarjota SRV:lle neuvonanto-, 

konsultointi- ja/tai pankkipalveluita osana tavanomaista liiketoimintaansa, josta ne ovat saaneet, tai tulevat saamaan, 

tavanomaiset palkkiot ja kulukorvaukset. Lisäksi Pääjärjestäjä toimii lainanantajana SRV:n Luottolimiitissä. Luottolimiitin 

ehtojen mukaan SRV on sitoutunut vahvistamaan omaa pääomaansa Osakeannilla. Lisäksi Luottolimiitin ehdot 

edellyttävät, että Osakeanti toteutetaan vähintään 40 miljoonan euron suuruisena. 

Laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 49,8 prosenttia kaikista Osakkeista 

Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Olettaen, että ainoastaan Merkintäsitoumusten antajat (katso jäljempänä "– 

Merkintäsitoumukset") merkitsisivät Uusia Osakkeita Osakeannissa, nykyisten osakkeenomistajien omistus laimenisi 

44,4 prosenttia. 

Osakeannin seurauksena Yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä voi nousta enintään 263.017.341 Osakkeeseen, 

olettaen, että Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Tämä johtaisi noin 49,8 prosentin omistuksen laimentumiseen 

nykyisten osakkeenomistajien kokonaisomistuksen määrässä sillä oletuksella, että kukaan nykyisistä 

osakkeenomistajista ei merkitse Uusia Osakkeita. 

Merkintäsitoumukset 

SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä, OP-Henkivakuutus Oy:ltä, 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Tiiviste-Group Oy:ltä ja Pontos Oy:ltä sitoumukset merkitä Osakeannissa 

Uusia Osakkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla (i) täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella ja 

(ii) muiden kuin Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osalta merkitsemällä Uusia Osakkeita, jotka mahdollisesti 

jäävät merkitsemättä Osakeannissa (Merkintätakaus). Merkintäsitoumuksen antajien omistamat Nykyiset Osakkeet 

edustavat 47,2 prosenttia kaikista Yhtiön Nykyisistä Osakkeista. Merkintäsitoumukset on saatu 5.2.2020 ja niitä on eräiltä 

osin muutettu 25.2.2020 ja 27.2.2020. 

Merkintäsitoumuksen antajat ovat oikeutettuja yhteensä enintään noin 101 tuhannen euron palkkioon 

Merkintätakauksestaan. 

Merkintäsitoumukset ovat sitovia ja peruuttamattomia, ehdollisena tietyille edellytyksille, jotka ovat täyttyneet tämän 

Esitteen päivämäärään mennessä. 

OP-Henkivakuutus Oy, Pohjola Vakuutus Oy sekä Pontos Oy:n tytäryhtiö AS Pontos Baltic ovat myös myöntäneet 

SRV:lle yhteensä yhdeksän miljoonan euron pääomalainan. Lainanantajat voivat maksaa Uusien Osakkeiden 

merkintähinnan kuittaamalla pääomalainan pääomaa. 
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Tietoa jakelijoille 

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät (a) rahoitusvälineiden markkinoista annettuun 

direktiiviin (2014/65/EU) ("MiFID II"); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka 

täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä "MiFID II:n Tuotevalvontavaatimukset"), 

sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II:n Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa 

koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Merkintäoikeudet ja Uudet 

Osakkeet ovat olleet hyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä: (i) täyttää loppuasiakkaiden 

kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi 

ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa ("Kohdemarkkina-arviointi"); ja (ii) soveltuvat 

tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huomioida, että 

Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden arvo voi laskea eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa 

summaa tai osaa siitä; Merkintäoikeudet ja Uudet Osakkeet eivät takaa tuottoa tai pääoman suojaa; ja sijoitukset 

Merkintäoikeuksiin ja Uusiin Osakkeisiin soveltuvat vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuottoa tai pääoman suojaa 

ja jotka (yksin tai yhdessä soveltuvan taloudellisen tai muun neuvonantajan kanssa) pystyvät arvioimaan tällaisen 

sijoituksen hyödyt ja riskit ja joilla on riittävästi varoja sijoituksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden kattamiseksi. 

Kohdemarkkina-arviointi ei vaikuta sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Osakeannissa. 

Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena kelpoisuus- tai soveltuvuusarviointina tai (b) 

suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Merkintäoikeuksia tai Uusia 

Osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita koskevasta 

Kohdemarkkina-arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä. 
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LIIKETOIMINNAN YLEISKUVAUS 

Yleistä 

SRV tarjoaa kokonaisratkaisuja kiinteistö- ja aluekehitykseen ja toimii omaperusteisessa asunto- ja toimitilatuotannossa 

sekä kiinteistöjen kehittäjänä että rakentajana hankkeissa. Lisäksi SRV toimii pääurakoitsijana sekä 

asuntorakennushankkeissa että erityisesti erilaisten toimitilojen rakennushankkeissa asiakkaiden kanssa tehtävien 

sopimusten pohjalta. SRV vastaa hankkeiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja/tai rakentamisesta tekemiensä 

sopimusten mukaisesti, ja toimii myös sijoittajana monissa omissa kehityshankkeissaan. Rakentamisen jälkeen SRV voi 

myös operoida kauppakeskuksia sekä tarjota valikoituja palveluja kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille. SRV:n liiketoiminta 

painottuu hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähellä sijaitseviin kehittyviin kasvukeskuksiin Suomessa. SRV toimii 

pääasiassa Helsingin seudulla sekä valikoiduissa kasvukeskuksissa Turussa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. 

Suomen lisäksi SRV toimii Venäjällä pääasiassa Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa. 83 prosenttia SRV:n vuoden 

2019 kokonaisliikevaihdosta kertyi liiketoiminnasta Helsingin seudulla, Turussa ja Tampereella.  

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Rakentaminen ja Sijoittaminen. Lisäksi SRV:n segmenttijako sisältää Muut toiminnot ja 

eliminoinnit -segmentin. Rakentaminen-segmentti muodostuu pääasiassa asunto- ja toimitilarakentamisesta sekä 

infrarakentamisesta Suomessa. Sijoittaminen-segmentti muodostuu pääasiassa SRV:n sijoituksista ja kiinteistöjen 

operoinnista Suomessa ja Venäjällä. SRV:n henkilöstöön kuuluu noin 1.000 omaa henkilöä, minkä lisäksi SRV työllistää 

vuosittain henkilöitä yli 4.000:n aliurakoitsijayrityksen verkostosta. Vuonna 2019 SRV:n työmailla oli eri aikoina yhteensä 

noin 30.000 työntekijää. SRV:n liikevaihto vuonna 2019 oli 1.060,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto -93,0 miljoonaa euroa. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n liikevaihdon ja liikevoittoprosentin kehitys vuodesta 2009 vuoteen 2019. 

Keskeiset talousluvut (2009–2019), miljoonaa euroa 

 

______ 
(1) Compounded annual growth rate = keskimääräinen vuosittainen kasvuprosentti 
(2) Tilintarkastamattomia, oikaistuja lukuja johtuen IFRS 15 -siirtymästä. Luvut ennen vuotta 2017 eivät ole vertailukelpoisia IFRS 15 -

siirtymän vuoksi. 
(3) Liikevoitto ei ole täysin vertailukelpoinen, sillä Yhtiö on siirtynyt IFRS 16 mukaiseen raportointiin 1.1.2019 alkaen. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n kvartaalikohtainen liikevaihto, viimeisen 12 kuukauden liikevaihto, 

kvartaalikohtainen operatiivinen liikevoitto, viimeisen 12 kuukauden operatiivinen liikevoitto, kvartaalikohtainen liikevoitto 

ja viimeisen 12 kuukauden liikevoitto ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

391
484

672 642 679 684 719
884

1,114
960

1,061

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liikevaihto

2,7% 2,6% 2,1% 1,1% 3,9% 3,6% 3,4% 3,1% 1,4% -2,1% -8,8%

Liikevoitto, %

2)

2) 3)

2017–2019 CAGR1): -2,4%
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Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 

Liikevaihto .................................................. 208,1 403,8 227,1 207,4 222,6 299,8 208,4 235,7 215,7 

Operatiivinen liikevoitto .............................. 5,0 -87,2 -7,0 -3,1 0,5 1,5 -3,1 -3,4 -5,1 

Liikevoitto ................................................... 4,5 -86,8 -6,3 -3,2 3,3 0,1 -5,7 -5,4 -8,8 

Liikevaihto, viimeiset 12 kuukautta ............. 1.046,4 1.060,9(1) 956,9 938,2 966,5 959,7(1) 998,9 1.058,3 1.106,4 
Operatiivinen liikevoitto, viimeiset 12 
kuukautta .................................................... -92,3 -96,8 -8,1 -4,2 -4,4 -10,0 2,4 14,0 19,2 

Liikevoitto, viimeiset 12 kuukautta .............. -91,8 -93,0 -6,1 -5,5 -7,7 -19,8 -8,7 4,1 -0,7 
______ 
(1) Tilintarkastettu. 

Liiketoimintasegmentit 

Yleistä 

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Rakentaminen ja Sijoittaminen. Lisäksi SRV:n segmenttijako sisältää Muut toiminnot ja 

eliminoinnit -segmentin. Rakentaminen-segmentti käsittää kaiken SRV:n rakentamisen sekä omaperusteisen 

asuntotuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Rakentamiseen kuuluvat asunto-, toimitila- ja infrarakentaminen. 

Sijoittaminen-segmentti muodostuu pääasiassa SRV:n liiketoiminnasta Venäjällä (lukuun ottamatta rakentamista), 

keskeneräisistä ja valmiista pidemmän tähtäimen sijoituskohteista sekä kiinteistöjen operoinnista Suomessa. Myös tontit, 

joita SRV kehittää itse ja joiden varsinainen tuotto-odotus muodostuu kehittämisen ja pitempiaikaisen omistamisen 

kautta, raportoidaan osana Sijoittaminen-segmenttiä. Sijoittaminen-segmentti keskittyy SRV:n kiinteistösijoitusten 

hallinnointiin ja realisointeihin sekä uusien yhteissijoitusrakenteiden luontiin ja omistamiseen. Muut toiminnot ja 

eliminoinnit sisältävät segmenttieliminointien lisäksi hankekehityksen, taloushallinnon ja rahoituksen, liiketoiminnan 

kehittämisen, markkinoinnin ja viestinnän, henkilöstöhallinnon, vastuullisuuden ja lakiasiat. 

Seuraavassa taulukossa esitetään SRV:n liiketoimintasegmenttien liikevaihto ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

 
1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Liikevaihto segmenteittäin 2020 2019 2019(1) 2018(2) 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 

     
Rakentaminen ...............................................................................................................  204,9 221,9 1.057,7 955,4 
Sijoittaminen ..................................................................................................................  1,6 1,3 5,9 4,6 
Muut toiminnot ja eliminoinnit ........................................................................................  1,6 -0,6 -2,6 -0,3 
Yhteensä ......................................................................................................................  208,1 222,6 1.060,9 959,7 
______ 
(1) Tilintarkastettu. 
(2) SRV muutti segmenttiraportointiaan vuonna 2019. 1.1.2019 alkaen SRV on käyttänyt raportoinnissaan kahta liiketoimintasegmenttiä: 

Rakentaminen ja Sijoittaminen. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu vastaamaan uutta segmenttiraportointia. Katso lisätietoja 

kohdasta "Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja". 

Rakentaminen 

Vuoden 2019 alusta toiminut Rakentaminen-segmentti käsittää kaiken SRV:n rakentamisen sekä omaperusteisen 

asuntotuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Rakentaminen-segmentti keskittyy tuottamaan tarvelähtöistä, 

laadukasta ja tehokasta rakennushankkeen toteutuspalvelua sekä SRV:n omiin hankkeisiin että ulkopuolisille 

rakennuttaja-asiakkaille. Lisäksi liiketoimintasegmentti vastaa omien asuinrakennushankkeiden rakennuttamisesta, 

asuntomyynnistä ja asumisen palveluista sekä toimitilojen elinkaarihankkeista. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Rakentaminen-segmentin avainluvut ilmoitetuilla ajanjaksolla: 
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 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Rakentaminen-segmentti – avainluvut 2020 2019 2019(4) 2018(6) 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 

Liikevaihto ................................................................................  204,9 221,9 1.057,7(1) 955,4 
Liikevoitto(2) ..............................................................................  6,2 4,8 7,0 -13,4 
Operatiivinen liikevoitto(3) .........................................................  6,2 4,8 7,0 -13,4 
Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta(3) ..............................  3,0 2,2 0,7 -1,4 
Sijoitettu pääoma .....................................................................  403,0 385,0(5) 372,9 212,8(5) 
Henkilöstön lukumäärä, ajanjakson lopussa ............................  793 849 836 906 
______ 
(1) Tilintarkastettu. 
(2) Sisältäen valuuttamuutosten vaikutuksen. 
(3) Operatiivinen liikevoitto vastaa liikevoittoa, koska segmenttiin ei kohdistu laskennallisia ruplan valuuttakurssieroja eikä niiden 

suojausvaikutuksia. 
(4) SRV otti käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019, korvaten aiemman "IAS 17 – Vuokrasopimukset" -standardin 

sekä siihen liittyvät tulkinnat. Vertailulukuja vuodelta 2018 ei ole oikaistu. Lisätietoja kohdassa "Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja – 

Historialliset taloudelliset tiedot – IFRS 16 – Vuokrasopimukset". 
(5) 31.12.2019 alkaen laskennalliset verosaamiset ja -verovelat on kokonaisuudessaan kohdennettu Muut toiminnot ja eliminoinnit -

yksikköön. Tunnusluku sisältää myös taseessa myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät. 31.3.2019 ja 31.12.2018 sijoitettu pääoma 

on oikaistu vertailukelpoiseksi. 
(6) SRV muutti segmenttiraportointiaan vuonna 2019. 1.1.2019 alkaen SRV on käyttänyt raportoinnissaan kahta liiketoimintasegmenttiä: 

Rakentaminen ja Sijoittaminen. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu vastaamaan uutta segmenttiraportointia. Katso lisätietoja 

kohdasta "Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja". 

Rakentaminen-segmentin keskeisenä tavoitteena on tuottaa erikoisosaamisellaan erinomaista asiakaskokemusta 

projektinhallinnassa ja rakennustuotannon toteutuksessa sekä parantaa omalta osaltaan SRV:n liiketoiminnan 

kannattavuutta olemalla keskeytymätön osa koko projektihallinnan ketjua sekä toteuttamalla oman osuutensa 

rakentamisesta asiakkaiden tarpeisiin perustuvalla projektinjohtomallilla. Tämä toteutus pohjautuu vahvasti SRV Malliin, 

jonka lähtökohtana on asiakastarpeiden ymmärtäminen sekä projektien tehokas toteuttaminen yhteistyössä laajan ja 

ammattitaitoisen kumppaniverkoston kanssa. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Rakentaminen-segmentin uudet sopimukset sekä tulouttamaton tilauskanta 

kvartaaleittain vuosina 2018 ja 2019 sekä ajanjaksolla 1.1.-31.3.2020. 

 
Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) 

Uudet sopimukset .........................................................................................................  198,2 142,9 123,3 71,7 149,7 438,0 128,3 282,3 284,4 
Tulouttamaton tilauskanta(1) ..........................................................................................  1.361,5 1.344,2 1.592,6 1.667,2 1.782,5 1.816,0 1.661,5 1.716,7 1.634,0 
      Asuntorakentaminen ...............................................................................................  503,1 482,7 653,8 600,4 624,1 582,7 642,2 592,0 568,7 
      Toimitilarakentaminen .............................................................................................  858,4 861,5 938,7 1.066,8 1.158,4 1.233,3 1.019,3 1.124,7 1.065,2 
______ 
(1) Segmentoitu tulouttamaton tilauskanta on pyöristetty miljoonien tarkkuudella eikä kokonaismäärä siten yhteenlaskettuna välttämättä 

vastaa koko tulouttamatonta tilauskantaa. 

 

SRV:n Rakentaminen-segmentin tulouttamaton tilauskanta osoitti kasvua vertailukaudesta 1.10.2019–31.12.2019 

(yhteensä 1.344,2 miljoonaa euroa) kauteen 1.1.2020–31.3.2020 (yhteensä 1.361,5 miljoonaa euroa). 

Tulouttamattomasta tilauskannasta myyty osuus jaksolla 1.1.2020–31.3.2020 oli yhteensä 1.153 miljoonaa euroa (84,7 

prosenttia) ja myymätön osuus 208 miljoonaa euroa. Jaksolla 1.10.2019–31.12.2019 myyty osuus oli 1.082 miljoonaa 

euroa (80,5 prosenttia) ja myymätön osuus 263 miljoonaa euroa. 

Asuntorakentaminen 

SRV rakentaa strategiansa mukaisesti koteja erityisesti kasvukeskuksiin ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien 

läheisyyteen. Johdon mukaan SRV on yksi Helsingin seudun suurimmista asuntorakentajista.  SRV:llä oli vuoden 2019 

lopussa eri puolilla Suomea rakenteilla yhteensä 2.142 asuntoa, joista merkittävä osa oli Helsingin seudulla. 

Asuntorakentamisen osuus SRV:n liikevaihdosta oli noin 36 prosenttia vuonna 2019. SRV:n asuntorakentamisen 

tilauskanta oli 482,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa. 31.3.2020 SRV:llä oli rakenteilla Suomessa yhteensä 2.168 

asuntoa, joista suurin osa sijaitsee kasvukeskuksissa. Näistä omaperusteisia asuntoja oli rakenteilla yhteensä 835 

kappaletta. SRV:n tavoitteena on rakentaa 10.000–15.000 uutta kotia seuraavan 10 vuoden aikana. 
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SRV:n asuntotuotannosta valtaosa on joko omakehitteisiä hankkeita, joissa SRV myy kohteen ennen rakentamisen 

aloittamista, tai omaperusteisia asuntoja, joissa SRV hallitsee koko arvoketjun ja kantaa riskin alkaen maanhankinnasta 

rakentamiseen ja myyntiin. SRV odottaa kysynnän keskittyvän tulevaisuudessa enemmän sijoitusasuntoihin erityisesti 

vuokralla asumisen yleistymisen johdosta. SRV keskittyy hyvien julkisten liikenneyhteyksien ja varsinkin raideliikenteen 

lähellä oleviin hankkeisiin. Esimerkiksi Länsimetron (Helsingissä ja Espoossa) varrelle on vuosina 2015–2019 rakennettu 

yli 1.000 asuntoa. Tulevina vuosina metron varteen on suunnitteilla yli 2.500 asuntoa. 

Merkittävimpiin hankkeisiin kuuluvat suunnitellut Kalasataman kahdeksan tornitaloa Helsingissä, joista yksi on 

valmistunut ja kaksi on rakenteilla. Kalasataman hankkeen lisäksi SRV:llä on useita käynnissä olevia omaperusteisia 

asuntohankkeita, kuten Neulansilmä Vantaalla, Fyyri Oulussa ja Wallesmanni Tampereella. Tämän lisäksi SRV ja 

Kojamo Oyj allekirjoittivat 2.3.2020 yhteistyösopimuksen 197 miljoonan euron arvoisten vuokra-asuntojen 

toteuttamisesta Helsinkiin ja Espooseen. Sopimus pitää sisällään yhteensä 6 omakehitteistä asuntokohdetta, joihin 

valmistuu yhteensä 676 asuntoa. Sopimukseen kuuluvien yksittäisten hankkeiden toteutuminen on ehdollinen 

tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymiselle. 

Toimitila- ja infrarakentaminen 

SRV:n toimitila- ja infrarakentaminen kattaa erilaisia hankkeita, kuten toimistot, logistiikkatilat, kauppakeskukset, 

koulurakennukset ja sairaalat sekä infrastruktuurihankkeet. Toimitila- ja infrarakentamisen osuus SRV:n liikevaihdosta oli 

noin 64 prosenttia vuonna 2019 (sairaaloiden ja koulujen osuus 26 prosenttia, muiden toimitilojen osuus 32 prosenttia ja 

infra- ja korjausrakentamisen 6 prosenttia), ja sen tilauskanta oli 861,5 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa. Merkittävä 

osa SRV:n toimitilarakentamisesta toteutetaan urakointina käyttäen kustannusjoustavia avoimia projektinjohtosopimus- 

tai allianssimalleja. Suurin osa SRV:n omista hankkeista on omakehitteisiä, mutta SRV on historiallisesti toteuttanut 

valikoituja toimitilahankkeita myös omaperusteisesti. Allianssimallissa hankekumppanit työskentelevät yhdessä luodun 

organisaation kautta yhteisten tavoitteiden mukaisesti, ja riskit ja hyödyt on jaettu joustavammin osapuolten välillä. 

Allianssihankkeissa on lisäansaintamahdollisuus normaalin peruskatetason lisäksi, jos saavutetaan asiakkaan asettamat 

tavoitteet liittyen esimerkiksi budjettiin, laatuun, aikatauluun, ympäristöasioihin ja turvallisuuteen. Projektinjohtourakat 

ovat yleensä joko tavoitebudjettisopimuksia tai tavoite- ja kattohintaisia urakoita, jotka samoin kuin allianssihankkeet, 

tuovat lisäansaintamahdollisuuksia. Merkittävin meneillään oleva allianssihanke on Helsinki-Vantaan lentoaseman 

terminaali 2:n laajennus, jonka odotetaan valmistuvan alkuvuodesta 2022. Lisäksi SRV peruskorjaa Suomen 

Kansallisteatterin uuden puolen sekä remontoi Lahden kaupungintalon allianssihankkeina. Kuten asuntorakentamisessa, 

myös toimitila- ja infrarakentamisessaan SRV on keskittynyt hankkeisiin hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähellä. 

SRV:llä on ollut esimerkiksi Helsingin seudulla lukuisia toimitila- ja infrarakentamishankkeita Länsimetron varrella, jossa 

SRV rakentaa tällä hetkellä myös Espoonlahden metroasemaa. 

SRV:n toimitilarakentamisen merkittäviä meneillään olevia hankkeita ovat Tampereen Kansi ja Areena sekä Helsingin 

Jätkäsaareen rakennettava Wood City -toimistotalo. Tampereen Kansi ja Areena on asumisen, työskentelyn ja vapaa-

ajan yhdistävä hybridihanke, joka sisältää monitoimiareenan, asuintornit, toimisto- ja liiketiloja sekä hotellin. 

Kansirakenne valmistui vuonna 2019. Areena ja hotelli ovat tällä hetkellä rakenteilla sen päällä, ja koko hankkeen 

odotetaan valmistuvan vuonna 2024. Wood City -toimistotalo käsittää kahdeksankerroksisen puisen toimistorakennuksen 

ja kolmikerroksisen pysäköintitalon 170 autolle. Toimistotalosta tulee mobiilipeliyhtiö Supercell Oy:n uusi pääkonttori. 

Wood City -hankkeessa alimmainen kerros ja kellari tehdään betonista ja kerrokset 2–8 ovat pääasiassa puurunkoisia. 

Supercell Oy:n pääkonttorin ja monikerroksisen pysäköintitalon odotetaan valmistuvan syksyllä 2020.  

Esimerkkejä sairaalahankkeista ovat Keski-Suomen Sairaala Nova Jyväskylässä (odotetaan valmistuvan vuoden 2020 

lopussa) ja HUS Siltasairaala Helsinki (odotetaan valmistuvan vuonna 2022). Sairaaloiden lisäksi SRV:llä on rakenteilla 

tai saneerattavana useita koulurakennuksia, kuten Suomalais-venäläinen koulu Helsingissä (odotetaan valmistuvan 

lokakuussa 2021), Koulukeskus Monikko Espoossa (odotetaan valmistuvan toukokuussa 2021) ja Jokirinteen 

oppimiskeskus Vesitorninmäellä Kirkkonummella (odotetaan valmistuvan vuonna 2021). Jokirinteen oppimiskeskuksen 

hanke toteutetaan käyttäen elinkaarimallia, joka on vielä suhteellisen uusi tapa toteuttaa rakennushankkeita Suomessa. 

Mallissa SRV ottaa sovitun kokonaisvastuun julkisen hankkeen toteutuksesta ja rakennuksen ylläpidosta. Jokirinteen 

oppimiskeskuksen palvelusopimus kattaa elinkaarivastuun rakennuksen ylläpidosta 10 vuoden ajan. Ylläpidon tuottaa 

SRV:n sopimuskumppani. 

SRV:n infrarakentaminen on muutaman suuren projektin vuoksi kasvanut viime vuosina, mutta liikevaihto vaihtelee 

vuosittain merkittävästi toteutuksessa olevien projektien myötä. Infrarakentamisen merkittävin vuonna 2019 valmistunut 

hanke oli Kehä I:n tunnelointi Keilaniemessä. Hanke valmistui kesäkuussa 2019. Kehä I:n 440 metriä pitkä tunneli on 

Suomen pisin betonitunneli. Merkittävä käynnissä oleva infrahanke on Espoon Blominmäen jäteveden puhdistamon 

viemäritunnelin rakentaminen, jonka odotetaan valmistuvan vuonna 2020. 
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Sijoittaminen 

Vuoden 2019 alusta toiminut Sijoittaminen-liiketoimintasegmentti keskittyy konsernin kiinteistösijoitusten hallinnointiin ja 

realisointeihin, uusien yhteissijoitusrakenteiden luontiin ja omistamiseen sekä valittujen kiinteistöjen operointiin. 

Segmentti sisältää myös Venäjällä toimivien yhtiöiden hallinnoinnin ja johdon. Sijoittaminen-liiketoiminnan keskeiset 

tavoitteet ovat SRV:n rahoituskapasiteetin kasvattaminen yhteissijoitusrakenteiden avulla, hankkeiden tuottaman 

arvoketjun laajempi hyödyntäminen pitkäaikaisen omistamisen kautta, pääomariskin hajauttaminen sekä positiivisen 

kassavirran tuottaminen.  

Seuraavassa taulukossa esitetään Sijoittaminen-segmentin avainluvut ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Sijoittaminen-segmentti – avainluvut 2020 2019 2019(3) 2018(6) 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 

Liikevaihto ................................................................................  1,6 1,3 5,9(1) 4,6 
Liikevoitto(2) ..............................................................................  -1,4 0,1 -92,5(4) -17,5 
Operatiivinen liikevoitto ............................................................  -1,0 -2,7 -96,3(4) -7,8 
Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta .................................  - - - - 
Sijoitettu pääoma .....................................................................  193,1 353,5(5) 245,7 337,8(5) 
Henkilöstön lukumäärä, ajanjakson lopussa ............................  134 135 132 85 
______ 
(1) Tilintarkastettu. 
(2) Sisältäen valuuttamuutosten vaikutuksen. 
(3) SRV otti käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019, korvaten aiemman "IAS 17 – Vuokrasopimukset" -standardin 

sekä siihen liittyvät tulkinnat. Vertailulukuja vuodelta 2018 ei ole oikaistu. Lisätietoja kohdassa "Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja – 

Historialliset taloudelliset tiedot – IFRS 16 – Vuokrasopimukset". 
(4) Liikevoitto ja operatiivinen liikevoitto sisältävät seuraavat kertaluontoiset arvonalentumiset, yhteismäärältään 89,2 miljoonaa euroa: 

Kauppakeskus REDIn yhteissijoitusyrityksen arvonalennus (71,5 miljoonaa euroa), Pearl Plaza -osakkuusyhtiösijoituksen arvonalennus 

(6,9 miljoonaa euroa), Venäjän Eurograd maa-alueen arvonalennus (5,9 miljoonaa euroa), Venäjän Mitischin maa-alueen arvonalennus 

(1,0 miljoonaa euroa), Porvoon Kuninkaanportin liikekiinteistön arvonalennus (1,0 miljoonaa euroa), Etmia-toimistokohteeseen tehty 

arvonalennus (2,3 miljoonaa euroa) ja VTBC-rahaston purkamiseen liittyvä kulukirjaus (0,6 miljoonaa euroa). 
(5) 31.12.2019 alkaen laskennalliset verosaamiset ja -verovelat on kokonaisuudessaan kohdennettu Muut toiminnot ja eliminoinnit -

yksikköön. Tunnusluku sisältää myös taseessa myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät. 31.3.2019 ja 31.12.2018 sijoitettu pääoma 

on oikaistu vertailukelpoiseksi. 
(6) SRV muutti segmenttiraportointiaan vuonna 2019. 1.1.2019 alkaen SRV on käyttänyt raportoinnissaan kahta liiketoimintasegmenttiä: 

Rakentaminen ja Sijoittaminen. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu vastaamaan uutta segmenttiraportointia. Katso lisätietoja 

kohdasta "Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja". 

Sijoitusstrategian ydin SRV:n konsernistrategiassa on keskittyä kaupunkikeskuksiin sekä käyttää hyödyksi keskeisiä 

rakennettuun ympäristöön ja SRV:n asiakkaisiin vaikuttavia megatrendejä. Kaupunkikeskusten osalta tämä tarkoittaa 

rakentamista sekä sopivien urbaanien tilatyyppien, kuten asuntojen, toimistojen ja liiketilojen omistamista. Vuonna 2019 

SRV:n Sijoittaminen-segmentti tuotti 5,9 miljoonan euron liikevaihdon 245,7 miljoonan euron sijoitetulla pääomalla. 

Valtaosa liiketoiminta-alueen liikevaihdosta syntyy kauppakeskusten operoinnista. Vuoden lopussa tehdyt 

arvonalennukset heikensivät liikevoittoa ja sijoitettua pääomaa merkittävästi vuonna 2019. 

31.3.2020 SRV:n Sijoittaminen-segmentin sijoitettu pääoma, yhteensä 193,1 miljoonaa euroa, oli keskittynyt seuraaviin 

kohteisiin: Okhta Mall 74,5 miljoonaa euroa, Pearl Plaza 14,7 miljoonaa euroa, Tampereen Kansi ja Areena 6,0 

miljoonaa euroa, 4Daily 5,7 miljoonaa euroa sekä kehitettävät tontit ja muut omistukset 92,2 miljoonaa euroa. 

Sijoittaminen-liiketoimintaan kuuluvat sekä valmiit että keskeneräiset kohteet, joissa SRV toimii pidemmän aikavälin 

sijoittajana. Myös tontit, joita SRV kehittää itse ja joiden varsinainen tuotto-odotus muodostuu pitkäaikaisen kehittämisen 

kautta, raportoidaan osana Sijoittaminen-segmenttiä. SRV osaomistaa ja operoi Venäjällä kolmea kauppakeskusta: Pearl 

Plazaa, Okhta Mallia ja 4Dailya, jotka sijaitsevat Pietarissa ja Moskovassa. Lisäksi SRV osaomisti kauppakeskus REDIä 

Helsingin Kalasatamassa helmikuuhun 2020 asti. SRV:n tarkoituksena on myydä omistuksensa vakiintuneen 

vuokratuoton saavuttamisen jälkeen ja markkinatilanteen niin salliessa. SRV:n omistusosuus Pearl 

Plaza -kauppakeskuksesta luokiteltiin 31.12.2019 myytävänä olevaksi omaisuuseräksi ja se kirjattiin todennäköiseen 

myyntihintaansa vähennettynä myyntikuluilla, koska sen myynti 12 seuraavan kuukauden aikana katsottiin 

todennäköiseksi. SRV omistaa Pearl Plaza -kauppakeskuksen yhdessä kiinalaisen Shanghai Industrial Investment 

Holdingsin kanssa. 
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Liiketoimintastrategia 

Yleistä 

SRV:n liiketoiminta ja strategia perustuvat sen missioon, visioon ja arvoihin. SRV:n missiona on parantaa elämänlaatua 

rakennetun ympäristön kestävillä ratkaisuilla, ja sen visiona on luoda paras asiakaskokemus kasvukeskusten 

rakentajana. SRV:n toimintaa ohjaavat sen arvot: vastuullisuus, innostus tekemiseen, rohkeus kehittää, tuloksellisuus ja 

avoin yhteistyö. SRV:n palvelut kattavat rakennushankkeen kokonaisuudessaan kehitysvaiheesta luovutukseen sekä 

valikoidut palvelut rakennusten käyttäjille ja omistajille. SRV voi toimia lisäksi perustajaurakoitsijana tai sijoittajana sen 

omissa kehityshankkeissa. Lisätietoa SRV:n roolista kohdissa "– Yleistä" ja "– Liiketoimintasegmentit". Merkittävä osa 

SRV:n strategiaa on SRV Malli, joka on asiakaslähtöinen, joustavasti mukautuva ja laajasti verkostoitunut hankkeen 

toteutusmalli. SRV Malli on esitelty yksityiskohtaisesti kohdassa "– Keskeiset vahvuudet – Vahva 

hankekehitysosaaminen ja asiakaslähtöinen ja tehokas hankkeiden toteutus SRV Mallin avulla". SRV:n 

liiketoimintastrategia näkyy myös sen keskeisissä maantieteellisissä toiminta-alueissa, jotka ovat Suomessa Helsingin 

seutu sekä muut valikoidut kasvukeskukset Turku, Tampere, Oulu ja Jyväskylä sekä Venäjällä Pietari ja Moskova. 

SRV:n tämänhetkisiä strategisia kehitysohjelmia ovat hankkeiden kannattavuuden ja kustannustehokkuuden 

parantaminen, ylivoimaisen asiakaskokemuksen tuottaminen, digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntäminen sekä 

tulevaisuuden kasvun rakentaminen. Näiden kehitysohjelmien tarkoituksena on tukea SRV:n strategian kehittämistä, ja 

niitä kuvataan yksityiskohtaisemmin kohdassa "– Strategiset kehitysohjelmat". 

SRV:n lyhyen ja keskipitkän aikavälin keskeisiä tavoitteita ovat kannattavuuden merkittävä parantaminen sekä talouden 

vakauttaminen. Varmistaakseen tulevaisuuden kehityksen SRV aloitti vuoden 2019 lopussa tervehdyttämisohjelman. 

Tervehdyttämisohjelma keskittyy taseen keventämiseen ja kustannussäästöihin, tuloksen ja kassavirran vahvistamiseen 

sekä organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen. Tervehdyttämisohjelmaa on kuvattu alla. Valmistelut keskipitkän 

ja pitkän aikavälin tavoitteiden päivittämiseksi on aloitettu toukokuussa 2020, ja SRV:n strategia ja taloudelliset tavoitteet 

täsmennetään vuoden 2020 lopulla. 

Tervehdyttämisohjelma 

SRV julkisti 31.10.2019 aloittavansa tervehdyttämisohjelman, jonka lyhyen tähtäimen taloudellinen tavoite on varmistaa, 

että vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto ja kassavirta ovat positiivisia, sekä palauttaa vuoden 2021 operatiivinen 

liikevoitto vuoden 2017 tasolle. Lisäksi SRV:n strategisena tavoitteena on kannattavuuden merkittävä parantaminen ja 

sidotun pääoman alentaminen asteittain 250–300 miljoonalla eurolla esimerkiksi myymällä nykyiset 

kauppakeskussijoitukset vuoden 2024 loppuun mennessä. 

SRV pyrki keventämään tasettaan 40 miljoonalla eurolla vuonna 2020 muun muassa pienentämällä osuuksiaan 

erilaisissa yhteistyöhankkeissa. SRV tiedotti 6.2.2020 myyneensä koko omistusosuutensa kauppakeskus REDIstä ja 

REDI Parkista, vähentäneensä omistustaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta ja Ranta-Tampellan 

asuinrakennuksista sekä aloittaneensa toimenpiteet oman pääoman vahvistamiseksi. Kauppakeskus REDIstä ja REDI 

Parkista maksettu osuus kauppahinnasta oli 8,5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi Yhtiö sai yhteensä 12,6 miljoonan euron 

suorituksen tietyistä REDIltä olevista saatavistaan. Lisäksi Yhtiö voi saada REDIstä ja REDI Parkista enintään 50 

miljoonaa euroa lisäkauppahinnan, joka määräytyy myöhemmin uusien omistajien myydessä kauppakeskuksen 

viimeistään seitsemän vuoden kuluessa. Tästä lisäkauppahinnasta SRV on 31.3.2020 kirjannut taseeseensa 13,5 

miljoonaa euroa. Tampereen Kansi ja Areenan osakkeista maksettu kauppahinta oli puolestaan 19,3 miljoonaa euroa ja 

Ranta-Tampellan osakkeista 4 miljoonaa euroa. Edellä mainitut toimenpiteet sekä tietyt pienemmät divestoinnit ovat jo 

keventäneet SRV:n tasetta yhteensä 107,6 miljoonalla eurolla (mukaan lukien arvonalennukset ja verot).  

Edeltävässä kappaleessa mainittujen toimien kanssa samanaikaisesti SRV sopi keskeisten lainanantajiensa kanssa 

nykyisen 100 miljoonan euron luottolimiitin muuttamisesta kahdeksi erilliseksi, 60 miljoonan euron ja 40 miljoonan euron, 

luottolimiitiksi, jotka eroavat toisistaan muun muassa maturiteettien osalta, minkä lisäksi 40 miljoonan euron luottolimiitti 

on varattu käytettäväksi tulevien rakennushankkeiden rahoittamiseen. SRV toteutti toukokuussa 2020 Suunnatun 

Osakeannin, jossa kerättiin noin 75 miljoonan euron bruttovarat kuittaamalla Hybridivelkakirjoja ja niille kertyneitä 

korkoja. Suunnattu Osakeanti ja Osakeanti ovat osa SRV:n tervehdyttämisohjelmaa, ja niillä pyritään vahvistamaan 

edelleen SRV:n tasetta. 

Osana käynnissä olevaa tervehdyttämisohjelmaa SRV vähentää omaan taseeseen rakentamista siirtämällä omassa 

hankekehityksessään painopistettä mahdollisuuksien mukaan omaperusteisista hankkeista omakehitteisiin hankkeisiin, 

jotka SRV myy sijoittajille ennen rakentamisen aloittamista. Kaikki uudet kehityshankkeet analysoidaan huolellisesti 

erityisesti rahoituksen osalta. SRV tiukentaa hankkeiden valintaa myös rakentamisessa ja pyrkii hakemaan urakoinnissa 

kustannusjoustavia yhteistoimintamuotoja. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia haetaan elinkaarihankkeista sekä 
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kiinteistöjen palveluista. SRV:n tavoitteena on kehittää ja viedä päätökseen käynnissä olevat yhteisomistushankkeet 

tehokkaasti minimoiden riskit. Sopivat exit-toimenpiteet suunnitellaan huolellisesti sijoittajakumppaneiden kanssa. 

Seuraavassa kaaviossa esitetään yleiskatsaus SRV:n eri tyyppisistä hankkeista, niiden riskitasosta ja suunnitellusta 

katetasosta sekä toimenpiteistä kannattavuuden parantamiseksi (katso lisätietoja eri hankemuodoista kohdassa "– 

Keskeiset vahvuudet – Vahva hankekehitysosaaminen ja asiakaslähtöinen ja tehokas hankkeiden toteutus SRV Mallin 

avulla"): 

 

SRV kävi myös vuonna 2019 Suomen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. SRV tiedotti, että henkilöstön 

määrä vähenee enintään 48 henkilöllä, minkä lisäksi toteutetaan lomautuksia ja tehtävien osa-aikaistamisia arviolta 12 

henkilötyövuoden edestä. Sopeuttamistoimenpiteiden ja muun poistuman yhteisvaikutus on noin 80 henkilötyövuotta. 

Arvioitu kustannusvaikutus on 6,0 miljoonan euron vuotuiset säästöt, ja niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti 

vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Lisäksi SRV uudisti organisaatiorakenteensa ja johtoryhmänsä 1.1.2020 alkaen. Uusien rakennemuutosten tarkoituksena 

on terävöittää johtajuutta, parantaa pääoman hallintaa ja lisätä avoimuutta. Uudessa organisaatiorakenteessa on neljä 

liiketoimintayksikköä ja niitä tukevat konsernipalvelut. Liiketoimintayksiköt ovat Toimitilat, alueyksiköt ja infra; Asunnot; 

Investoinnit sekä Venäjän ja Viron liiketoimintayksikkö. 

Yhtiö arvioi, että tervehdyttämisohjelman puitteissa tehtyjen toimenpiteiden myötä, vuoden 2020 toisen 

vuosineljänneksen loppuun mennessä SRV:n omavaraisuusaste (ilman IFRS 16 vaikutusta) paranee 26,4 prosentista 

(tilanne 31.12.2019) 30–33 prosenttiin ja nettovelkaantuneisuusaste (ilman IFRS 16 vaikutusta) laskee arviolta 75–85 

prosentin tasolle 151,2 prosentista 31.12.2019. Toimenpiteiden kassavirtavaikutuksen odotetaan toteutuessaan 

suunnitelman mukaisesti olevan noin 85–95 miljoonaa euroa positiivinen. Yhtiö on päivittänyt vuoden 2019 

tilinpäätöksessä annettua kassavirtaennustetta huomioiden, että Osakeanti merkittäisiin vain saatujen 

Merkintäsitoumusten suuruisena (40 miljoonaa euroa) sekä ennustetta omavaraisuusasteesta johtuen ruplan kurssin 

muutoksesta ja toisaalta johtuen muutoksista korollisen velan takaisimaksuaikataulusuunnitelmissa. 

Strategiset kehitysohjelmat 

Hankkeiden kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen 

SRV on panostanut vuonna 2019 toimintansa tehostamisessa lisä- ja muutostöiden hallintaan, tuntitöiden 

systemaattiseen vähentämiseen sekä keskeisten urakkasuoritusten entistä kilpailukykyisempään hankintaan. 

Organisaation ja prosessien uudistaminen on jatkunut osana tervehdyttämisohjelmaa. Keskeisiä osa-alueita tuloksen 
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parantamisessa muun muassa hankintatoimen osalta olivat asuntotuotannon hankintojen keskittäminen edelleen, 

toimitilarakentamisen hankintakategorioiden johtamisen vahvistaminen sekä kansainvälisten hankintojen osuuden 

lisääminen kokonaisvolyymista. Myös hankkeiden valintaa terävöitettiin vuonna 2019 lisäämällä 

riskienhallintatoimenpiteitä hankkeiden kehittämisessä ja rakennusurakoinnissa. 

Ylivoimaisen asiakaskokemuksen tuottaminen 

SRV:n tavoitteena on tarjota alan paras asiakaskokemus kaupunkikeskusten rakentajana. SRV:n päämääränä on 

jokaisen kohtaamisen onnistuminen niin, että asiakas on valmis suosittelemaan SRV:tä eteenpäin. Tämä koskee kaikkia 

SRV:n asiakkaita, kuten asunnon ostajia, toimitilojen käyttäjiä ja kiinteistösijoittajia. 

SRV jatkoi vuonna 2019 työtä tulevaisuuden asiakastarpeiden tunnistamiseksi niin asunto- kuin toimitilasektorilla. SRV 

uudisti muun muassa asuntoja ostavien asiakkaiden segmentoinnin pohjautuen laajaan selvitykseen siitä, mitä asunnon 

ostajat kodeiltaan tulevaisuudessa haluavat. Myös asuntojen takuukorjausprosessi uudistettiin vuonna 2019 tavoitteena 

asiakaskokemuksen parantaminen, takuutöiden nopeuttaminen sekä aliurakoitsijoiden tiiviimpi sitouttaminen 

takuukorjausprosessiin. 

Digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntäminen 

SRV hyödyntää digitalisaatiota pääasiassa hankkeiden kehittämisessä ja suunnittelussa, talotekniikassa, 

rakennustyömaiden hallinnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä tarjoamissaan tuotteissa ja palveluissa. Tämän 

strategisen kehitysohjelman tavoitteena on hakea uusia digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja sekä systematisoida 

digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntämisen kehittämistä. Vuonna 2019 SRV keskittyi digitaalisissa 

palvelukanavissa erityisesti kehittämään digitaalisen palvelupaketin, joka pyrkii vastaamaan Kalasataman 

ensimmäisessä asuintornissa Majakassa asuvien ihmisten päivittäisiin tarpeisiin. SRV on testannut palvelut, ja 

järjestelmä on otettu käyttöön ensimmäisenä yhdessä Majakan asukkaiden kanssa. Palvelu on otettu vastaan hyvin. 

Yhtenä digitalisaation keskeisenä kehitysaiheena on uusi tietomallinnuksen kokonaiskonsepti, jonka tarkoituksena on 

parantaa SRV:n mallinnuksen ohjeistusta, prosesseja ja hyödyntämistä. Vuoden 2019 aikana 

rakennustietomalliympäristön kehitys-, tuki- ja käyttöönottokoulutustyö eteni hyvin ja uudet ohjeistukset, prosessit sekä 

useat modernit tietomallien hyödyntämisen työkalut ovat levinneet jo laajasti projektien käyttöön. Johdon mukaan 

rakennustietomallin hyödyntäminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia rakennushankkeissa ja kiinteistöjen hallinnassa, 

ja tähän liittyvä kehittämistyö jatkuu aktiivisena. 

Tulevaisuuden kasvun rakentaminen 

Megatrendit kuten kaupungistuminen ja rakennuskannan vanheneminen muodostavat perustan SRV:n strategialle ja 

tulevaisuuden kasvun rakentamiselle. Rakennuskannan vanheneminen lisää kiinteistöjen kunnossapidon ja 

korjausrakentamisen tarvetta. Lisäksi kaupungistuminen keskittää ihmisiä tietyille alueille Suomessa. Edellä kuvattujen 

tekijöiden perusteella SRV arvioi, että kasvukeskuksissa tarvitaan myös lisää päiväkoteja ja kouluja tai olemassa olevia 

rakennuksia pitää remontoida. SRV arvioi, että julkisessa palvelurakentamisessa painopiste muuttuu entistä vahvemmin 

kohti yksityisen rahoituksen kautta tuotettua rakentamista ja elinkaarihankkeita. Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa 

rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä ylläpidosta pitkän sopimuskauden tyypillisesti 10–20 vuoden ajan. 

SRV keskittyy toiminnassaan myös vastuullisuuteen. SRV lanseerasi Energia- ja elinkaaripalvelun toukokuussa 2019. 

Yksikön tuottama palvelu kattaa kaikki energiapalvelut, jotka ulottuvat rakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheesta 

kiinteistön käyttö- ja ylläpitopalveluihin sovittujen tehtävien ja sopimuskausien mukaisesti. SRV pyrkii edistämään 

energiaomavaraisia rakennuksia, mikä tarkoittaa muun muassa kohteessa tuotetun tai talteen otetun uusiutuvan 

energian tuotannon lisäämistä. SRV:n tavoitteena on suunnitella ja rakentaa kiinteistöt myös mahdollisimman 

energiatehokkaiksi. SRV:n palveluiden tarkoituksena on löytää juuri oikeat ratkaisut kullekin kiinteistölle.  

Keskeiset vahvuudet 

SRV uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia: 

Vahva hankekehitysosaaminen ja asiakaslähtöinen ja tehokas hankkeiden toteutus SRV Mallin avulla 

SRV Malli on toimintamalli, jonka SRV on kehittänyt hankkeidensa toteuttamista varten. SRV:n johto uskoo, että SRV:n 

kilpailuetu perustuu sekä vahvaan hankekehitysosaamiseen että SRV Mallin hankkeiden asiakaslähtöiseen ja 

tehokkaaseen toteutukseen sekä laajaan ja ammattitaitoiseen kumppaniverkostoon. Kiinteistö- ja 

rakennusliiketoiminnassa SRV:llä voi olla omia kehityshankkeita joko omaperusteisina tai yhteistyössä 

asiakaskumppaneiden kanssa tai se voi toimia rakentamisessa pääurakoitsijana projektinjohtomallilla. SRV voi myös olla 

kiinteistöjen väliaikaisena omistajana ja/tai operoijana sekä tarjota valikoituja käytön aikaisia palveluja. SRV:n johto 
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uskoo, että toimintamallin myötä SRV on ollut edelläkävijä uudenlaisten innovatiivisten konseptien ja ratkaisujen 

kehittäjänä sekä merkittävien rakennuskohteiden urakoitsijana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

Rakennushanke jaetaan SRV Mallin mukaan neljään vaiheeseen tai päätoimintoon, jotka ovat: (i) hankekehitys; (ii) 

suunnittelu; (iii) rakentaminen; ja (iv) vuokraus ja operointi. Eri vaiheet voidaan toteuttaa joustavasti limittäin. 

Hankekehitysvaiheessa SRV analysoi megatrendejä, toimintaympäristöä ja asiakkaiden tarpeita sekä kehittää niiden 

perusteella toimivia hankkeita. Suunnitteluvaiheessa SRV:n keskeisenä tehtävänä on ohjata koko suunnitteluprosessia 

asetettujen reunaehtojen ja asiakkaiden vaatimusten mukaan. Rakentamisvaiheen työt toteutetaan projektinjohtomallilla 

sisältäen vaiheina rakentamisen valmistelun ja suunnittelun, varsinaisen rakentamisen, ohjaamisen ja valvonnan sekä 

kohteen luovutuksen asiakkaalle ja takuuajan. Vuokraus- ja operointivaiheeseen voi sisältyä myös kiinteistön 

kunnossapidosta ja sovituista käyttäjien tarpeista huolehtiminen. SRV voi tarvittaessa ottaa vastuulleen myös 

kauppakeskusten tilojen vuokraamisen ja operoinnin. 

SRV:n johto uskoo, että SRV Mallin keskeisiin vahvuuksiin kuuluvat kustannustehokkuus sekä perinteistä 

rakennushankkeiden toteutusmallia nopeampi hankkeiden kokonaistoteutus ja parempi asiakkaiden tarpeiden huomioon 

ottaminen. SRV Mallin lähtökohtana on rakennushankkeen innovatiivinen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä 

asiakkaiden kanssa asiakkaan tarpeiden pohjalta. SRV Malli yhdistää koko rakennushankkeen johdonmukaiseksi ja 

joustavaksi prosessiksi, ja tarjoaa asiakkaille askel askeleelta mahdollisuuden osallistua hankkeita koskevaan 

päätöksentekoon. SRV vastaa hankkeen johtamisesta ja yksittäiset osa-alueet, kuten suunnittelu- ja rakennustyöt sekä 

rakennusmateriaalitoimitukset jaetaan osiin, jotka pääsääntöisesti kilpailutetaan ja teetetään eri tehtäviin erikoistuneilla 

SRV:n toteutuskumppaneilla. SRV ottaa vastuun hankkeen toteutuksesta asiakkaan kanssa sovittujen hinta-, aikataulu ja 

laatuvaatimusten mukaisesti. SRV:n toimintaan kuuluu rakentamisen osalta myös pääurakoitsijan vastuu ja SRV voi 

toimia kiinteistökehityshankkeissaan myös sijoittajana ja operoijana.  

Seuraavassa kaaviossa esitetään SRV Mallin mukainen hankeprosessi: 

 

SRV Mallin hyödyt ovat SRV:n johdon mukaan parhaimmillaan laajoissa ja monitahoisissa hankkeissa, joissa osa 

kiinteistön loppukäyttäjistä ja ominaisuuksista kiinnittyvät hankkeeseen suhteellisen myöhäisessä vaiheessa, ja joissa eri 

hankevaiheiden limittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä. SRV Mallin monet ominaisuudet 

ovat erittäin hyödyllisiä myös laajamittaisissa ja vaativissa rakennushankkeissa ammattimaisten rakennuttajien kanssa. 

Onnistunut toteutus monimutkaisessa ja avoimessa hankeympäristössä edellyttää aina yhteistyötä asiakkaiden kanssa, 

järjestelmällistä projektinhallintaa, vahvaa ohjausta ja valvontaa sekä kustannusjoustavaa sopimusmallia. 

SRV:n johto uskoo, että SRV Mallin keskeiset kustannustehokkuutta parantavat tekijät ovat: 

 koko investoinnin lyhyempi läpimenoaika; 

 laajempi kilpailu osatoimituksista kustannusten alentamiseksi; 

 joustava skaalautuvuus erilaisten markkinoiden ja työtilanteiden mukaisesti; ja 

 koko hankkeen ohjaaminen asiakkaan tarpeiden mukaan. 

SRV:n rakennushankkeet jaetaan; (i) rakennusurakoihin; (ii) omakehitteisiin hankkeisiin; (iii) omaperusteisiin hankkeisiin; 

sekä (iv) pidempiaikaisiin yhteisomistushankkeisiin. Kolme viimeisenä mainittua hanketyyppiä alkavat prosessin alusta ja 

hyödyntävät SRV Mallia kokonaisuudessaan. Näissä toteutusmuodoissa SRV voi osallistua hankkeeseen myös 

sijoittajana ja omistajana sekä kauppakeskushankkeessa tarvittaessa operoijana. Omaperusteisissa hankkeissa SRV 
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järjestää pääsääntöisesti itse myös hankkeen rahoituksen, kun taas omakehitteiset hankkeet toteutetaan yhteistyössä 

sijoittajakumppanien kanssa näiden omistukseen. Pidempiaikaiset yhteisomistushankkeet toteutetaan erilaisten 

sijoittajakumppaneiden kanssa käyttäen sovittua yhteishankemallia. Projektinjohtomallilla tehtävät rakennusurakat ovat 

asiakkaiden käynnistämiä ja SRV toimii niissä kohteiden pääurakoitsijana sopimuksen mukaan. Myös SRV:n omien 

kehityshankkeiden rakentamisvaiheet tehdään sovittujen SRV:n projektinjohtototeutusmallin periaatteiden mukaan. SRV 

Mallin ominaisuuksia voidaan käyttää hyödyksi kaikissa rakennushankemuodoissa, mutta SRV:n johto uskoo, että 

asiakkaat saavat parhaimman hyödyn toteuttaessaan hankkeensa alusta lähtien yhteistoiminnassa SRV:n kanssa. Katso 

myös kaavio Toiminnan fokusointi kannattavuuden parantamiseksi kohdassa "– Liiketoimintastrategia – Yleistä – 

Tervehdyttämisohjelma". 

SRV keskittyy kaupungistumisen johdosta kasvaviin alueisiin ja segmentteihin 

Kaupungistuminen on yksi megatrendeistä, joka muodostaa perustan SRV:n strategialle. Yhä suurempi osa väestöstä 

haluaa asua kaupungeissa, koska kaupunkielämää pidetään helpompana työpaikkojen ja palvelujen saatavuuden 

ansiosta. Uudisrakentaminen on usein paras tapa vastata asuntojen kysyntään kaupungeissa. Myös energiankulutusta 

koskeva lainsäädäntö lisääntyy, ja yhdessä ilmastopäästöjen rajoittamisen tarpeen kanssa energiatehokkaampi 

elämäntapa ohjaa ihmisiä elämään tiiviimmissä yhteisöissä. SRV arvioi, että kaupungistuminen ja väestön muuttoliike 

vaikuttavat jatkossakin rakentamisen kasvuun ja ylläpitävät tarvetta sekä asuntojen että toimitilojen rakentamiseen 

kasvukeskuksissa, jotka ovat SRV:n strategisia painopistealueita. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n (VTT) 

ennusteen mukaan kaupungistuminen jatkuu, sillä kaupungistumisaste on Suomessa selvästi jäljessä muista 

teollisuusmaista, kuten Ruotsista. Esimerkiksi Helsingin seudun 14 kuntaa ovat laatineet maankäytöstä, asumisesta ja 

liikenteestä yhteisen suunnitelman, jossa tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä Helsingin seudun asukasluku 

kasvaa 2 miljoonaan ja työpaikkojen määrä yli miljoonaan. Tämä tarkoittaisi noin 500.000 asukkaan ja 300.000 työpaikan 

lisäystä verrattuna vuoteen 2018.5 Kaupungistumisesta on lisätietoja kohdassa "Kehityssuuntaukset ja tietoa markkinasta 

– Toimintaympäristöön vaikuttavat keskeiset trendit – Kaupungistuminen". 

SRV keskittyy asuntojen ja toimitilojen rakentamiseen sekä infrarakentamiseen kasvavissa kaupunkikeskuksissa. SRV 

pyrkii valjastamaan kaupungistumisen hyödyt keskittymällä hankkeisiin nopeasti kasvavilla kaupunkialueilla, joilla on 

suuri kasvupotentiaali ja suotuisa demografinen rakenne. Asuntojen ja toimitilojen rakentaminen sekä sijoittajakysyntä 

painottuvat Suomessa Helsingin seutuun, Turkuun ja Tampereelle, jotka kasvavat kaupungistumisen ja asukasmäärän 

kasvun vauhdittamana. Tämä niin kutsuttu kasvukolmio on myös SRV:n asuntotuotannon ja toimitilarakentamisen 

painopistealue. Vuonna 2019 SRV:n liikevaihdosta 83 prosenttia muodostui hankkeista, jotka sijaitsevat Helsingin 

seudulla, Turussa ja Tampereella. Lisäksi SRV painottaa asuntohankkeita kohteissa, joissa on hyvät julkiset 

liikenneyhteydet.  

Kaupungistuminen ja väestön muuttoliike ohjaavat jatkossakin rakentamisen kasvua tukemalla sekä asuntojen että 

toimitilojen rakentamisen tarvetta kasvukeskuksissa. Lisäksi kaupungistuminen ja muuttoliike pitävät yllä julkista 

uudisrakentamista sekä olemassa olevien rakennusten korjausrakentamista. SRV:llä on kasvukolmiossa vahvaa näyttöä 

sairaaloiden ja terveydenhuollon rakennusten rakentamisesta sekä julkiseen liikenteeseen liittyvistä hankkeista, kuten 

Tampereen yliopistollinen sairaala, Uusi lastensairaala Helsingissä, Helsinki-Vantaan lentokentän terminaali 2 ja Kehätie 

I Keilaniemessä Espoossa. 

Lisäksi, SRV:n tonttivaranto ja asiantuntemus kiinteistökehityksessä tukevat sen strategisia painopisteitä. SRV:n 

tonttivarantoon kuului 31.3.2020 yhteensä 964.000 neliömetrin rakennusoikeudet, jotka koskevat rakentamattomia maa-

alueita, maa-alueiden hankintasitoumuksia ja vuokratontteja, minkä lisäksi SRV:llä oli yhteensä 312.000 neliömetrin 

rakennusoikeudet koskien sopimuksia maa-alueiden kehittämisestä. SRV:n korkealaatuinen tonttivaranto sijaitsee tiiviisti 

asutuilla ja kasvavilla kaupunkialueilla, jotka ovat hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella pääkaupunkiseudulla 

Suomessa. Lisäksi SRV:llä on merkittävää erikoisosaamista kiinteistökehityksestä ja laajaa kokemusta yhteistyöstä 

kuntien ja kaupunkien päättäjien kanssa. 

Vahva markkina-asema ja korkealaatuiset referenssit kaupunkihankkeissa 

Johdon mukaan SRV on yksi rakennusalan päätoimijoista Suomen kasvukeskuksissa. Suomessa SRV on Yhtiön johdon 

mukaan profiloitunut SRV Mallillaan erityisesti vahvaksi hankekehittäjäksi ja vaativien rakennusurakoiden toteuttajaksi. 

SRV:n asiantuntemus projektinjohdossa ja hankekehityksessä nojaa osaamiseen tonttihankinnassa sekä niiden 

kehittämisessä sekä hankkeiden jalostamisessa eri käyttötarkoituksiin soveltuviksi rakennuksiksi. SRV Mallin avulla SRV 

erottautuu useista kilpailijoistaan myös sillä, että hankkeet toteutetaan yhteistyössä laajan asiakas- ja 

toteutuskumppaniverkoston kanssa. SRV pyrkii erottumaan kilpailijoistaan myös hyvällä palvelukulttuurilla ja syvällisellä 

asiakastarpeiden ymmärtämisellä, mikä tuo erityisen asiakaslähtöisyyden koko hankkeen toteutukseen. 

                                                           
5 Lähde: VTT: Asuntotuotannon tarve 2015–2040, 1/2016. 
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SRV:llä on asiantuntemusta vaativista kaupunkiympäristöistä, ja sen tavoitteena on tarjota paras asiakaskokemus 

kaupunkikeskuksissa toteutettavien hankkeiden kehittäjänä ja rakentajana. SRV:n hankkeet toteutetaan jatkuvan 

valvonnan alla. SRV:n johtamisjärjestelmät ovat kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua, tuotannon tehokkuutta sekä 

lopputuotteen laatua. Kaikki työvaiheet valmiin rakennuksen luovutukseen ja käyttöönottoon asti suunnitellaan 

huolellisesti etukäteen ja SRV:n projektinhallinta-/laatujärjestelmän tukena käytännön toteutuksessa on muun muassa 

toimintatapakuvauksia, malliasiakirjoja, tarkistuslistoja ja muita tarkoituksenmukaisia apuvälineitä. Myös hankkeiden 

riskipaikat selvitetään ja niihin varaudutaan ja toteutuksen aikaista työtä ja lopputuotteen laatua varmennetaan jatkuvin 

tarkastuksin. SRV:n projektinhallinta-/laatujärjestelmä sisältää myös sertifioidut ISO-standardin mukaiset laatu- ja 

ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät. Vaativien kaupunkihankkeiden referenssejä ovat muun muassa 

Uusi lastensairaala Helsingissä (valmistui vuonna 2018), Kauppakeskus Ainoa Espoossa (valmistui vuonna 2019) sekä 

meneillään olevat hankkeet kuten HUS Siltasairaala Helsingissä sekä Tampereen Kansi ja areena (meneillään olevista 

referenssihankkeista on lisätietoja kohdassa "– Liiketoimintasegmentit – Rakentaminen"). 

Houkutteleva työnantaja ja yhteistyökumppani 

SRV pyrkii olemaan alansa houkuttelevin työnantaja muun muassa ammatillisesti houkuttelevilla korkean profiilin 

hankkeillaan ja huolehtimalla henkilöstönsä hyvinvoinnista. SRV:n johdon mukaan SRV:n keskittyminen hankkeiden 

kehittämiseen sekä hankkeiden tehokkaaseen johtamiseen ja hallintaan ulkoistamalla varsinaiset rakennustyöt pääosin 

yhteistyökumppaneille, yhdistettynä osaavaan ja yrittäjähenkiseen organisaatioon, on mahdollistanut SRV:n nopean 

orgaanisen kasvun (kuten vuosina 2016–2017) suhteellisen pienellä henkilöstömäärällä liikevaihtoa kohden, verrattuna 

muihin suuriin suomalaisiin rakennusliikkeisiin. SRV:n henkilöstöstä noin 80 prosenttia on toimihenkilöitä. Lisäksi SRV:n 

johto uskoo, että matala organisaatiorakenne mahdollistaa nopean päätöksenteon ja toiminnan joustavuuden 

muuttuvassa ympäristössä ja tilanteissa. 

SRV:n keskeisenä voimavarana on oman henkilöstön lisäksi osaava ja laaja toteutuskumppaniverkosto. SRV:n 

toimintamalli ja toisiaan täydentävät verkostot mahdollistavat hankkeiden ja toiminnan nopean skaalaamisen vallitsevien 

markkinatilanteiden mukaan. Hankkeen alkuvaiheen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa hankkeiden 

kehittämiseen liittyvät eri osa-alueiden erityisasiantuntijat ja suunnittelijat, ja rakennusvaiheen toteutuksessa ovat 

mukana aliurakoitsijat sekä materiaalitoimittajat. Hankkeet jaetaan osatoimituksiin ja kuhunkin hankkeeseen valitaan 

korkealaatuiset ja kustannustehokkaat toteuttajat ja rakennusmateriaalit SRV:n hankintaprosessin avulla. Hankkeen 

aikana SRV sekä ohjaa että tukee jatkuvasti kumppaneidensa toimintaa asiakkaiden asettamien tavoitteiden 

saavuttamiseksi. SRV:n toteutuskumppaniverkostoon kuuluu tämän Esitteen päivämääränä yli 4.000 kumppania, jotka 

täyttävät SRV:n toimintaperiaatteet ja laadulliset kriteerit. Suomalaisten yhteistyökumppaneiden lisäksi käytetään 

ulkomaisia kumppaneita esimerkiksi Baltian maista. Merkittävimmän osan hankintojen kokonaisvolyymistä muodostavat 

noin 300 keskeistä alihankkijaa ja materiaalitoimittajaa, joiden kanssa SRV tekee hyvin tiivistä yhteistyötä. 

SRV ja ympäristö 

SRV:n ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen lakien noudattamiseen, ympäristönsuojeluun, toiminnan 

kehittämiseen ja tason jatkuvaan parantamiseen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän avulla. SRV edellyttää myös 

alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa toimivan samojen periaatteiden ja SRV:n ohjeistuksen mukaisesti. 

Ympäristöpolitiikan mukaisesti SRV:n ympäristötoiminnan päämäärät ovat työmaiden materiaalitehokkuuden ja 

jätehuollon kehittäminen, työmaiden energiankulutuksen vähentäminen, vähemmän ympäristöä kuormittavien 

hankkeiden ja rakennusten toteuttaminen sekä yhteistyökumppaneiden kannustaminen kestävämpien toimintatapojen 

kehittämiseen. 

Työmaiden ympäristövaikutukset aiheutuvat lähinnä rakennusjätteistä, melusta ja pölystä, tärinästä, energian-, veden- ja 

materiaalien kulutuksesta sekä kuljetuksista. Hulevesien ja kaivantovesien sekä kemikaalien hallinta on avainasemassa. 

ympäristön pilaantumisen estämiseksi. SRV:n kotimaisilla työmailla perustan ympäristötoiminnalle luovat laadittavat 

ympäristösuunnitelma, jätehuoltosuunnitelma ja muut työmaan erityispiirteistä johtuvat hallintasuunnitelmat. 

Aliurakoitsijoiden urakkaan liittyvät ympäristöriskit ja niiden ehkäisemisen keinot käydään läpi urakkaneuvottelussa sekä 

työmaan viikkopalavereissa ja työvaiheen riskinarvioinneissa. Työmaan toiminnan alkaessa pidetään työmaan 

turvallisuus- ja ympäristöasioiden aloituspalaveri ja jokaiselle työmaalle nimetään ympäristövastaava. SRV:n omissa 

rakennushankkeissa määritellään hankekohtaiset ympäristötavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on antaa 

asiakkaalle jo suunnitteluvaiheessa riittävästi tietoa ympäristövaikutusten kannalta olennaisista tekijöistä päätöksentekoa 

varten. Ympäristötunnuslukuja seurataan selainpohjaisella järjestelmällä, jonne jäteluvut sekä energian- ja 

vedenkulutustiedot syötetään.  

Materiaalitehokkuus ja jätteen määrän minimointi ovat SRV:n ympäristötoiminnan päätavoitteita. Suunnittelun- ja 

hankinnanohjauksella vaikutetaan materiaalivalintoihin ja teknisiin ratkaisuihin, mutta erityisesti suunnittelun tulisi 

mahdollistaa onnistunut hankinta. Jätteet lajitellaan mahdollisimman pitkälle jo työmaalla ja jokaisella työmaalla tehdään 
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jätehuoltosuunnitelma yhteistyössä jätehuoltourakoitsijan kanssa. Myös lähiympäristöhaittojen minimointi otetaan 

huomioon työmaan suunnittelussa. Vaikutukset aiheutuvat muun muassa melusta, pölystä, tärinästä, 

liikennejärjestelyistä ja ekosysteemin muutoksesta. Työmaa huolehtii raportoinnista ja tiedottamisesta lähiympäristössä. 

Työmaalla laaditaan olosuhteiden mukaiset hallintasuunnitelmat, ja sekä viranomaisia että lähiympäristöä tiedotetaan 

työmaan vaikutuksista ja aikatauluista. Luonnon erityispiirteet, esimerkiksi suojeltavat elinympäristöt ja lajit, otetaan 

huomioon rakentamisen suunnittelussa. Ympäristöpoikkeamia seurataan paitsi säännöllisillä TR-kierroksilla, myös 

havaintotyökalulla, jossa tutkitaan paitsi työtapaturmat, myös ympäristövahingot. 

Merkittävät investoinnit 

SRV:n investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,1 miljoonaa euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen 

kuukauden jaksolla. 

SRV ei ole tehnyt merkittäviä investointeja eikä merkittäviä investointeja koskevia päätöksiä 31.3.2020 ja tämän Esitteen 

päivämäärän välisenä aikana. 

Tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat olennaiset sopimukset 

SRV ei ole tehnyt tavanomaiseen liiketoimintaansa kuulumattomia olennaisia sopimuksia tämän Esitteen päivämäärään 

mennessä kuluvalla, 1.1.2020 alkaneella tilikaudella tai tilikausien 2018 tai 2019 aikana. 

Tulosennuste 

Seuraava katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joiden luonteeseen sisältyy riskejä ja epävarmuuksia. Yhtiön 

todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattaa poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa 

ilmaistusta johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronaviruspandemiasta johtuen, joita käsitellään alla 

ja muualla tässä Esitteessä erityisesti kohdassa "Riskitekijät". Seuraava katsaus on laadittu perusteilla, jotka ovat (i) 

vertailukelpoisia SRV:n historiallisten taloudellisten tietojen kanssa ja (ii) yhdenmukaiset SRV:n tilinpäätöksen 

laadintaperiaatteiden kanssa. 

SRV esitti 6.2.2020 julkaisemassaan tilipäätöstiedotteessaan seuraavat näkymät vuodelle 2020: 

"Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n 

omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, jatkuvasti tuloutuvan 

tilauskannan koostuminen pääosin urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden ja omien 

hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys. 

Suurimmat käynnissä olevista hankkeista ovat Tampereen Kansi ja areena -hanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman 

laajennus ja sairaalahankkeet. 

 Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä 

omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 

aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2020 aikana arvioidaan valmistuvan 586 

omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019). 

 Yhtiön toteuttamat toimet toiminnan tehostamiseksi sekä hankintasäästöjen saamiseksi odotetaan parantavan 

yhtiön tuloksentekokykyä. Lisäksi vuoden 2019 lopulla toteutettujen tervehdyttämisohjelman toimenpiteiden 

odotetaan parantavan Yhtiön kulurakennetta. 

 Konsernin vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan alenevan vuoteen 2019 verrattuna (liikevaihto vuonna 2019: 

1.060,9 miljoonaa euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2019 verrattuna ja olevan 

positiivinen (operatiivinen liikevoitto -96,8 miljoonaa euroa)." 

29.4.2020 julkaistussa osavuosikatsauksessaan ajalta 1.1.2020–31.3.2020 SRV tarkensi näkymiään vuodelle 2020 

seuraavasti: 

"SRV tarkentaa näkymiään vuodelle 2020 valmistuvien asuntojen osalta: Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on 

suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista 

asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2020 aikana 

arvioidaan valmistuvan 520 omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019)." 

Edellä esitetyt näkymät tulee lukea yhdessä tämän Esitteen osioiden "Riskitekijät" ja "Valikoituja tietoja SRV:n 

liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Keskeiset liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat tekijät" kanssa. 

SRV:n vuoden 2020 näkymät perustuvat Yhtiön johdon arvioihin ja oletuksiin yhtiön liikevaihdon ja operatiivisen 

liikevoiton sekä toimintaympäristön kehityksestä. SRV:n tulosohjeistus perustuu tilauskantaan, Yhtiön johdon arvioon 

myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien osuudesta loppuvuoden 2020 liikevaihdosta ja markkinanäkymiin. 
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Koronaviruspandemian osalta ennusteissa on oletettu, että jo käynnissä olevia työmaita voidaan jatkaa ilman suuria 

häiriöitä tai keskeytyksiä. Lisäksi ennusteessa on huomioitu mahdollinen asuntomyynnin hidastuminen keväällä 2020 

sekä tilanteen palautuminen normaalille tasolle syksyllä 2020 sekä Venäjällä sijaitsevien kauppakeskusten 

vuokratuottojen pieneminen osana osakkuusyhtiöiden tuloksen vähenemistä. Keskeisimpiä liikevaihtoon ja liiketulokseen 

vaikuttavia tekijöitä, joihin SRV voi vaikuttaa, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien- ja projektiriskien hallinta, tuotekehitys 

ja -tarjooma, kustannushallinta sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet. Mahdolliset 

koronaviruspandemiasta johtuvat yllä kuvatut vaikutukset sekä mahdolliset viranomaistahojen määräämät työmaiden tai 

kauppakeskusten sulkemiset tai muut rajoitukset eivät ole SRV:n johdon vaikutuspiirissä. Myöskään toimitila- ja 

asuntomarkkinoiden kysynnän mahdollinen väheneminen ei ole SRV:n johdon vaikutuspiirissä. 
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KEHITYSSUUNTAUKSET JA TIETOA MARKKINASTA 

Seuraava katsaus SRV:n liiketoimintaan vaikuttavista kehityssuuntauksista ja rakennusmarkkinasta sisältää tulevaisuutta 

koskevia lausumia, joiden luonteeseen sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, erityisesti tämänhetkisestä 

koronaviruspandemiasta johtuen. Yleinen talousympäristö ja rakennusmarkkina Suomessa, Venäjällä ja Virossa 

saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä, joita 

käsitellään muualla tässä Esitteessä, erityisesti kohdassa "Riskitekijät". 

Yleinen talousympäristö Suomessa 

Maailmantalouden kasvu on pysynyt vahvana vuoden 2019 loppuun asti, mutta Suomen BKT:n reaalikasvun odotetaan 

hidastuvan merkittävästi vuonna 2020 johtuen COVID-19 -virustaudin aiheuttaman pandemian maailmantalouteen 

tuomista ongelmista. Huhtikuussa 2020 Suomen Pankki arvioi kahdessa vaihtoehtoisessa laskelmassaan Suomen 

BKT:n laskevan 5 prosenttia vuonna 2020 ja kasvavan 7 prosenttia vuonna 2021 koronavirusepidemian seurauksena, tai 

vaihtoehtoisesti laskevan 13 prosenttia vuonna 2020 ja kasvavan 4 prosenttia vuonna 2021. 6  Kansainvälinen 

valuuttarahasto sen sijaan ennustaa Suomen BKT:n laskevan 6,0 prosenttia vuonna 2020 ja elpyvän 3,1 prosentin 

kasvuun vuonna 2021. 7  Merkittävä taloudellinen ja poliittinen epävarmuus useissa Euroopan maissa ja muualla 

maailmassa aiheuttavat riskejä kokonaistalouden kehitykselle sekä SRV:n liiketoiminnalle ja toimintaympäristölle. 

Talouskasvun odotetusta hidastumisesta huolimatta nykyiselle talousympäristölle on ominaista matala korkotaso: 3 

kuukauden EURIBOR on ollut negatiivinen vuosina 2016–2019. Myös työttömyysaste on laskenut etenkin ajanjaksolla 

2017–2019. Lähitulevaisuuden kehitys on kuitenkin epävarmaa suhdanteen kääntymisestä johtuen, ja esimerkiksi 

Suomen Pankki odottaa työttömyysasteen nousevan 9 tai 11 prosentin tienoille vaihtoehtoisissa laskelmissaan.8  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BKT:n reaalikasvu, %(1) ..................................................  0,8 -8,1 3,2 2,5 -1,4 -0,9 -0,4 0,6 2,7 3,1 1,6 1,0 
Työttömyysaste, %(2) ......................................................  6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 9,4 8,8 8,6 7,4 6,7 
Palkkakehitysindeksi(1)....................................................  5,5 4,0 2,6 2,7 3,2 2,1 1,4 1,4 0,9 0,2 1,7 2,4 
Inflaatio, %(2) ...................................................................  3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,4 0,8 1,2 1,1 
Kuluttajien luottamusindeksi(1) ........................................  -8,3 -3,9 2,4 -5,1 -6,7 -5,2 -6,3 -5,0 -2,0 3,3 2,0 -3,6 
3 kuukauden EURIBOR, %(3) .........................................  4,6 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 

_______ 

Lähde: Eurostat, Euroopan keskuspankki, Tilastokeskus. 
(1) 2008–2019 Tilastokeskus. 
(2) 2008–2019 Eurostat. 
(3) 2008–2019 Euroopan keskuspankki. 

Suomen rakennusmarkkinat 

SRV toimii Suomen rakennusmarkkinoilla, jotka käsittävät uudis- ja korjausrakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen. 

Rakennusteollisuuden mukaan vuonna 2018 markkinan koko oli yhteensä 35,0 miljardia euroa, mikä merkitsee 4,2 

prosentin vuosittaista kasvua verrattuna vuoden 2017 vastaavaan lukuun 33,6 miljardia euroa.9 Rakennusmarkkinoiden 

keskimääräinen kokonaiskasvu on ylittänyt Suomen BKT:n reaalikasvun vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Tämä 

johtuu osittain siitä, että korjausrakentaminen on suhteellisen vähän altis liiketoiminnan suhdannevaihtelulle: BKT:n 

heikko tai negatiivinen kasvu voi vaikuttaa uudisrakentamiseen, mutta korjausrakentaminen on ollut vakaalla 

kasvukäyrällä johtuen useista taustalla olevien trendeistä, kuten Suomen rakennuskannan ikääntymisestä, 

kaupungistumisesta, kotitalouksien pienentymisestä ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta (näistä tekijöistä 

on lisätietoja vastaavissa kohdissa alla). Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus saattaa vaikuttaa negatiivisesti 

rakennusmarkkinan kehitykseen Suomessa. Foreconin mukaan ammattimaisen rakentamisen volyymi supistui arviolta 

2,5 prosenttia vuonna 2019 ja koronan aiheuttamien vaikutusten johdosta rakentamisen arvioidaan vuonna 2020 jäävän 

3-5 prosenttia vuoden 2019 tasoa alemmaksi. Foreconin mukaan rakentaminen tuli koronakriisiin varsin hyvästä ja 

aktiivisesta tilanteesta ja arvion mukaan rakentaminen selviää koronakriisin akuutista vaiheesta muita aloja paremmin. 

Negatiivisten vaikutusten arvioidaan kestävän vuoteen 2021 saakka.10 EK:n maaliskuussa 2020 suorittamassa kyselyssä 

23 prosenttia rakentamisen alan yrityksistä koki, että koronavirustilanne ei tule vaikuttamaan negatiivisesti yrityksen 

                                                           

6 Lähde: Suomen Pankki (Skenaarioita Suomen talouden kehityksestä lähivuosina, 7.4.2020). 

7 Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (World Economic Outlook, huhtikuu 2020). 

8 Lähde: Suomen Pankki (Skenaarioita Suomen talouden kehityksestä lähivuosina, 7.4.2020. 

9 Lähde: Rakennusteollisuus RT (Suhdannekatsaus Syksy 2018, Syksy 2019). 

10 Lähde: Forecon (Rakentamisen markkina- ja hintanäkymät, huhtikuu 2020) 
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toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen, mikä oli selkeästi korkeampi osuus kuin muilla toimialoilla toimivissa yrityksissä. 
11 

SRV toimii Suomen rakennusmarkkinoilla sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Yhtiö keskittyy toiminnassaan 

kehityshankkeisiin ja rakennusurakoihin kasvualueilla, kuten Helsingin seudulla sekä Tampereen ja Turun alueilla 12. 

Seuraavassa kaaviossa esitetään Suomen rakennusmarkkinoiden ja sen pääsegmenttien koko miljardeina euroina 

vuonna 2018. 

Rakennustuotannon arvo 2018, segmentoitu 

Uudis- ja korjausrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen 

  
______ 

Lähde: Rakennusteollisuus RT, Forecon Oy (Rakennusteollisuus RT – Suhdannekatsaus 10/2019). 

Seuraavassa taulukossa esitetään avainlukuja Suomen rakennusmarkkinoista. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 

Rakentamisen kasvu, % ...................  -0,4 -13,5 7,9 4,4 -2,2 -4,8 -2,7 -0,2 7,4 3,8 2,7 -0,9 
Uudisrakentamisen kasvu, % ..................   -1,9 -24,5 13,6 6,7 -5,7 -10,0 -7,8 -4,0 14,0 8,4 4,7 -3,2 
    Asuinrakennukset, % ...........................  -15,8 -25,5 42,4 5,5 -8,9 -10,7 -14,4 -2,5 16,0 9,8 7,7 -6,3 
    Muut rakennukset, % ...........................  9,6 -23,7 -7,2 8,0 -2,1 -9,4 -1,2 -5,3 12,3 7,1 1,8 0,1 
Korjausrakentamisen kasvu, % ........  1,9 2,2 2,0 1,8 2,2 1,3 2,7 3,6 1,4 -0,9 0,4 1,7 
Infrarakentamisen kasvu, % ....................  2,0 0,4 -0,8 -3,6 -1,3 3,0 2,8 2,7 5,6 -1,5 -0,7 -6,0 
Rakentamisen kokonaiskasvu, %............  0,1 -10,6 5,9 2,7 -2,0 -3,3 -1,6 0,4 7,1 2,7 2,0 -1,9 

_______ 

E = Ennuste 

Lähde: Euroconstruct (maaraportit 2012–2019). 

 

Sijoitusten määrä Suomen kiinteistömarkkinoilla jatkaa kasvuaan ja markkinan koko oli 77,1 miljardia euroa vuonna 2019 

verrattuna 69,5 miljardiin euroon vuonna 2018, mikä merkitsi 11 prosentin vuosittaista kasvua. Vuosittaista kasvua ovat 

vauhdittaneet erityisesti kiinteistörahastojen, listaamattomien kiinteistöyhtiöiden ja kansainvälisten sijoittajien tekemät 

sijoitukset. Markkinat ovat kasvaneet vuosina 2011–2019 keskimäärin 7,6 prosenttia vuodessa. 

Vuonna 2019 kiinteistötransaktioiden määrä oli 6,4 miljardia euroa, mikä merkitsi 33 prosentin laskua edellisestä 

vuodesta. Transaktioita tehtiin vilkkaasti koko vuoden, mutta transaktioiden keskimääräinen koko ei saavuttanut vuoden 

2017 huipputasoa. Vuonna 2019 transaktioiden keskimääräinen koko oli 21 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli 

vuonna 2017 34 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 27 miljoonaa euroa. Aikaisempien vuosien tapaan transaktioiden 

suosituin kiinteistösektori oli toimistokiinteistöt 37 prosentin osuudellaan markkinan kokonaisvolyymistä vuonna 2019.13 

Prime-kohteiden nettotuottovaatimuksissa Helsingin keskusta-alueella on ollut laskeva trendi vuodesta 2009 lähtien. 

Tähän ovat vaikuttaneet vahva investointikysyntä ja historiallisen alhainen korkotaso. Huhtikuun 2020 RAKLI-KTI:n 

toimitilabarometrissa tapahtui kuitenkin käänne prime-toimistotilojen ja liiketilojen tuottovaatimusten osalta. Barometrin 

mukaan Helsingin keskustan prime-toimistotilojen tuottovaatimus noteerattiin keskimäärin reiluun 3,9 prosenttiin ja prime-

                                                           

11 Lähde: EK (Koronaviruskysely yrityksille, Vaikutukset yritystoimintaan ja yritysteen toiveet päättäjille, maaliskuu 2020). 

12 Helsingin seutu sisältää seuraavat kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Järvenpää, Kerava, 
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti; Tampereen alue sisältää seuraavat kunnat: Tampere, Hämeenkyrö, Kangasala, 
Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Vesilahti ja Ylöjärvi; Turun alue sisältää seuraavat kunnat: Turku, Kaarina, Lieto, Masku, 
Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo. 

13 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2020). 
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liiketilojen tuottovaatimus nousi noin 4,8 prosenttiin. Prime-asuntojen tuottovaatimukset ovat pysyneet noin 3,5 prosentin 

tuntumassa viimeisen kahden vuoden ajan.14 

Seuraavassa kaaviossa esitetään avainlukuja Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoista. 

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat (mrd. euroa)(1) 
Merkittävien kiinteistökauppojen volyymi Suomessa 

(mrd. euroa)(1) 

 
 

 

Prime-kohteiden nettotuottovaatimukset Helsingin keskustassa (1) 

 

______ 

Lähde: KTI, RAKLI-KTI Toimitilabarometri. 
(1) KTI (KTI markkinakatsaus kevät 2020, Suomen kiinteistömarkkina 2020, alkuperäinen engl. The Finnish Property Market 2020). 

Asuntorakentaminen 

Seuraavissa kaavioissa esitetään asuntoja koskevat rakennusluvat ja aloitetut hankkeet tuhansina kuutiometreinä 

Helsingin seudulla, Turun ja Tampereen alueilla sekä koko maassa. Lupien ja aloitusten määrä on pysynyt 

kasvukeskuksissa ja erityisesti Helsingin alueella viime vuosina korkealla tasolla. Koko maan tasolla lupien ja aloitusten 

                                                           

14 Lähde: KTI (KTI markkinakatsaus, kevät 2020). 
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määrä on vaihdellut merkittävästi vuosina 2005–2019. Asuntorakentaminen pysyi vilkkaana vuonna 2019, vaikka uusien 

aloitusten määrä laski hieman vuoden 2018 huipputasosta (40.000 vs. 45.500 asuntoa).15 

Uusien aloitettujen asuntojen määrä pysyi Helsingin seudulla vakaana, noin 15.700 aloituksessa molempina vuosina 

2018 ja 2019. Myönnettyjen lupien ja aloitusten määrää ohjaa erityisesti Helsingin seudulla kerrostaloasuntojen ja 

muiden pienten asuntojen kasvava tarve, ja niiden kysyntää ajavat kaupungistuminen ja kotitalouksien koon 

pienentyminen. Lisäksi vuokra-asuntojen rakentaminen on ollut tärkeä tekijä rakennusvolyymien kasvussa. KTI:n 

mukaan Suomen suurissa kaupungeissa oli rakenteilla lähes 13.000 uutta vuokra-asuntoa vuoden 2019 lopussa.16 

Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit Helsingin, 
Tampereen ja Turun seuduilla (1) Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit koko Suomessa (1) 

  
______ 

Lähde: Tilastokeskus. 
(1) Laskettu juoksevana summana viimeisen kahdentoista kuukauden myönnetyistä luvista ja aloitetuista asuinrakennusprojekteista 

Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla sekä koko Suomessa. Luvut on ilmoitettu tuhansina kuutiometreinä. 

Seuraavissa kaavioissa esitetään asuntojen indeksoitu (2015 = 100) hintakehitys Helsingin seudulla ja koko maassa. 

Sekä uusien että vanhojen asuntojen hinnat ovat nousseet ajan kuluessa, ja indeksoidut hinnat ovat pysyneet lähellä 

toisiaan Helsingin seudulla. Tämä kehitys johtuu pääasiassa positiivisesta nettomuutosta ja kaupungistumisesta, jotka 

luovat asunnoille kasvavaa kysyntää Helsingin seudulla ja muilla voimakkaasti kasvavilla alueilla. Koko maan tasolla 

uusien asuntojen hintakehitys on ylittänyt vanhojen asuntojen kehityksen.  

                                                           

15 Lähde: Valtiovarainministeriö, RAKSU-ryhmä (Rakentaminen 2020–2021, Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2020). 

16 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2020). 
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Uusien ja vanhojen asuntojen keskihinnat per m2 
Helsingin seudulla(1)(2) 

Uusien ja vanhojen asuntojen keskihinnat per m2 koko 
Suomessa(1)(3) 

 

______ 

Lähde: Tilastokeskus. 
(1) Indeksoitu (2015 = 100) uusien ja vanhojen asuntojen keskihinnat asunto-osakeyhtiöissä ja kauppojen lukumäärät, vuositasolla 

muuttujina talon tyyppi, kunta, vuosi ja tiedot. 
(2) Hintojen painotettu keskiarvo Helsingin seutuun kuuluvissa kunnissa. 
(3) Sisältää kaikkien Suomen kuntien luvut. 

Seuraavassa kaaviossa esitetään myytävänä olleiden valmistuneiden uusien asuntojen lukumäärä Suomessa vuosina 

2002–2019. 

Valmistuneiden uusien, myynnissä olevien asuntojen lukumäärät Suomessa vuosina 2002–2019(1) 

 
______ 

Lähde: Macrobond, Rakennusteollisuus RT, RT:n Asuntotuotantokysely. 
(1) Rakennusteollisuus RT (Rakennusteollisuus RT – Suhdannekatsaus Kevät 2019, 04/2019 ja Syksy 2019, 10/2019). 

Toimisto- ja liikekiinteistöt 

Seuraavissa kaavioissa esitetään toimisto- ja liikekiinteistöjä koskevat rakennusluvat ja aloitetut hankkeet tuhansina 

kuutiometreinä Helsingin seudulla, Turun ja Tampereen alueilla sekä koko maassa. Lupien ja aloitusten määrä ei ole 

palannut koko maan tasolla vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Valtaosa uusista luvista ja hankealoituksista 

sijaitsee Helsingin seudulla, jossa uusien lupien määrä on ollut korkealla tasolla verrattuna hankealoitusten määrään.  
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Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit Helsingin, 
Tampereen ja Turun seuduilla (1) Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit koko Suomessa (1) 

  
______ 

Lähde: Tilastokeskus. 
(1) Laskettu juoksevana summana viimeisen kahdentoista kuukauden myönnetyistä luvista ja aloitetuista liike- ja 

toimistokiinteistöprojekteista Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla sekä koko Suomessa. Luvut on ilmoitettu tuhansina 

kuutiometreinä. 

Muutaman viime vuoden aikana talouden vahvistuminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että toimistotilojen 

nettokäyttöönotto on ollut positiivista. Vajaakäyttöaste on laskenut erityisesti vuosina 2016–2019. Esimerkiksi 

Helsingissä vajaakäyttöaste oli Helsingin keskustan toimitila-alueella 5 prosenttia syyskuussa 2019. Myönnettyjen lupien 

ja hankealoitusten pieni määrä sekä toimistorakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen esimerkiksi hotelleiksi ja 

asunnoiksi ovat kuitenkin todennäköisesti vaikuttaneet vajaakäyttöasteen laskuun. Helsingin keskustan 

vajaakäyttöasteen positiivisesta kehityksestä huolimatta Helsingin seudulla on edelleen paljon tyhjiä toimistotiloja: 

toimistojen kokonaismäärästä oli tyhjillään 12,5 prosenttia vuoden 2019 lopussa. 17 Seuraavissa kaavioissa esitetään 

vajaakäyttöasteen kehitys Helsingin seudulla vuosina 2005–2019. 

Vapaana olevat toimistotilat Helsingin seudulla (%) (1) 

 

                                                           

17 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2020). 
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______ 

Lähde: KTI (Suomen kiinteistömarkkina 2019–2020, alkuperäinen engl. The Finnish Property Market 2019–2020). 
(1) Laskettu seuravasti: vapaana olevat toimistotilat = 100% - toimistotilojen käyttöaste. 

Julkisen sektorin rakennukset  

Seuraavissa kaavioissa esitetään julkisen sektorin rakennuksille myönnetyt rakennusluvat ja aloitukset tuhansina 

kuutiometreinä Helsingin seudulla, Turun ja Tampereen alueilla sekä koko maassa. Rakennuslupien ja aloitusten määrä 

on noussut uusiin ennätyksiin koko maassa ja erityisesti Helsingin seudulla rakennuslupien määrässä on nähty viime 

aikoina merkittävää kasvua. Kasvutrendiin vaikuttaa kaupungistuminen, joka kasvattaa tarvetta julkishallinnon ja julkisten 

palveluiden käyttämille rakennuksille, kuten toimistoille, kouluille ja terveyskeskuksille. Nopeimmin kasvavien 

kaupunkialueiden ulkopuolella on odotettavaa, että rakennuslupien ja hankealoitusten määrän lasku jatkuu. Laskuun 

vaikuttavat kuntien erilaiset strategiat vastata palvelujen kysyntään. Eräs tällainen strategia on ollut kiinteistöjen 

omistuksen hajauttaminen. Esimerkiksi monet iäkkäiden ihmisten tarpeiden mukaisesti suunnitellut uudet rakennukset 

ovat yksityisten sijoittajien kehittämiä, jotka sittemmin vuokraavat tilat ja tarjoavat palveluja kunnille.18 

Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit Helsingin, 
Tampereen ja Turun seuduilla (1) Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit koko Suomessa (1) 

  
_____ 

Lähde: Tilastokeskus. 
(1) Laskettu juoksevana summana viimeisen kahdentoista kuukauden myönnetyistä luvista ja aloitetuista julkisprojekteista Helsingin, 

Tampereen ja Turun seuduilla sekä koko Suomessa. Luvut on ilmoitettu tuhansina kuutiometreinä. 

Infrarakentaminen 

RAKSU-ryhmän arvion mukaan infrarakentaminen kasvoi noin 2 prosenttia vuonna 2019. Erityisesti julkiset hankkeet 

ajavat infrarakentamisen kehitystä. Kuten asuntotuotanto, myös infrarakentaminen painottuu pääosin kasvukeskuksiin, 

kuten Helsingin seutuun sekä Tampereen ja Turun alueisiin. Merkittäviä vuonna 2020 jatkuvia infrahankkeita ovat 

esimerkiksi Länsimetron toinen vaihe, Kehä I:n Laajalahden osuus, Hailuodon silta ja valtatie 4:n Oulu–Kemi-osuus.19 

Korjausrakentaminen 

Taustalla olevien trendien, kuten Suomen rakennuskannan ikääntymisen ja rakennusten käyttötarkoitusten muutosten, 

tukemana Suomen korjausrakentamisen markkinat ovat kasvaneet tasaista tahtia historiallisesti. Seuraavissa kaavioissa 

esitetään korjausrakentamisen historiallinen kehitys vuosina 2005–2019. 

                                                           

18 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2020). 

19 Lähde: Valtiovarainministeriö, RAKSU-ryhmä (Rakentaminen 2020–2021, Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2020). 
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Korjausrakentamisen volyymi Suomessa (indeksi 2005 = 100)(1) 

 

______ 

Lähde: Euroconstruct, Tilastokeskus. 
(1) 2005–2008 Tilastokeskus, 2009–2019 Euroconstruct (maaraportit 2013–2019). 

Toimintaympäristöön vaikuttavat keskeiset trendit 

Kaupungistuminen 

Muihin Pohjoismaihin ja muuhun Eurooppaan verrattuna suhteellisen pieni osa Suomen väestöstä asuu kaupungeissa. 

Kaupunkiväestön odotetaan kasvavan, sillä muuttoliike maaseudulta nopeasti kasvaville kaupunkialueille jatkuu 

lähitulevaisuudessa. Vuosina 2019–2040 Helsingin seudun sekä Tampereen ja Turun alueiden odotetaan voittavan 

eniten nettomuutosta.20 Linjassa Tilastokeskuksen arvioiden kanssa Yhdistyneet kansakunnat (YK) ennustaa Suomen 

kaupungistumisasteen kasvavan vuoden 2019 85,4 prosentista 88,2 prosenttiin vuonna 2040 väestönkasvun ja suurten 

kaupunkialueiden positiivisen nettomuuton tukemana. 

Arvio Suomen populaatiosta Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla(1) (tuhansissa) ja urbanisaatioprosentti(2) 
(%) vuosina 2019 ja 2040 

 

______ 

Lähde: Tilastokeskus, Yhdistyneet Kansakunnat. 
(1) Tilastokeskus (Populaatioennuste 2019: Tilastot muuttujina alue, vuosi, sukupuoli ja tiedot).  
(2) Yhdistyneet kansakunnat (Urbaani- ja maaseutupopulaatio maassa tai alueessa prosenttina koko maan tai alueen populaatiosta, 

1950–2050). 
(3) Compounded annual growth rate = keskimääräinen vuosittainen kasvuprosentti. 

Väestön ikääntyminen 

Kuten alla olevasta Tilastokeskuksen ennusteesta voi havaita, yli 70-vuotiaiden osuuden Suomen väestöstä odotetaan 

kasvavan 15,8 prosentista vuonna 2019 22,1 prosenttiin vuonna 2040. Tällä hetkellä pääasiassa kunnat tuottavat 

terveys- ja sosiaalipalveluja, mutta viimeaikaisena trendinä on ollut lisääntyvä ulkoistaminen yksityisen sektorin 

palveluntarjoajille. Lisäksi kuntien tiukentuva taloustilanne on lisännyt niiden halukkuutta etsiä uusia ratkaisuja 

perinteisiin käytäntöihin tukeutumisen sijasta. 21 Näiden tekijöiden odotetaan vaikuttavan osaltaan modernien hoivakotien 

                                                           

20 Lähde: Tilastokeskus (Väestöennuste 2019: Keskeiset tilastot alueen, vuoden ja sukupuolen mukaan). 

21 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2020). 
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ja terveydenhuollon rakennusten kasvavaan kysyntään tulevaisuudessa. Lisäksi, tarvittavista luvista riippuen, uusia 

rakennuksia rakennetaan usein olemassa olevien asuntojen remontoimisen rinnalla asukkaille ja sijoittajille aiheutuvien 

kustannusten pienentämiseksi. 

Arvio Suomen populaation jakautumisesta ikäryhmiin vuosina 2019–2040 

 

______ 

Lähde: Tilastokeskus (väestömäärä 31.12. vuoden, sukupuolen ja iän mukaan). 

Rakennuskannan vanhentuminen  

Suomen rakennuskannan vanhentuminen kasvattaa korjaus- ja remontointitarvetta, mukaan lukien tarvetta tehdä 

teknisiä uudistuksia esimerkiksi märkätiloissa, viemäreissä, ulkopinnoissa ja rakenteissa. Tällä hetkellä 

korjausrakentaminen keskittyy pääasiassa 1960-luvun rakennuskantaan. Tulevina vuosina 1970-luvun ja 1980-lukujen 

rakennuskannat, jotka ovat merkittävästi suurempia kuin 1960-luvun rakennuskanta, saavuttavat peruskorjauksille 

tavanomaisen iän. Suomen asuinrakennuskannassa tarvittavien teknisten remonttien määrän on arvioitu olevan 3,5 

miljardia euroa vuodessa vuosina 2016–2025 22 . Toisaalta asuntojen remonttien kokonaismääräksi on arvioitu 9,4 

miljardia vuodessa vuosina 2016–2025 verrattuna 7,3 miljardiin euroon vuodessa vuosina 2006–201523. Suurin osa 

kasvusta johtuu 1980-luvun rakennuskannan vanhentumisesta.  

Helsingissä ja muilla kasvualueilla korjausrakentamisen kysynnän kasvu on taloudellisesti perusteltua. 24 

Maaseutualueella sijaitsevissa kunnissa korjausrakentamisen kysyntä ei ole yhtä voimakasta kuin kaupunkialueilla, ja 

siten osa rakennuskannasta jätetään sellaiseksi kuin se on tai puretaan. SRV:n liiketoiminta keskittyy kaupunkialueille ja 

hankkeisiin, joissa korjausrakentaminen on taloudellisesti perusteltua. 

                                                           

22 Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT (Asuinrakennusten korjaustarve). 

23 Lähde: VTT: Asuinrakennusten korjaustarve 2006–2035. 

24 Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT (Asuinrakennusten korjaustarve). 
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Suomen rakennuskannan ikäjakauma vuonna 2018 (miljoonaa neliömetriä) 

 

______ 

Lähde: Tilastokeskus (Rakennukset ja kerrosala muuttujina: alue, vuosi, valmistumisvuosi, rakennuksen käyttötarkoitus ja tiedot). 

Kategoria "Tuntematon" sisältää rakennuksia, joiden valmistusvuosi on merkitty tuntemattomaksi. 

Kotitalouksien pienentyminen ja vuokralla asumisen yleistyminen 

Muutokset asumiselle asetetuissa vaatimuksissa ja elämäntavoissa sekä kaupungistuminen ovat vaikuttaneet 

asuntotuotantoon viime vuosina. Asuntotuotanto painottuu voimakkaasti kerrostaloihin, ja asuntojen keskimääräinen 

koko on pienentynyt merkittävästi 10 viime vuoden aikana. Vuonna 2007 tehdyistä hankealoituksista 38 prosenttia oli 

kerrostaloja, kun vastaava luku oli 77 prosenttia vuonna 2017. Kerrostaloasuntojen keskimääräinen koko oli 45 m2 

vuonna 2017 ja 62 m2 vuonna 2007. Pienempien asuntojen kysyntä perustuu kotitalouksien koon pienentymiseen – 

vuonna 2018 Suomen kotitalouksista 44 prosenttia oli yhden hengen kotitalouksia ja 33 prosenttia kahden hengen 

kotitalouksia. Kotitaloudet ovat pienempiä suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi Helsingissä yhden hengen kotitalouksien 

osuus oli 49 prosenttia vuonna 201825. 

Rakennusten käyttötarkoituksen muutokset 

Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksilla pyritään parantamaan ja optimoimaan kiinteistökannasta saatava 

taloudellinen tuotto. Suomessa on tällä hetkellä paljon kiinteistöjä, joilla on suuri vajaakäyttöaste, vaikka 

vajaakäyttöasteet ovatkin laskeneet vuoden 2015 korkealta tasolta. Näiden kiinteistöjen muuttaminen vastaamaan 

paremmin kysyntään voi parantaa niiden käyttöastetta ja kasvattaa taloudellista tuottoa. Esimerkiksi Helsingin seudulla 

toimistotilojen ylitarjonta on luonut merkittävän määrän muutos- ja uudelleenkehityshankkeita.  

Käyttötarkoituksen muuttamisen volyymi on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja vuonna 2018 yli 100.000 m2 

toimistotiloja poistettiin markkinoilta. Valtaosa vanhoista toimistotiloista muunnetaan asunnoiksi. Helsingin keskeisimmillä 

alueilla monet toimistot on muunnettu tai niitä ollaan muuntamassa hotellikäyttöön. Muita tyypillisiä käyttötarkoituksen 

muutoksia ovat vanhojen teollisuus- tai toimistotilojen muuttaminen tuetun asumisen kiinteistöiksi. Suomen väestön 

ikääntyessä tarvitaan noin miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030 mennessä26. Tähän kysyntään vastaaminen vaatii 

uusien esteettömien asuntojen rakentamista, ja lisäksi olemassa olevien kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttamista 

iäkkäiden tarpeisiin soveltuvaksi voidaan pitää mahdollisena täydentävänä toimenpiteenä. 

Käyttötarkoituksen muuttamisen lisäksi rakennukset usein myös remontoidaan pienemmässä mittakaavassa ajan 

mittaan tapahtuneen kulumisen vuoksi. Toimitilat, hotellit ja ravintolat remontoidaan usein käyttäjien tarpeiden 

muuttuessa, uudistusvaatimusten perusteella tai jos tilankäyttäjä katsoo tarpeelliseksi muuttaa ravintola- tai 

hotellikonseptia. Viime vuosina ravintoloilla ja hotelleilla on ollut suuri luottamus tulevaisuuteen, ja ne ovat hyödyntäneet 

suotuisaa rahoitustilannetta vallitsevassa matalien korkojen ympäristössä. 

                                                           

25 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2020). 

26 Lähde: Ympäristöministeriö (Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017). 
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Toimistokannan muuntaminen toisiin käyttötarkoituksiin Helsingin seudulla vuosina 2006–2019 (tuhansia 
neliömetrejä) (1) 

 
____ 

Lähde: KTI, RPT Docu Oy 
(1) KTI (Markkinakatsaus kevät 2020 ja Suomen kiinteistömarkkina 2019, alkuperäinen engl. The Finnish Property Market 2019) 

Kilpailuympäristö 

SRV:n päämarkkinat ovat kilpailtuja, ja markkinan suurimpia toimijoita SRV:n lisäksi ovat suomalaiset YIT, Lehto, Consti, 

Jatke, Fira ja Lujatalo sekä ruotsalaiset Skanska, NCC, Peab ja Bonava. Suurten rakennusliikkeiden välillä on eroja 

liiketoiminnan laajuuden, toimintamallien ja markkinafokuksen osalta. Lisäksi tontti- ja hankekanta on keskeinen erottava 

tekijä rakennusyhtiöiden välillä. Tonttihankinnan varmistaminen hankekehityksen aikana tarjoaa rakennusyhtiöille 

mahdollisuuden vaikuttaa hankkeen kehittämiseen ja suunnitteluun ja sitä kautta pienentää toteutuksen riskitasoa 

verrattuna perinteiseen kilpailu-urakkaan, jossa tilaaja kilpailuttaa pelkän hanketoteutuksen. SRV keskittyy asuntojen ja 

toimitilojen rakentamiseen sekä infrarakentamiseen kasvavissa kaupunkikeskuksissa.  

SRV on Yhtiön johdon mukaan profiloitunut SRV Mallillaan erityisesti vahvaksi hankekehittäjäksi ja vaativien 

rakennusurakoiden toteuttajaksi. SRV:n asiantuntemus projektinjohdossa ja hankekehityksessä nojaa sen pitkään 

historiaan ja osaamiseen tonttihankinnassa sekä niiden kehittämisessä sekä hankkeiden jalostamisessa eri 

käyttötarkoituksiin soveltuviksi rakennuksiksi. Kehityshankkeiden rakentamisvaiheessa sekä rakennusurakoissa SRV 

pyrkii tuottamaan asiakkailleen ainutlaatuista lisäarvoa vahvan projektinjohto-, suunnittelu- ja toteutusosaamisensa 

pohjalta. SRV Mallin avulla SRV erottautuu monista kilpailijoistaan myös sillä, että hankkeet toteutetaan yhteistyössä 

asiakkaiden sekä laajan toimittajaverkoston kanssa. Lisäksi SRV:n toimintamalli ja toisiaan täydentävät verkostot 

mahdollistavat hankkeiden ja toiminnan nopean skaalaamisen vallitsevien markkinatilanteiden mukaan. 

SRV pyrkii erottumaan kilpailijoistaan myös hyvällä palvelukulttuurilla ja syvällisellä asiakastarpeiden ymmärtämisellä, 

mikä tuo erityisen asiakaslähtöisyyden koko hankkeen toteutukseen. Lisäksi SRV:n johto uskoo, että matala 

organisaatiorakenne mahdollistaa nopean päätöksenteon ja toiminnan joustavuuden muuttuvassa ympäristössä ja 

tilanteissa. SRV:llä on referenssejä vaativista kaupunkihankkeista kuten Uusi lastensairaala Helsingissä (valmistui 

vuonna 2018), Kauppakeskus Ainoa Espoossa (valmistui vuonna 2019) sekä meneillään olevat hankkeet kuten HUS 

Siltasairaala Helsingissä sekä Tampereen Kansi ja Areena. 
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Suurimmat markkinatoimijat Suomessa liikevaihdon mukaan(*) 

 
______ 

Lähde: Yhtiöiden materiaalit. 
(*). YIT, SRV, NCC, Lehto, PEAB, Consti, Bonava ja Fira raportoivat IFRS:n mukaisesti, ja Skanska (Skanska Oy), Lujatalo ja Jatke 
raportoivat FAS:n mukaisesti. 
(1) Tilikausi 2018. 
(2) Valuuttamuunnoksissa on käytetty kiinteää valuuttakurssia EUR/SEK 10,6. 

Venäjän markkinat 

Yleinen taloustilanne Venäjällä 

Venäjän talous on suurelta osin elpynyt vuosien 2015–2016 taantumasta, ja maan BKT:n reaalikasvu oli 1,1 prosenttia 

vuonna 2019 verrattuna 2,3 prosenttiin vuonna 2018. BKT:n suhteellinen kasvu heikkeni hieman edellisvuodesta. Viime 

vuosina erityisesti viranomaisten poliittiset toimenpiteet ja öljyn hinnan nousu hintavaihtelusta huolimatta ovat 

vaikuttaneet myönteisesti Venäjän talouden elpymiseen. Myös ruplan heikentyminen on tukenut taloutta, koska se on 

kasvattanut valtion tuloja ja nettovientiä. Talouspakotteet sekä diplomaattiset epävarmuustekijät ja riskit kuitenkin 

rasittavat Venäjän yleistä taloustilannetta. Liiketoimintariskit ovat kokonaisuutena katsottuna Venäjällä suuremmat kuin 

Suomessa tai Virossa, ja toimintaympäristöä voidaan pitää vähemmän vakaana. Lisäksi, koronaviruspandemia aiheuttaa 

merkittävää epävarmuutta niin ikään Venäjän taloudessa. Kansainvälinen valuuttarahasto arvioi huhtikuussa 2020 että 

Venäjän talous kärsii koronaviruspandemian patoamiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja raakaöljyn hinnan romahduksesta, 

ja että Venäjän bruttokansantuote supistuisi 5,5 prosenttia vuonna 2020, kääntyen 3,5 prosentin kasvuun vuonna 2021.27 

Vaikka Venäjän inflaatio on hidastunut 10 vuoden huipputasoltaan 15,5 prosentista vuonna 2015, se on pysynyt 

korkealla tasolla muutamana viime vuonna.28 Lisäksi Venäjän työttömyysasteessa näkyy laskeva trendi, ja se oli noin 4,6 

prosenttia vuonna 2019. Seuraavassa taulukossa esitetään tunnuslukuja Venäjän talouskehityksestä. 

Koronaviruspandemian kehittyminen muodostaa kuitenkin olennaisia riskejä Venäjän talouden kehittymiselle. 

  

                                                           

27 Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (World Economic Outlook, huhtikuu 2020). 

28 Lähde: 2017–2021E Forecon Oy (Russia Construction Outlook 01/2020). 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(E) 

BKT:n reaalikasvu (%)(1) ...................  ......  5,2 -7,8 4,5 4,3 3,7 1,8 0,7 -2,3 0,3 1,6 2,3 1,1 
Työttömyysaste (%)(2) ..............................  6,2 8,3 7,4 6,5 5,4 5,5 5,2 5,6 5,6 5,2 4,8 4,6 
Inflaatio (%)(3) ...........................................  14,1 11,6 6,8 8,4 5,1 6,8 7,8 15,5 7,0 3,7 2,9 4,7 
Kuluttajien luottamusindeksi(4) ..........  ......  -6,6 5,3 0,4 0,9 -0,6 -1,0 -4,6 0,9 3,2 0,3 -0,8 - 
EUR/RUB vaihtokurssi(5) ..................  ......  36,4 44,1 40,3 40,9 39,9 42,3 51,0 68,0 74,2 65,9 74,1 72,5 
Öljyn hinta, $/tynnyri (Brent)(6) ..........  ......  97,0 61,5 79,5 111,3 111,6 108,6 99,0 52,3 43,7 54,3 71,3 64,4 

______ 

Lähde: Euroopan keskuspankki, OECD, Statista, World Bank, Forecon Oy (Venäjän talouden näkymät 01/2020, alkuperäinen engl. 
Russia Construction Outlook 01/2020). 
 (1) 2008–2016 World Bank (BKT:n kasvu, vuosittainen prosentti), 2017–2019E Forecon Oy (Venäjän talouden näkymät 01/2020, 

alkuperäinen engl. Russia Construction Outlook 01/2020) 
(2) 2008–2016 World Bank (Työttömien määrä suhteessa koko työvoimaan), 2017–2019E Forecon Oy (Venäjän talouden näkymät 

01/2020, alkuperäinen engl. Russia Construction Outlook 01/2020) 

(3) 2008–2016 World Bank (inflaatio, kuluttajahinnat, vuosittainen), 2017–2019E Forecon Oy (Venäjän talouden näkymät 01/2020, 

alkuperäinen engl. Russia Construction Outlook 01/2020) 
(4) 2008–2018 OECD (Kuluttajahintaindeksi, Venäjä) 
(5) 2008–2019 Euroopan keskuspankki (vuosittainen keskimääräinen vaihtokurssi) 
(6) 2008–2019 Statista (alkuperäinen data OPEC, IEA, MWV) 

E = Ennuste 

Kauppakeskusmarkkinat  

SRV keskittyy pääasiassa kauppakeskushankkeisiin ja kauppakeskusten operointiin Pietarissa ja Moskovassa sekä 

läheisillä alueilla.  

Venäjän talouden kuluttajien luottamusindeksi on kehittynyt positiivisesti aikavälillä 2015–2017, mutta laski hieman 

vuonna 2018.30 Suomen Pankki odottaa Venäjän yksityisen kulutuksen laskevan vuonna 2020, johtuen talouden 

hiipumisesta ja koronaviruspandemian vaikutuksesta. Lisäksi, ruplan heikentyminen lisännee inflaatiota ja alentaa 

kuluttajien ostovoimaa. Suomen Pankki odottaa kuitenkin kulutuksen kääntyvän kasvuun tulevina vuosina etenkin tulojen 

ja tulonsiirtojen lisäyksen vaikutuksesta.29 

Moskovan seudun kauppakeskusmarkkinalle on valmistunut viimeisen kuuden vuoden aikana yhä pienempi määrä uutta 

liiketilaa neliömetreissä mitattuna. Vuonna 2019 uutta liiketilaa valmistui noin 200.000 neliömetriä eli 72 prosenttia 

vähemmän kuin vuonna 2014 valmistunut 708.000 neliömetriä. Samanaikaisesti vapaina olevien liiketilojen 

prosentuaalinen osuus on laskenut 10,4 prosentista vuonna 2016 5,6 prosenttiin vuonna 2019. Ostoskeskusten 

kävijämäärät ovat olleet kasvussa, ja vuonna 2019 ostoskeskusten kävijämäärä per 1.000 neliömetriä kasvoi 2,0 

prosenttia verrattuna vuoteen 2018.30 Pietari on yksi Venäjän kehittyneimmistä alueista liiketilojen tarjonnan suhteen, sillä 

kaupungissa on 574 neliömetriä liiketilaa 1.000 asukasta kohden. Pietarissa liiketilojen vajaakäyttöasteet ovat pysyneet 

matalina ja vuonna 2019 vajaakäyttöaste oli 3,1 prosenttia. 31 Yleisesti ottaen verkkokaupalla on Venäjällä edelleen 

suhteellisen pieni osuus myyntikanavana verrattuna muihin maihin.32 Tämä tarkoittaa, että perinteiset ostotavat, kuten 

kauppakeskuksissa käyminen, ovat edelleen suosittuja. 

  

                                                           

29 Lähde:Suomen pankki (BOFIT Forecast for Russia 2020–2022, maaliskuu 2020). 

30 Lähde: CBRE (Marketview, Moscow Retail Market Q4 2019). 

31 Lähde: Colliers (St. Petersburg Retail Market Overview, Shopping centres, tammikuu 2020). 

32 Lähde: CBRE (EMEA Real Estate Market Outlook 2020). 
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Viron rakennusmarkkinat 

SRV:n liiketoiminta Virossa keskittyy sen omien tonttivarantojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. 

Viron rakennusmarkkinat ovat elpyneet pysähtyneisyyden jaksosta terveeseen kasvuun kolmena vuotena peräkkäin 

jaksolla 2016–2018. Viron tilastokeskuksen arvion mukaan Viron rakennustuotannon volyymi kasvoi vuoden 2019 

neljännellä neljänneksellä 8 prosenttia ja infrarakentaminen laski 6 prosenttia verrattuna vuoteen 201833. Myönnettyjen 

rakennuslupien perusteella suosituimpia asuntokohteita olivat kerrostalot, joiden kysynnän suotuisa kehitys on jatkunut. 

Seuraavassa kaaviossa esitetään indeksoitu rakennusvolyymi ja sen trendi Virossa jaksolla Q1/2003–Q4/2019 (vuoden 

2015 neljännesten keskiarvo = 100). 

Viron rakennusmarkkinan volyymi ja trendi kvartaaleittain Q1/2003–Q4/2019 (vuoden 2015 kvartaalien keskiarvo 
= 100)  

 
______ 

Lähde: Statistics Estonia (Rakentamisen volyymi-indeksi ja sen trendi, 1. kvartaali 2003 – 4. kvartaali 2019 (vuoden 2015 kvartaalien 

keskiarvo = 100), alkuperäinen engl. Construction Volume Index and Its Trend, 1st quarter 2003 – 4th quarter 2019 (average of quarters 

of 2015 = 100)). 

 

  

                                                           

33 Lähde: Viron tilastokeskus (rakennusvolyymi-indeksi ja sen trendi, Q1/2003–Q4/2019 (vuoden 2015 vuosineljännesten keskiarvo = 
100)). 
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TIIVISTELMÄ VIIMEAIKAISISTA TIEDOTTEISTA 

Seuraavassa tiivistelmässä esitetään tiedot, jotka Yhtiö on julkistanut markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 

596/2014 ("MAR") nojalla, sekä tietyt tiedot, jotka Yhtiö on julkistanut Helsingin Pörssin sääntöjen mukaisesti tämän 

Esitteen päivämäärää edeltäneiden 12 kuukauden aikana ja jotka ovat Esitteen päivämääränä Yhtiön tiedon mukaan 

edelleen relevantteja. Tiivistelmässä ei käsitellä säännöllistä taloudellista raportointia eikä muita 

tiedonantovelvollisuuksia, jotka eivät liity MAR:een tai Helsingin Pörssin sääntöihin. Tämän johdosta yhteenveto ei ole 

tyhjentävä eikä siinä käsitellä kaikkia Yhtiön edellä mainittuna ajanjaksona antamia pörssitiedotteita. 

Tervehdyttämisohjelma, rahoitusjärjestelyt ja omaisuuserien myynnit 

SRV tiedotti 31.10.2019, että se aloittaa tervehdyttämisohjelman, jonka lyhyen tähtäimen tavoite on varmistaa, että 

vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto ja kassavirta ovat positiivisia, sekä palauttaa vuoden 2021 operatiivinen liikevoitto 

vuoden 2017 tasolle. 6.2.2020 SRV tiedotti, että osana edellä mainittua tervehdyttämisohjelmaa se myy omistuksensa 

kauppakeskus REDIstä ja vähentää omistustaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta sekä aloittaa toimenpiteet 

oman pääoman vahvistamiseksi. Samalla SRV ja sen keskeiset lainanantajat allekirjoittivat term sheet -asiakirjan 

silloisen 100 miljoonan euron luottolimiitin muuttamisesta kahdeksi erilliseksi, 60 miljoonan euron ja 40 miljoonan euron, 

luottolimiitiksi. SRV tiedotti myös tavoittelevansa kahta osakeantia, toukokuussa 2020 toteutettua Suunnattua 

Osakeantia ja tämän Esitteen mukaista Osakeantia. 

6.2.2020 SRV myös tiedotti, että se lykkää 2016 Hybridivelkakirjojen koronmaksua, eikä tule maksamaan pääomaa 2016 

Hybridivelkakirjoille ensimmäisenä tarkistuspäivänä 22.3.2020. Tämän seurauksena 2016 Hybridivelkakirjojen 

ensimmäisestä korontarkistuspäivästä (se mukaan lukien) viimeiseen lunastuspäivään asti (se poissulkien) 2016 

Hybridivelkakirjojen pääomalle kertyy kiinteä vuosikorko, joka on yhtä suuri kuin 4 vuoden swap-kurssi (4-year Swap 

Rate, kuten määritelty 2016 Hybridivelkakirjojen ehdoissa) lisättynä 5,00 prosentin vuotuisella marginaalilla ja 8,819 

prosentin vuotuisella marginaalilla jokaista koronmääritysjaksoa (Reset Period, kuten määritelty 2016 Hybridivelkakirjojen 

ehdoissa) kohden, maksettuna vuosittain takautuvasti 22.3. joka vuosi alkaen 22.3.2021. Lykätyille koroille kertyy korkoa 

(siten kuin se olisi pääomaa) korkoprosentilla, joka on yhtä suuri kuin 2016 Hybridivelkakirjojen kulloinkin voimassa oleva 

korko. Lykättyä korkoa ei pääomiteta 2016 Hybridivelkakirjojen pääomaan. 

Lisäksi SRV ilmoitti 31.3.2020 sopineensa yhdeksän miljoonan euron pääomalainasta OP-Henkivakuutus Oy:n, Pohjola 

Vakuutus Oy:n ja AS Pontos Balticin kanssa. 

SRV ilmoitti 4.5.2020 aloittaneensa SRV:n 23.3.2021 erääntyvän 100 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen 

joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma oli 31.3.2020 62,1 miljoonaa euroa) ja 27.3.2022 erääntyvän 75 miljoonan 

euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan haltijoiden kanssa joukkovelkakirjojen ehtojen mukaiset 

toisistaan erilliset kirjalliset menettelyt. 26.5.2020 ja 27.5.2020 SRV tiedotti saattaneensa loppuun mainitut kirjalliset 

menettelyt, joissa velkakirjojen juoksuaikaa pidennettiin, velkakirjojen lunastusehtoja muutettiin sekä 

velkaantumisrajoitusta koskevaa ehtoa muutettiin sallimaan tietty aiemmin kielletty lisävelkaantuminen. Lisäksi SRV 

sitoutui tiettyihin Hybridivelkakirjojen takaisinmaksua koskeviin rajoituksiin ja ehtoja muutettiin siten, että 

omavaraisuusastetta koskevaa kovenanttiehtoa ei sovelleta vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen siinä tapauksessa, 

että Osakeannin merkintämaksuja ei ole vastaanotettu toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä sekä tiettyihin 

muihin ehtomuutoksiin. Muutokset ovat osa SRV:n käynnistämiä varautumistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 

edelleen parantaa SRV:n taseasemaa ja maksuvalmiutta vastauksena koronaviruspandemian mahdollisesti aiheuttamien 

ennakoimattomien markkinahäiriöiden varalta. Menettelyjen seurauksena SRV maksaa kullekin joukkovelkakirjan 

haltijalle 0,35 prosenttia vastaavan määrän tämän hallussa olevien joukkovelkakirjojen pääomasta Osakeannin 

toteuttamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2020. 

Muutokset Yhtiön johdossa 

Tietyt tämän alajakson mukaiset tiedot koskevat SRV:n toimitusjohtajaa, johtoryhmää ja hallitusta, joista lisätietoja on 

saatavilla tämän Esitteen kohdassa "Hallitus ja johtoryhmä". 

SRV tiedotti 16.12.2019, että se uudistaa organisaatiorakenteensa ja johtoryhmänsä 1.1.2020 alkaen. Uudessa 

organisaatiorakenteessa on neljä liiketoimintayksikköä ja niitä tukevat konsernipalvelut. Liiketoimintayksiköt ovat 

Toimitilat, alueyksiköt ja infra; Asunnot; Investoinnit sekä Venäjän ja Viron liiketoimintayksikkö. Uudet johtoryhmän 

jäsenet ovat Kim Jolkkonen, Jussi Tuisku, Antti Nummi ja Kimmo Kurki.  

25.6.2019 SRV tiedotti, että Saku Sipola on nimitetty SRV:n toimitusjohtajaksi. 29.8.2019 SRV tiedotti, että Sipola 

aloittaa roolissaan 1.9.2019. Ennen Sipolaa SRV:n toimitusjohtajana toimi Juha Pekka Ojala. 
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Aikaisempiin liikevoiton näkymiin liittyvät tiedot  

SRV tiedotti 10.10.2019, että se alentaa arviotaan vuoden 2019 operatiivisen liikevoiton näkymistä. SRV arvioi, että 

SRV:n liikevoitto koko vuodelta 2019 tulee olemaan tappiollinen johtuen Venäjän sijoituksiin kohdistuvista 

arvonalennuksista sekä joistakin kateheikennyksistä, kuten REDIn Majakan tornitalon viivästymisen aiheuttamista 

arvioitua suuremmista lisäkustannuksista. 31.12.2019 päättyneen tilikauden taloudelliset tiedot on kirjattu tähän 

Esitteeseen viittaamalla sisällytettyyn Yhtiön tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2019 päättyneeltä 

tilikaudelta. 

Osakkeiden tai muiden oman pääoman ehtoisten arvopapereiden liikkeeseenlasku tai takaisinosto 

SRV julkisti 16.5.2019 2016 Hybridivelkakirjan sekä maaliskuussa 2021 erääntyvän joukkovelkakirjan 

takaisinostotarjousten alustavat tulokset. Myöhemmin samana päivänä SRV julkisti lopulliset takaisinostotarjousten 

tulokset. Takaisinostotarjouksen tarjousajan päätyttyä 15.5.2019 takaisinostotarjouksen mukaisia 2016 

Hybridivelkakirjojen ja 2021 joukkovelkakirjojen päteviä tarjousilmoituksia oli vastaanotettu samalla tai alemmalla hinnalla 

kuin alustavat takaisinostohinnat nimellisarvoltaan yhteensä 30.300.000 euroa 2016 Hybridivelkakirjojen osalta ja 

39.680.000 euroa 2021 joukkovelkakirjojen osalta. 

Takaisinostotarjouksen kautta ostettavaksi hyväksyttyjen velkakirjojen lopullinen määrä oli 20.500.000 euroa 2016 

Hybridivelkakirjojen osalta ja 37.904.000 euroa 2021 erääntyvän joukkovelkakirjan osalta. Lopullinen takaisinostohinta 

2016 Hybridivelkakirjoille oli 102.500 euroa kutakin nimellisarvoltaan 100.000 euron suuruista velkakirjaa kohti ja 2021 

erääntyville joukkovelkakirjoille 1.005 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1.000 euron suuruista velkakirjaa kohti. SRV 

maksoi myös takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille 2016 Hybridivelkakirjoille ja 2021 erääntyville 

joukkovelkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot (yhteensä 1,482 prosenttia 2016 Hybridilainojen osalta ja 1,146 

prosenttia 2021 erääntyvien joukkovelkakirjojen osalta). 

16.5.2019 SRV edelleen tiedotti 2019 Hybridijoukkovelkakirjan liikkeeseenlaskusta, jonka tarkoitus on vahvistaa Yhtiön 

pääomarakennetta ja taloudellista asemaa. 2019 Hybridijoukkovelkakirja on etuoikeusasemaltaan huonommassa 

asemassa kuin tietyt muut vieraan pääoman ehtoiset velvoitteet, ja sitä käsitellään oman pääoman ehtoisena pääomana 

IFRS-standardien mukaisesti laaditussa konsernitilinpäätöksessä. 2019 Hybridijoukkovelkakirja ei anna haltijalleen 

osakkeenomistajan oikeuksia eikä heikennä nykyisten osakkeenomistajien omistusosuuksia. 

4.5.2020 SRV tiedotti Yhtiön hallituksen päättäneen suunnatusta osakeannista 26.3.2020 pidetyn varsinaisen 

yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen. Suunnatussa Osakeannissa SRV tarjosi osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 87.644.557 uutta osaketta Hybridivelkakirjojen haltijoille. 15.5.2020 SRV 

tiedotti toteuttaneensa Suunnatun Osakeannin, jossa kerättiin noin 75 miljoonan euron bruttovarat kuittaamalla 

Hybridivelkakirjoja ja niille kertyneitä korkoja. Suunnatussa Osakeannissa Yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 71.468.395 

uutta osaketta, jonka myötä Yhtiön liikkeeseen laskettujen Osakkeiden määrä nousi 131.967.970 Nykyiseen 

Osakkeeseen. Suunnatun Osakeannin myötä 2016 Hybridivelkakirjojen ulkona oleva pääoma on yhteensä 11,8 

miljoonaa euroa ja 2019 Hybridivelkakirjojen ulkona oleva pääoma on 3,56 miljoona euroa. 

22.5.2020 SRV tiedotti Yhtiön hallituksen päättäneen 26.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen 

perustuen tässä Esitteessä kuvatun Osakeannin käynnistämisestä ja julkisti Osakeannin ehdot (katso "Osakeannin 

ehdot"). 

Osakeohjelmat 

SRV tiedotti 25.6.2019, että sen hallitus on päättänyt uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän 

piiriin kuuluu SRV:n toimitusjohtajana 1.9.2019 aloittanut Saku Sipola. Järjestelmän kannustinvaikutus perustuu SRV:n 

Osakkeen arvonnousuun. 

Johdon liiketoimet 

SRV:n johtotehtäviä hoitavat henkilöt ja heidän lähipiirinsä ovat toteuttaneet SRV:n arvopapereita koskevia liiketoimia 

tämän Esitteen päivämäärää edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Sovellettavien sääntöjen mukaisesti SRV on julkistanut 

saamansa ilmoitukset tällaisista liiketoimista. 

Yhtiökokouksen päätökset 

SRV julkisti 26.3.2020 samana päivänä pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien seuraavat 

päätökset: 

 Päätettiin olla jakamatta osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta hyväksytyn taseen perusteella. 
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 Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 100.000.000 Osakkeen suuruisesta suunnatusta osakeannista 

Hybridivelkakirjojen haltijoille. Lisäksi Hallituksella on valtuudet päättää enintään 500.000.000 Osakkeen 

osakeannista. Osakkeenomistajalla on etuoikeus osakeannissa liikkeeseenlaskettuihin Osakkeisiin samassa 

suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön Osakkeita. Osakkeita, joita osakkeenomistajat eivät ole merkinneet 

liikkeeseenlaskun yhteydessä, voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti muiden osakkeenomistajien tai muiden 

henkilöiden merkittäviksi. Molemmat valtuutukset ovat voimassa 30.9.2020 asti. 

 Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään omien Osakkeiden hankkimisesta Yhtiön vapaalla omalla pääomalla 

(enintään 5.000.000 Osaketta) ja osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta tai Yhtiön hallussa olevien 

omien Osakkeiden luovuttamisesta esimerkiksi yrityskauppojen rahoittamiseksi ja kannustinjärjestelmien 

toteuttamiseksi (enintään 12.000.000 Osaketta).  

 Minna Alitalo, Olli-Pekka Kallasvuo, Timo Kokkila ja Tomi Yli-Kyyny valittiin jatkamaan hallituksessa ja Hannu 

Leinonen ja Heikki Leppänen valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi. Lisäksi hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi 

valittiin Tomi Yli-Kyyny. 

 Yhtiöjärjestyksen 4 § muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään 

kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi 

päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi 

hallituksen puheenjohtajan." 

 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin. 

Muita tietoja 

SRV tiedotti 2.3.2020, että SRV ja Kojamo Oyj ovat allekirjoittaneet 197 miljoonan euron arvoisen vuokra-asuntojen 

rakentamista Helsingissä ja Espoossa koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimukseen sisältyy yhteensä kuusi 

asuinrakennushanketta, joissa on yhteensä 676 asuinyksikköä. Hankkeiden rakentamisen, mukaan lukien asuintorni 

Kompassin, odotetaan alkavan pääasiassa maalis-huhtikuussa 2020 urakkasopimusten allekirjoittamisen jälkeen. 

Sopimukseen kuuluvien yksittäisten hankkeiden toteutuminen on ehdollinen tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymiselle. 

Hankkeet valmistuvat vaiheittain vuosina 2021–2022.  
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VALIKOITUJA TALOUDELLISIA JA MUITA TIETOJA 

Historialliset taloudelliset tiedot 

Alla esitetyt SRV:n taloudelliset tiedot perustuvat SRV:n tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen 31.3.2020 

päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, joka on laadittu "IAS 34 – Osavuosikatsaukset" -standardin mukaisesti 

sisältäen vertailutietietoina esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden 

jaksolta ja tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta, jotka on laadittu 

IFRS:n mukaisesti. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta sekä 

Yhtiön tilintarkastamaton osavuosiraportti 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on sisällytetty tähän 

Esitteeseen viittaamalla. Lukuun ottamatta tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjä Yhtiön tilintarkastettuja 

konsernitilinpäätöksiä 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta, mitään osioita tästä Esitteestä ei ole 

tilintarkastettu. 

IFRS 16 – Vuokrasopimukset 

SRV otti käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019. Tämän seurauksena konsernitilinpäätökseen 

kirjattiin 1.1.2019 173,9 miljoonan euron edestä käyttöoikeusomaisuuseriä sekä 173,9 miljoonan euron edestä 

vuokrasopimusvelkoja. Tuloslaskelmassa esittämistapa on muuttunut siten, että vuokrakulu on jaettu poistoihin ja 

rahoituskuluihin. Tämän lisäksi standardin käyttöönotto vaikutti rahavirtalaskelman esittämistapaan siten, että 

vuokramaksut esitetään liiketoiminnan rahavirran erän 'maksut liiketoiminnan kuluista' sijasta 'maksetut korot ja maksut 

muista liiketoiminnan rahoituskuluista', sekä rahoituksen rahavirran erissä 'lainojen nostot ja maksut vuokraveloista'. SRV 

soveltaa standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä vertailuvuoden tietoja ole näin ollen 

oikaistu. 

Segmentit 

SRV:n liiketoiminnan jako Rakentaminen ja Sijoittaminen -segmentteihin, otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. 

Muutoksen seurauksena SRV on vuoden 2019 ensimmäisestä osavuosiraportista lähtien käyttänyt raportoinnissaan 

kahta liiketoimintasegmenttiä: Rakentaminen ja Sijoittaminen, Suomen liiketoiminnan ja Kansainvälisen liiketoiminnan 

sijaan. Muutoksen seurauksena, vuoden 2018 taloudellista raportointia on oikaistu vastaamaan uutta segmenttijakoa. 
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1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Konsernin tuloslaskelma 2020 2019 2019(1) 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu) 

     
     
Liikevaihto ...................................................................................................................  208,1 222,6 1.060,9 959,7 

Liiketoiminnan muut tuotot ............................................................................................  0,2 0,2 0,6 16,9 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 
muutos ..........................................................................................................................  8,9 -9,2 -79,8 34,5 
Aineiden ja palveluiden käyttö .......................................................................................  -186,9 -186,8(2) -897,2 -919,3 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut .........................................................................  -19,3 -18,4 -73,1 -75,5 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista .............................................................................  -6,9 3,6 2,8 -13,1 
Poistot ...........................................................................................................................  -2,0 -2,2 -8,7 -3,6 
Arvonalentumiset ..........................................................................................................  0,0 -0,6 -81,3 -1,6 
Liiketoiminnan muut kulut(3) ...........................................................................................  -3,3 -3,9(2) -13,4(4) -18,3(4) 
Valuuttajohdannaisten tuotot ja kulut(3)  .........................................................................  5,8 -1,9 -3,8(4) 0,6(4) 
Liikevoitto ....................................................................................................................  4,5 3,3 -93,0 -19,8 

Rahoitustuotot ...............................................................................................................  1,3 4,0 8,4 5,5 
Rahoituskulut ................................................................................................................  -12,4 -7,6 -37,7 -23,0 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä .............................................................................  -11,1 -3,6 -29,3 -17,5 
Tulos ennen veroja .....................................................................................................  -6,6 -0,3 -122,4 -37,3 

Tuloverot .......................................................................................................................  -1,0 0,7 18,7 6,1 
Tilikauden tulos ...........................................................................................................  -7,6 0,4 -103,6 -31,2 
     
Jakautuminen     

 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus ..............................................................  -6,1 -0,4 -104,4 -30,1 
 Määräysvallattomille omistajille .....................................................................................  -1,4 0,7 0,7 -1,1 
     
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
osakekohtainen tulos, euroa ......................................................................................  -0,13 -0,02 -1,85 -0,56 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
laimennettu osakekohtainen tulos, euroa .................................................................  -0,13 -0,02 -1,85 -0,56 
______ 
(1) SRV otti käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019, korvaten aiemman "IAS 17 – Vuokrasopimukset" -standardin 

sekä siihen liittyvät tulkinnat. Vertailulukuja vuodelta 2018 ei ole oikaistu. Lisätietoja kohdassa "– IFRS 16 – Vuokrasopimukset". 
(2) SRV on yhdenmukaistanut liikevoittoon sisältyvien kulujen esittämistapaa, johtuen "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 

käyttöönotosta. 
(3) 1.1.2020 alkaen SRV on muuttanut liikevoittoon sisältyvien kulujen esittämistapaa esittämällä valuuttajohdannaisten tuotot ja kulut 

omalla rivillä. Aiemmat esitettävät kaudet on oikaistu vastaamaan uutta esittämistapaa. 
(4) Tilintarkastamaton. 

  



 

77 
 

 
1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Konsernin laaja tuloslaskelma 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     
     
Tilikauden voitto ..........................................................................................................  -7,6 0,4 -103,6 -31,2 
     
Muut laajan tuloksen erät     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi:     
Muuntoerot ....................................................................................................................  -3,0 1,5 2,4 -2,6 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan 
tuloksen eristä ...............................................................................................................  -11,2 6,1 9,1 -10,2 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen 
jälkeen ..........................................................................................................................  -14,3 7,6 11,5 -12,8 
Tilikauden laaja tulos yhteensä .................................................................................  -21,8 8,0 -92,1 -44,0 

     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:     
 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus ..............................................................  -20,4 7,3 -92,9 -42,9 
 Määräysvallattomille omistajille .....................................................................................  -1,4 0,7 0,7 -1,1 

 

 
31.3. 31.12. 

Konsernitase 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     
VARAT 
     
Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset hyödykkeet ...................................................................................................  4,9 6,1 5,5 6,0 
Aineelliset hyödykkeet, käyttöoikeusomaisuuserät(1).....................................................  11,5 12,3 12,0 - 

Liikearvo ........................................................................................................................  1,7 1,7 1,7 1,7 
Muut aineettomat hyödykkeet .......................................................................................  1,4 1,6 1,5 1,6 
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä .........................................................................  38,8 193,9 59,5 180,2 
Muut rahoitusvarat ........................................................................................................  18,7 17,7 11,9 18,3 

Saamiset .......................................................................................................................  29,6 0,7 15,9 0,7 

Lainasaamiset osakkuus-/yhteisyrityksiltä .....................................................................  43,1 72,8 44,0 67,3 
Laskennalliset verosaamiset .........................................................................................  34,8 21,0 36,4 18,6 
Pitkäaikaiset varat yhteensä ......................................................................................  184,6 328,0 188,3 294,4 
     
Lyhytaikaiset varat     

Vaihto-omaisuus ...........................................................................................................  374,6 438,0 376,1 438,2 

Vaihto-omaisuus, käyttöoikeusomaisuuserät(1) .............................................................  129,1 160,7 132,9 - 
Myyntisaamiset ja muut saamiset .................................................................................  108,2 106,1 118,7 116,8 

Lainasaamiset osakkuus-/yhteisyrityksiltä .....................................................................  - 5,0 0,1 4,6 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset .................................................................................................................  0,6 0,2 0,2 0,1 
Rahavarat ......................................................................................................................  39,4 61,1 27,7 93,1 
Myytävänä olevat omaisuuserät ....................................................................................  14,7 - 69,3 - 
Lyhytaikaiset varat yhteensä .....................................................................................  666,6 771,1 725,0 652,7 
VARAT YHTEENSÄ .....................................................................................................  851,2 1.099,1 913,3 947,0 
______ 
(1) SRV otti käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019, korvaten aiemman "IAS 17 – Vuokrasopimukset" -standardin 

sekä siihen liittyvät tulkinnat. Vertailulukuja vuodelta 2018 ei ole oikaistu. Lisätietoja kohdassa "– IFRS 16 – Vuokrasopimukset". 

.  
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31.3. 31.12. 

Konsernitase 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
   

  

Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma     

Osakepääoma ...............................................................................................................  3,1 3,1 3,1 3,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ....................................................................  142,5 142,5 142,5 142,5 

Muuntoerot ....................................................................................................................  -15,7 -5,2 -1,4 -12,9 
Oman pääoman ehtoinen laina .....................................................................................  82,9 45,0 82,9 45,0 
Kertyneet voittovarat .....................................................................................................  -55,4 55,1 -49,5 58,7 
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 
yhteensä .......................................................................................................................  157,5 240,5 177,6 236,4 
Määräysvallattomien omistajien osuus .....................................................................  -3,6 -2,0 -2,0 -2,8 
Oma pääoma yhteensä ...............................................................................................  153,9 238,5 175,6 233,6 
     
Pitkäaikaiset velat     

Laskennalliset verovelat ................................................................................................  2,4 5,6 2,4 5,1 
Varaukset ......................................................................................................................  10,1 10,6 10,9 10,7 
Korolliset velat ilman vuokravelkoja ..............................................................................  200,2 282,5 276,5 284,1 
Pääomalaina .................................................................................................................  9,0 - - - 
Korolliset vuokravelat(1) .................................................................................................  143,9 171,5 147,7 - 

Muut velat ......................................................................................................................  21,6 10,1 20,9 9,0 
Pitkäaikaiset velat yhteensä .......................................................................................  387,2 480,2 458,3 308,8 

     
Lyhytaikaiset velat     

Ostovelat ja muut velat ..................................................................................................  215,0 273,6 244,3 303,9 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat ........................................................................................................................  0,0 0,2 0,7 0,1 
Varaukset ......................................................................................................................  8,4 8,5 8,8 8,9 
Korolliset velat ilman vuokravelkoja ..............................................................................  84,3 95,9 23,2 91,8 

Korolliset vuokravelat(1) .................................................................................................  2,5 2,1 2,5 - 
Lyhytaikaiset velat yhteensä ......................................................................................  310,1 380,3 279,4 404,6 

     
Velat yhteensä .............................................................................................................  697,3 860,6 737,7 713,4 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ ......................................................................  851,2 1.099,1 913,3 947,0 
______ 
(1) SRV otti käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019, korvaten aiemman "IAS 17 – Vuokrasopimukset" -standardin 

sekä siihen liittyvät tulkinnat. Vertailulukuja vuodelta 2018 ei ole oikaistu. Lisätietoja kohdassa "– IFRS 16 – Vuokrasopimukset". 

 

 
1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Konsernin rahavirtalaskelma 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     
     
Liiketoiminnan rahavirta(1) .............................................................................................  -17,3 -20,4 -10,7 25,5 
Investointien rahavirta ...................................................................................................  36,9 -9,4 -5,9 -3,1 
Rahoituksen rahavirta(1) ................................................................................................  -7,2 -2,5 -49,2 47,5 
Rahavarojen muutos ...................................................................................................  12,4 -32,3 -65,9 69,9 
     
Rahavarat tilikauden alussa ..........................................................................................  27,7 93,1 93,1 23,5 
Rahavarojen valuuttakurssiero ......................................................................................  -0,7 0,4 0,6 -0,3 
Rahavarat tilikauden lopussa .....................................................................................  39,4 61,1 27,7 93,1 
______ 
(1) SRV otti käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019, korvaten aiemman "IAS 17 – Vuokrasopimukset" -standardin 

sekä siihen liittyvät tulkinnat. Vertailulukuja vuodelta 2018 ei ole oikaistu. Lisätietoja kohdassa "– IFRS 16 – Vuokrasopimukset". IFRS 

16 vuokrasopimus -standardin vuoksi 1.1.2019 alkaen rahavirtalaskelman vuokramaksut esitetään liiketoiminnan rahavirran erän 

'maksut liiketoiminnan kuluista' sijasta 'maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluissa', sekä rahoituksen rahavirran 

erissä 'lainojen nostot ja maksut vuokraveloista'. 
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1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Konsernin avainluvut 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa, ellei toisin mainita) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 

Liikevaihto .....................................................................................................................  208,1 222,6 1.060,9(4) 959,7(4) 
Operatiivinen liikevoitto(1) ..............................................................................................  5,0 0,5 -96,8 -10,0 
Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta ......................................................................  2,4 0,2 -9,1 -1,0 
Liikevoitto*) ....................................................................................................................  4,5 3,3 -93,0(4) -19,8(4) 
Liikevoitto, % liikevaihdosta ...........................................................................................  2,2 1,5 -8,8 -2,1 
Liikevoitto, ilman IFRS 16(2)*) .........................................................................................  3,6 2,2 -94,3 -19,8 
Liikevoitto, % liikevaihdosta, ilman IFRS 
16(2) ...............................................................................................................................  1,7 1,0 -8,9 -2,1 
Rahoitustuotot ja -kulut yht.**) ........................................................................................  -11,1 -3,6 -29,3(4) -17,5(4) 
Tulos ennen veroja ........................................................................................................  -6,6 -0,3 -122,4(4) -37,3(4) 
Tilikauden tulos .............................................................................................................  -7,6 0,4 -103,6(4) -31,2(4) 
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta ..................................................................................  -3,6 0,2 -9,8 -3,3 
Tulouttamaton tilauskanta(3) ..........................................................................................  1.361,5 1.782,5 1.344,2 1.816,0 
Uudet sopimukset .........................................................................................................  198,2 149,7 487,6 1.133,0 
     
*) Valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa ...........................................................................  -0,4 2,8 3,8 -9,8 
**) Korkojohdannaisten osuus rahoitustuotoissa ja  
-kuluissa .......................................................................................................................................  -0,8 -2,0 -3,7 -2,2 
     

Omavaraisuusaste, %(8) ................................................................................................  20,4 24,4 21,2 28,5 
Omavaraisuusaste, %, ilman IFRS 16(2)(8)(9) ..................................................................  25,8 29,7 26,4 28,5 
Korollinen nettovelka .....................................................................................................  400,4 490,8 422,0 282,8 
Korollinen nettovelka, ilman IFRS 16(2) .........................................................................  254,1 317,3 271,9 282,8 
Nettovelkaantumisaste, % .............................................................................................  260,2 205,8 240,3 121,1 
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16(2)(9) ...............................................................  160,2 132,7 151,2 121,1 
Sijoitetun pääoman tuotto, %(7) .....................................................................................  -0,4 4,1 -15,2 -2,9 
Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 
16(2)(7) ............................................................................................................................  -1,4 4,0 -17,5 -2,9 
Sijoitettu pääoma ..........................................................................................................  593,7 790,5(5) 625,3 609,5(5) 
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16(2)(6) ............................................................................  452,0 617,5(5) 479,4 609,5(5) 
Oman pääoman tuotto, % .............................................................................................  -18,4 0,6 -50,6 -12,1 
Osakekohtainen tulos, eur .............................................................................................  -0,13 -0,02 -1,85(4) -0,56(4) 
Osakekohtainen oma pääoma (ilman oman 
pääoman ehtoista lainaa), eur .......................................................................................  1,25 3,28 1,59 3,21 
Osakekurssi kauden lopussa, eur .................................................................................  0,94 1,70 1,36 1,70 
Osakkeiden lukumäärän painotettu 
keskiarvo, milj. kpl .........................................................................................................  59,6 59,6 59,6 59,6 
_________ 

(1) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot 

sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Nettovaluuttakurssierot olivat katsauskaudella 1.1.-31.3.2020 -0,4 milj. euroa (1.1.–

31.3.2019 2,8 milj.), sisältäen valuuttasuojauksen vaikutuksen 5,8 milj. euroa (1.1.–31.3.2019 -1,9 milj.) ja katsauskaudella 1.1.–

31.12.2019 3,8 milj. euroa (1.1.–31.12.2018 -9,8 milj.), sisältäen valuuttasuojauksen vaikutuksen -3,8 milj. euroa (1.1.–31.12.2018 0,6 

milj.). 
(2) Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset vuotta 2020 ja 2019 koskevien lukujen osalta. Oikaisun johdosta luku on 

vertailukelpoinen vuoden 2018 lukujen kanssa. 
(3) SRV-konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnosta. Omistusosuutta vastaava tulouttamaton kate ei sisälly 

vertailuluvuissa tilauskannan määrään. 
(4) Tilintarkastettu. 
(5) Oikaistu. 
(6) Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16 -tunnusluvun kaavassa vähennettävä IFRS 16 laskennallinen verosaaminen oli katsauskausilla 

1.1.–31.3.2020 1,2 milj. euroa (1.1.–31.3.2019 0,0 milj.) ja katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 1,0 milj. euroa (1.1.–31.12.2018 0,0 milj.). 
(7) Rahoitussaamisten arvonalennukset ja myyntitappiot koostuivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2020 valuuttakurssitappioista 6,5 milj. 

euroa sekä rahoitussaamisten myyntitappioista 0,1 milj. euroa, annualisoituna yhteensä 26,1 milj. euroa (1.1.–31.3.2019 

valuuttakurssitappioista 0,0 milj. euroa sekä rahoitussaamisten myyntitappioista 0,0 milj. euroa, annualisoituna yhteensä 0,0 milj. euroa) 

ja katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 valuuttakurssitappioista 0,0 milj. euroa sekä rahoitussaamisten myyntitappioista 9,4 milj. euroa 

(1.1.–31.12.2018 valuuttakurssitappioista 3,5 milj. euroa sekä rahoitussaamisten myyntitappioista 0,0 milj. euroa). 
(8) Saadut ennakot olivat 31.3.2020 95,2 milj. euroa (31.3.2019 122,1 milj.) ja 31.12.2019 85,9 milj. euroa (31.12.2018 128,6 milj.). 
(9) IFRS 16 osalta tuloslaskelmaan kirjatut poistot, vuokrakulut, korko- ja rahoituskulut sekä laskennallisten verosaamisten muutos olivat 

katsauskaudella 1.1.–31.3.2020 0,5 milj. euroa, ja edellä mainittuja eriä sisältyi kumulatiivisesti kertyneisiin voittovaroihin 4,6 milj. euroa 

31.3.2020 (1.1.–31.3.2019 0,6 milj. euroa ja kertyneisiin voittovaroihin 0,6 milj. euroa 31.3.2019 ) ja katsauskaudella 1.1.–31.12.2019 
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4,2 milj. euroa ja kertyneisiin voittovaroihin 4,2 milj. euroa 31.12.2019 (1.1.-31.12.2018 0,0 milj. ja kertyneisiin voittovaroihin 0,0 milj. 

euroa 31.12.2018). 

Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat 

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjen taloudellisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat lähimpään IFRS:n 

mukaiseen lukuun. 

 
1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Konsernin avainluvut 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 

Operatiivisen liikevoiton täsmäyttäminen     
     
Liikevoitto ....................................................................................................................  4,5 3,3 -93,0(1) -19,8(1) 

Osakkuusyhtiöiden valuuttakurssimuutoksista 
aiheutuneet voitot ja tappiot ..........................................................................................  6,3 -4,7 -7,6 10,3 
Suojauksesta aiheutuneet tuotot ja kulut .......................................................................  -5,8 1,9 3,8 -0,6 
Operatiivinen liikevoitto ..............................................................................................  5,0 0,5 -96,8 -10,0 
______ 
(1) Tilintarkastettu. 

 

 
1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Konsernin avainluvut 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 

Liikevoiton, ilman IFRS 16 
-täsmäyttäminen     
     
Liikevoitto ....................................................................................................................  4,5 3,3 -93,0(1) -19,8(1) 

IFRS 16 vaikutus ...........................................................................................................  -0,9 -1,1 -1,3 - 
Liikevoitto, ilman IFRS 16 ...........................................................................................  3,6 2,2 -94,3 -19,8 
______ 
(1) Tilintarkastettu. 
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Tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat 

Tunnusluku 
 

Määritelmä tai laskentakaava 

Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos x 100 
Oma pääoma yhteensä, keskimäärin 

    
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat(1) - laskennalliset verovelat - varaukset 
    

Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 
16 

= 
Taseen loppusumma - korottomat velat(1) - laskennalliset verovelat – IFRS 16 

laskennalliset verosaamiset - varaukset - aineelliset hyödykkeet, 
käyttöoikeusomaisuuserä - vaihto-omaisuus, käyttöoikeusomaisuuserä 

    

Sijoitetun pääoman tuotto, % = 

Liikevoitto + korko- ja muut rahoitustuotot (sisältää valuuttakurssivoittoja ja 
-tappioita) + Rahoitussaamisten arvonalennukset ja myyntitappiot 

(osavuosikaudet annualisoitu, 3 kuukautta kerrottu neljällä) 
x 100 

Sijoitettu pääoma keskimäärin 
    

Sijoitetun pääoman tuotto, % 
ilman IFRS 16 

= 

Liikevoitto ilman IFRS 16 + korko- ja muut rahoitustuotot (sisältää 
valuuttakurssivoittoja ja -tappioita) + Rahoitussaamisten arvonalennukset ja 

myyntitappiot (osavuosikaudet annualisoitu, 3 kuukautta kerrottu neljällä) 
x 100 

Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16 keskimäärin 
    

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma yhteensä 

x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

    

Omavaraisuusaste, % ilman 
IFRS 16 

= 

Oma pääoma yhteensä - kumulatiiviset IFRS 16 osalta tuloslaskelmaan 
kirjatut poistot, vuokrakulut, sekä korko- ja rahoituskulut 

x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot - kumulatiiviset IFRS 16 osalta 
tuloslaskelmaan kirjatut poistot, vuokrakulut, sekä korko- ja rahoituskulut - 

korolliset vuokravelat 
    
Korollinen nettovelka = Korolliset velat(2) - rahavarat  
    
Korollinen nettovelka ilman 
IFRS 16 

= Korolliset velat(2) - korolliset vuokravelat - rahavarat 

    

Nettovelkaantumisaste, % = 
Korolliset nettovelat 

x 100 
Oma pääoma yhteensä 

    

Nettovelkaantumisaste, % 
ilman IFRS 16 

= 

Korolliset velat(2) - korolliset vuokravelat – rahavarat 

x 100 Oma pääoma yhteensä – kumulatiiviset IFRS 16 osalta tuloslaskelmaan 
kirjatut poistot, vuokrakulut, sekä korko- ja rahoituskulut 

    

Osakekohtainen tulos = 

Tilikauden tulos - määräysvallattomien omistajien osuus - oman pääoman ehtoisen 
lainan korot vero-oikaistuna 

Osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä 

    

Osakekohtainen oma pääoma 
(ilman oman pääoman 
ehtoista lainaa) 

= 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma - oman pääoman ehtoinen 
laina 

Osakkeiden kappalemäärä katsauskauden lopussa 
    
Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ valuuttamuutosten nettovaikutus 
   
Uudet sopimukset, 
Rakentaminen 

= Katsauskaudella allekirjoitetut rakennushankkeiden sopimukset 

   
Tulouttamaton tilauskanta, 
Rakentaminen 

= 
Rakennushankkeiden (mukaan lukien tonttien) tulouttamaton osa. Tilauskannan 

arvo on hankkeista odotettu tuloutuva liikevaihdon määrä 
   
Valuuttamuutosten 
nettovaikutus 

= 
Osakkuusyhtiöiden valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet voitot ja tappiot -/+ 

suojauksesta aiheutuneet tuotot ja kulut 
   
_____ 
(1) Korottomat velat sisältävät muut velat, ostovelat ja muut velat sekä tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat. 
(2) Korolliset velat sisältävät korolliset velat ilman vuokravelkoja, korolliset vuokravelat ja pääomalainan. 
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Osakkeet ja osakepääoma 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön osakepääoma on 3.062.520 euroa ja liikkeeseen laskettujen Osakkeiden 

kokonaismäärä on 131.967.970. 31.3.2020 Yhtiön hallussa oli 918.599 omaa Osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja.  

Osingonjakopolitiikka 

SRV:n pidemmän aikavälin tavoitteena on, että osinkoa jaetaan 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan 

pääomatarpeet huomioiden. 

SRV:n 26.3.2020 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. 

Hybridivelkakirjojen ehtojen mukaisesti SRV voi jakaa osinkoa vain, jos Hybridivelkakirjoille maksetaan samanaikaisesti 

korkoa. Lisäksi Luottolimiitin ehtojen mukaisesti osinkoa ei voida jakaa, mikäli SRV:n vuosittainen tulos on negatiivinen. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt 

Yhtiö on aika ajoin osapuolena erilaisissa tavanomaisesta liiketoiminnasta johtuvissa vaatimuksissa ja 

oikeudenkäynneissä, kuten työntekijöihin liittyvissä vaatimuksissa, toimittajien, asiakkaiden tai kilpailijoiden 

vaatimuksissa, sekä viranomaismenettelyissä. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön tytäryhtiö Olgino-4 LLC, josta 

Yhtiön välillinen omistusosuus on 51 prosenttia, on osapuolena Venäjällä käytävässä oikeudenkäynnissä, jossa sen 

sopimuskumppani Lenenegro PJSC on vaatinut Olgino-4 LLC:tä korvaamaan Olgino-4 LLC:n kiinteistöjä koskevaan 

tekniseen liittymissopimukseen liittyvät täyttämättä jääneet sopimusvelvoitteet. Lenenegro PJSC:n vaatimuksen suuruus 

on yhteensä noin 630 miljoonaa Venäjän ruplaa eli tämän Esitteen päivämääränä noin 7,4 miljoonaa euroa. Mikäli 

Lenenegro PJSC:n vaatimus hyväksyttäisiin täysimääräisenä, olisi sillä merkittävä vaikutus Olgino-4 LLC:n taloudelliseen 

asemaan ja Yhtiölle aiheutuisi riski kyseiseen tytäryhtiöön tehdyn sijoituksen (31.3.2020, 2,7 miljoonaa euroa) 

menettämisestä. 

Tämän Esitteen päivämääränä ja sitä edeltävällä 12 kuukauden jaksolla SRV tai sen tytäryhtiöt eivät ole olleet 

osapuolena muissa sellaisissa viranomais-, oikeudellisessa, välimies- tai hallinnollisessa menettelyissä (eikä SRV ole 

tietoinen tällaisten menettelyjen vireilläolosta tai uhasta), joilla voi olla tai olisi voinut lähimenneisyydessä olla joko yksin 

tai yhdessä merkittävä vaikutus SRV:n tai SRV:n ja sen tytäryhtiöiden kannattavuuteen tai taloudelliseen asemaan. 

Ei merkittäviä muutoksia tai olennaisen haitallisia muutoksia 

SRV sopi Luottolimiitin lainanantajien kanssa 17.4.2020 Luottolimiitin maturiteettien pidennyksestä siten, että 60 

miljoonan euron Luottolimiitistä maksetaan takaisin 5 miljoonaa euroa tammikuussa 2021, 15 miljoonaa euroa 

joulukuussa 2021 ja loput 40 miljoonaa euroa tammikuussa 2022. 

Lisäksi SRV on 26.5.2020 ja 27.5.2020 tiedottanut saattaneensa loppuun joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisen kirjallisen 

menettelyn joukkovelkakirjojen tiettyjen ehtojen muuttamiseksi. Katso "Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta 

ja pääomanlähteistä – Velat". 

SRV toteutti toukokuussa 2020 Suunnatun Osakeannin, jossa kerättiin noin 75 miljoonan euron bruttovarat. SRV ei 

saanut Suunnatusta Osakeannista rahana maksettavia tuottoja, vaan Suunnatun Osakeannin merkintähinta maksettiin 

kuittaamalla Hybridivelkakirjoja ja niille kertyneitä korkoja. 

Edellä mainitun lisäksi SRV:n tuloksessa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.3.2020 

jälkeen. Lisäksi, SRV:n tulevaisuudennäkymissä ei ole tapahtunut olennaisen haitallisia muutoksia 31.12.2019 jälkeen. 
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VALIKOITUJA TIETOJA SRV:N LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA JA PÄÄOMANLÄHTEISTÄ 

Seuraava katsaus SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä tulee lukea yhdessä kohtien "Eräitä lisätietoja – 

Tulevaisuutta koskevat lausumat", "Eräitä lisätietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut" ja "Valikoituja taloudellisia ja muita 

tietoja" sekä tähän Esitteeseen sisällytettyjen konsernitilinpäätösten ja osavuosikatsauksen kanssa. 

Seuraava katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joiden luonteeseen sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, 

erityisesti tämänhetkisestä koronaviruspandemiasta johtuen. SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos saattaa poiketa 

merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä, joita käsitellään alla ja muualla 

tässä Esitteessä, erityisesti kohdassa "Riskitekijät". 

Keskeiset liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat tekijät 

SRV:n liiketoiminnan tulokseen ovat vaikuttaneet ja voivat jatkossakin vaikuttaa lukuisat sisäiset ja ulkoiset tekijät, joista 

kaikkiin SRV ei voi vaikuttaa omilla toimenpiteillään. SRV:llä on vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa erityisesti ulkoisiin 

tekijöihin. Alla kuvataan ne keskeiset tekijät, jotka SRV:n arvion mukaan ovat vaikuttaneet tai voivat vaikuttaa sen 

liiketoiminnan tulokseen. 

Tämän hetkisestä koronaviruspandemiasta johtuen lähitulevaisuuden talouden ja rakentamisen näkymiä on vaikea 

ennustaa. Lisätietoja koronaviruspandemiaan liittyvistä riskeistä ja niiden vaikutuksesta SRV:n tulokseen ja 

taloudelliseen asemaan, katso "Riskitekijät – SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Maailmanlaajuisilla 

epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan". Vaikka tämän Esitteen 

päivämääränä koronaviruspandemian vaikutukset SRV:n liiketoimintaan, tulokseen ja taseasemaan ovat olleet rajalliset, 

pandemian vaikutusten kehittymistä arvioidaan SRV:ssä tiiviisti ja tarvittavia toimenpiteitä terveyden ja hyvinvoinnin 

ylläpitämiseksi ja pandemian leviämisen estämiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi tehdään 

aktiivisesti. 

Yleinen taloustilanne ja kilpailutilanne 

SRV:n palvelujen kysyntään vaikuttavat erityisesti yleinen taloustilanne ja talouden globaalit häiriöt, sekä muutokset 

asumisen ja liiketoiminnan sekä julkisen sektorin vaatimuksissa ja suuntauksissa. Lisäksi kysyntään vaikuttaa 

kaupunkikehityshankkeiden kysyntä erityisesti Helsingin seudulla sekä Tampereen ja Turun alueilla. Monet 

makrotaloudelliset tekijät, kuten liiketoimintasuhdanne, maailmanlaajuinen taloudellinen häiriö, kuluttajien ja yritysten 

luottamus tulevaisuuteen, vallitseva korkotaso ja työllisyysaste vaikuttavat Yhtiön kehitys- ja rakennushankkeiden 

kysyntään esimerkiksi asuntojen ja toimisto- ja liiketilojen sekä julkisen sektorin projekteihin. Lisäksi yleinen 

taloussuhdanne ja taloustilanne voivat vaikuttaa SRV:n toteutuskumppaneiden kykyyn täyttää sopimusvelvoitteensa 

SRV:tä kohtaan. Edelleen, Yhtiön liiketoimintaan Venäjällä ja Virossa vaikuttavat muun muassa yleinen talouskehitys ja 

tulevaisuudennäkymät näissä maissa. Yleinen taloustilanne voi vaikuttaa muun muassa Yhtiön asiakkaiden sekä heidän 

asiakkaidensa ostovoimaan ja halukkuuteen tehdä investointeja sekä rahoituksen saatavuuteen ja tätä kautta 

rakennuspalvelujen kysyntään. Lisäksi markkinoihin vaikuttaa rakennusalaa koskeva sääntely, ja tämä voi heijastua 

Yhtiön liiketoimintaan. 

Yleinen taloustilanne ja rakennuspalvelujen kysyntä voivat myös vaikuttaa Yhtiön kohtaamaan kilpailuun. Kilpailu on 

tyypillisesti kovempaa, kun yleinen taloustilanne heikkenee, erityisesti urakointihankkeiden osalta. SRV on kuitenkin 

hyvässä asemassa, sillä asiakkaiden päätökset eivät perustu yksinomaan hintaan vaan myös hankereferensseihin, joita 

SRV:llä on erityisesti vaativista toteutuneista hankkeista, kuten Uusi lastensairaala Helsingissä (valmistunut 2018), 

kauppakeskus Ainoa Espoossa (valmistunut 2019), sekä käynnissä olevista hankkeista kuten HUS:n Siltasairaala 

Helsingissä ja Tampereen Kansi ja Areena -hanke. Suotuisa taloustilanne ja vahva rakennuspalveluiden kysyntä 

merkitsevät tyypillisesti vähemmän voimakasta kilpailua. Jatkuva vahva kysyntä voi kuitenkin johtaa rakennusmarkkinan 

ylikuumenemiseen, joka puolestaan voi johtaa haasteisiin työvoiman ja alihankkijoiden saatavuudessa, 

rakennusmateriaalien kustannuspaineisiin sekä viivästyksiin materiaalitoimituksissa.  
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Rakennuspalvelujen kysyntä 

Yhtiön rakennuspalvelujen kysyntään vaikuttavat monet ulkoiset tekijät ja taustalla olevat markkinatrendit, joita kuvataan 

alla. Koronaviruspandemiasta johtuen lähitulevaisuuden kysyntään vaikuttavina merkittävinä tekijöinä tulevat 

häiriötilanteen laadun ja keston lisäksi olemaan muun muassa julkisen sektorin panostukset rakentamista tukevaan 

toimintaan sekä julkiseen rakentamiseen. Suomen rakennusmarkkinoiden kehityksestä ja kysyntätekijöistä on esitetty 

lisätietoja kohdassa "Kehityssuuntaukset ja tietoa markkinasta – Suomen rakennusmarkkinat". 

Asuinrakennukset 

Asuinrakennusten kysyntä on yleisesti ottaen kasvanut viime vuosina Yhtiön keskeisillä maantieteellisillä 

painopistealueilla kasvavissa kaupunkikeskuksissa ja erityisesti Helsingin seudulla asuntorakentamisen luvat ja 

aloitukset ovat viime vuosina pysyneet korkealla tasolla. Myönnettyjen rakennuslupien ja käynnistettyjen projektien 

määrä on johtanut ennätyslukemiin, kuten noin 45.500 aloitettuun asuntoon Suomessa huippuvuonna 201834. Kuitenkin, 

viime aikoina määrä ovat lähteneet laskemaan lähemmäs normaalia tasoa (katso "Kehityssuuntaukset ja tietoa 

markkinasta – Suomen rakennusmarkkinat – Asuntorakentaminen"). Asuinrakennusten kysyntää ohjaavia trendejä ovat 

erityisesti muuttoliike ja kaupungistuminen, kotitalouksien koon pienentyminen sekä vuokra-asumisen lisääntyminen. 

Muuttoliikkeen ja kaupungistumisen odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa ja vaikuttavan positiivisesti asuntojen kysyntään 

alueellisissa kasvukeskuksessa niiden asukasmäärän jatkaessa kasvuaan. Kaupungistuminen on myös johtanut 

muutoksiin asumiselle asetetuissa vaatimuksissa ja asumistottumuksissa, minkä seurauksena kerrostalojen sekä pienten 

asuntojen ja kotitalouksien lukumäärä on kasvanut. Tämä puolestaan on pitänyt osaltaan rakennettujen uusien asuntojen 

lukumäärän korkealla tasolla. Vaikka kehitystrendien perusteella kasvukeskusten asuntotarve on yleisesti ottaen hyvä, 

merkittävät häiriöt taloudessa tai toimintaympäristössä voivat kuitenkin aiheuttaa ajoittaisia voimakkaitakin vaihteluja 

asuntomarkkinassa. 

Toimisto- ja liiketilat 

Toimisto- ja liiketilamarkkinan kasvu, myönnettyjen lupien ja projektialoitusten määrissä mitattuina, ei ole palannut 

Suomessa vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Valtaosa uusista luvista ja hankealoituksista sijaitsee 

Helsingin seudulla, jossa uusien lupien määrä on ollut korkealla tasolla verrattuna hankealoitusten määrään. Toimisto- ja 

liiketilamarkkinoita ohjaavat useat samat perustrendit kuin asuntorakentamista, kuten esimerkiksi muuttoliike ja 

kaupungistuminen. 

SRV:n asiakkaiden tilavaatimuksissa ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin liittyvistä riskeistä katso "Riskitekijät 

– SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Muutoksilla SRV:n asiakkaiden tilavaatimuksissa ja toimintaympäristössä 

voi olla haitallinen vaikutus toimitilojen kysyntään ja niiden rakentamiseen sekä julkisen sektorin rakennushankkeisiin". 

Julkisen sektorin rakennukset 

Julkisen sektorin rakennuslupien ja aloitusten määrä on noussut uusiin ennätyksiin koko maassa ja erityisesti Helsingin 

seudulla rakennuslupien määrässä on nähty merkittävää kasvua35. Myös näitä markkinoita ohjaavat erityisesti muuttoliike 

ja kaupungistuminen, joka on lisännyt julkishallinnon rakennusten tarvetta keskeisillä kasvualueilla, kuten Helsingin 

seudulla. Lisäksi väestön ikääntyminen kasvattaa tarvetta sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyville rakennuksille, mikä 

yhdessä julkisten palvelujen keskittämistrendin kanssa lisää tarvetta näille palveluille tarkoitetuille rakennuksille. Julkisen 

sektorin trendinä on viime aikoina ollut myös yksityisten palveluntarjoajien osuuden kasvu kuntien ulkoistaessa osan 

kuntien vastuulle kuuluvista palveluista. Tämän lisäksi kunnat toteuttavat rakennushankkeita kasvavissa määrin 

elinkaarihankkeina, joihin SRV:n kaltaisia palveluntarjoajia on rajoitetusti tarjolla. 

SRV:n asiakkaiden tilavaatimuksissa ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin liittyvistä riskeistä katso "Riskitekijät 

– SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Muutoksilla SRV:n asiakkaiden tilavaatimuksissa ja toimintaympäristössä 

voi olla haitallinen vaikutus toimitilojen kysyntään ja niiden rakentamiseen sekä julkisen sektorin rakennushankkeisiin". 

Infrarakentaminen 

Infrarakentamisen kehittyminen perustuu pääosin valtion ja kuntien suunnitelmiin ja mahdollisuuksiin parantaa 

yhteiskunnan perusrakenteita. Suomen inframarkkinoihin vaikuttavat suurelta osin hallituksen käynnissä olevat ja 

suunnittelemat hankkeet korjata ja rakentaa esimerkiksi tieliikenneverkostoa. Näin ollen inframarkkinoilta voidaan 

odottaa heilahtelua vallitsevista investointipanostuksista ja hankekannasta riippuen. 

                                                           

34 Lähde: Valtiovarainministeriö, RAKSU-ryhmä (Rakentaminen 2020–2021, Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2020). 

35 Tilastokeskus (ks. kuvaajat osiossa "Kehityssuuntaukset ja tietoa markkinasta – julkisen sektorin rakennukset"). 



 

85 
 

Korjausrakentaminen 

Korjausrakentamisen markkinat saavat tukea Suomen rakennuskannan vanhenemisesta sekä rakennusten 

käyttötarkoituksen muutosprojektien merkittävästä kasvusta. Nämä päätrendit korjausrakentamisen markkinoiden 

taustalla ovat vaikuttaneet osaltaan markkinoiden suhteellisen vakaaseen kasvuun viime vuosikymmenen aikana ja 

vaikuttavat kehitykseen myös tulevaisuudessa. Valtion ja kuntien keskeinen strateginen tavoite on rakennuskannan 

hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, mikä voi tarkoittaa rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja siten heijastua 

korjausrakentamisen lisääntymisenä tulevina vuosina.36 

Liiketoiminnan projektiluonteisuus 

SRV:n liiketoiminta perustuu suureen määrän hankkeita, ja niiden onnistuminen ja kannattava toteutus vaikuttavat SRV:n 

tulokseen. Lisäksi hankkeiden ajoittuminen ja tuloutusperiaatteet vaikuttavat SRV:n tulokseen eri raportointikausien 

välillä. 

Projektien johtaminen 

SRV Mallin mukaisesti hankeprosessin olennaisia, toisiinsa limittyviä vaiheita ovat hankekehitys, suunnittelu, 

rakentaminen sekä mahdollinen vuokraus ja operointi – tästä on esitetty lisätietoja kohdassa "Liiketoiminnan yleiskuvaus 

– Keskeiset vahvuudet – Vahva hankekehitysosaaminen ja asiakaslähtöinen ja tehokas hankkeiden toteutus SRV Mallin 

avulla". Tämä prosessi vaatii muun muassa hankkeiden huolellista suunnittelua ja valvontaa, tehokasta 

alihankintasopimusten ja materiaalitoimituksien hallintaa, tarkkaa laadun-, kustannusten, aikataulun, turvallisuuden ja 

ympäristöasioiden hallintaa, sekä jatkuvaa asiakassuhteiden ylläpitoa ja asiakaspalvelua. 

SRV pyrkii toteuttamaan kaikki hankkeensa asiakaslähtöisen, joustavan ja laajasti verkottuneen SRV Mallin mukaisesti 

pyrkien siihen, että jokaiseen hankkeeseen pystytään luomaan parhaiten sopiva organisaatio toteuttamaan hanke 

tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tämän lähestymistavan katsotaan myös tukevan 

SRV:n hankkeiden kannattavuutta. Hankkeissa käytetään mahdollisuuksien mukaan standardoituja ratkaisuja, kuten 

rakennuskonsepteja ja -moduuleja, SRV:n suunnitteluprosessien tehokkuuden sekä hankkeiden kustannustehokkuuden, 

laadun ja toteutuksen parantamiseksi. Hankkeiden toteuttamisessa SRV käyttää omaa projektinhallintajärjestelmäänsä, 

joka sisältää myös yleiset ISO-standardien mukaiset järjestelmät. SRV kehittää projektinjohto-osaamistaan ja työkaluja 

jatkuvasti, keskittyen tällä hetkellä kustannusten, laadun ja asiakaspalvelun lisäksi myös digitalisaatioon ja kestävään 

kehitykseen. 

Hankkeiden koko ja ajoitus 

SRV:n hankkeiden koko on historiallisesti vaihdellut. Vuonna 2019 Rakentaminen-segmentin tyypillinen hankekoko oli 

asuntorakentamisessa noin 10–25 miljoonaa euroa. SRV on kuitenkin toteuttanut merkittävästi suurempiakin hankkeita, 

kuten Kalasatamaan Helsingissä suunnitellut kahdeksan tornia, joista yksi on valmistunut ja kaksi on rakenteilla. 

Kalasataman hankkeen lisäksi SRV:llä on rakenteilla useita suuria omaperusteisia asuntohankkeita, kuten Neulansilmä 

Vantaalla, Fyyri Oulussa ja Wallesmanni Tampereella. SRV:n hankkeiden tuloutuksen ajoittuminen voi vaikuttaa tuloksen 

muuttumiseen raportointikausien välillä. 

Lisäksi suuriin hankkeisiin liittyy yleensä enemmän riskejä kuin mittakaavaltaan pienempiin hankkeisiin. Suurissa 

kehityshankkeissa ja rakennusurakoissa riskit ovat tyypillisesti samoja kuin pienemmissä hankkeissa, mutta riskit voivat 

olla taloudellisesti tai muutoin huomattavasti suurempia ja riskit saattavat keskittyä, kun epävarmuudet projektin 

lopputuloksesta ja vastuista kasvavat. Suuriin ja pitkäkestoisiin hankkeisiin liittyvät riskit voivat olla suurempia myös 

taloudessa ja liiketoimintaympäristössä tapahtuvien muutoksien, hankkeiden uusien ominaisuuksien tai 

monimutkaisuuden seurauksena. 

Suuriin ja pienempiin hankkeisiin liittyvien potentiaalisten riskien lieventämiseksi SRV valikoi hankkeensa erittäin 

huolellisesti etukäteen määritetyn prosessin ja kriteerien mukaisesti, jotta voidaan välttää esimerkiksi hankkeet, jotka 

vaativat SRV:ltä merkittävää rahoitusta verrattuna SRV:n odottamaan tuottopotentiaaliin. Saman logiikan mukaisesti, ja 

osana meneillään olevaa tervehdyttämisohjelmaansa, SRV on vähentämässä omaan taseeseen rakentamista pyrkimällä 

siirtämään oman hankekehityksensä painopistettä omaperusteisista hankkeista omakehitteisiin hankkeisiin, jotka SRV 

myy sijoittajille ennen rakentamisen aloittamista. 

Hankkeiden tulouttaminen 

SRV:n projektien tulouttamisen tapa vaihtelee projektityypeittäin. Omaperusteisten asuntohankkeiden myyntituotot 

tuloutetaan omaisuuserän valmistuttua ja sen tultua myydyksi. Kuluttajille myytävissä omaperusteisissa 

                                                           

36 Lähde: Ympäristöministeriö, Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia 2020–2050. 
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asuntohankkeissa myyntituotot tuloutetaan aikaisintaan hankkeen valmistuttua. Hankkeista tuloutuu valmistumishetkellä 

myyntiastetta vastaava osuus tuloista ja menoista. Kiinteähintaiset urakat, projektinjohtourakat, KVR-urakat 

(kokonaisvastuurakentamisurakat), allianssiurakat, omakehitteiset asunto- ja toimitilahankkeet tuloutetaan 

valmistusasteen mukaisesti ajan kuluessa. 

Rakennusurakat ovat ulkopuolisten tilaajien rakennushankkeita, joissa SRV toimii toteuttajana. SRV tulouttaa hankkeet 

rakentamisen valmiusasteen tai muun sopimuksen mukaan. Esimerkiksi Tampereen Kansi ja Areena hankkeen 1. 

vaiheen rakentamisen tuloutuminen on jakautunut ja jakautuu vuosille 2018–2022. Loput hankkeesta kirjataan lopullisten 

urakkasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä. Ajan kuluessa, valmistusasteen mukaisesti tuloutettava omaisuuserä on 

asiakkaan määräysvallassa ja näiden asiakashankkeiden tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen 

perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida luotettavasti. Valmistusaste määritetään laskemalla kunkin 

hankkeen tilinpäätöspäivään mennessä kertyneiden menojen suhteellinen osuus kyseisen hankkeen arvioidusta 

kokonaismenosta. Tuottoja kirjataan valmistusastetta vastaava määrä. Kun on todennäköistä, että hankkeen valmiiksi 

saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan 

kuluksi välittömästi. 

Omaperusteisella asuntohankkeella tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, jota ei rakentamisen aloituksen 

yhteydessä ole vielä myyty. Tällaisessa hankkeessa SRV kantaa sekä myynti- että rakentamisriskin, ja hanke tuloutuu 

kohteen valmistuttua ja asuntojen myynnin mukaan. Omaperusteisissa kohteissa voidaan tarjota asunnon ostajalle 

autopaikka tai muuttopalvelu. Tällöin autopaikka ja muuttopalvelu katsotaan erillisiksi suoritevelvoitteiksi. Tyypillisesti 

nämä luovutetaan ja tuloutetaan samanaikaisesti kuin asunto. Mahdollisesti tarjottavat vastikevapaat rinnastetaan 

alennuksiin ja nämä huomioidaan myyntihinnan oikaisuna. 

Omakehitteisellä asuntokohteella puolestaan tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, jonka SRV myy sijoittajalle 

ennen rakentamisen aloitusta. SRV kantaa hankkeessa rakentamisen riskin, ja hanke tuloutuu valmiusasteen mukaisesti 

ajan kuluessa.  

Omakehitteisiin ja -perusteisiin hankkeisiin liittyy muuttuvia vastikkeita, jotka voivat johtua esim. viivästymissanktioista ja 

vuokravastuista. Liikevaihdon tuloutusta lykätään arvioidun vuokravastuuvelvoitteen osalta ja tämä arvioitu osuus 

hankkeen tuloista kirjataan saaduksi ennakoksi. Suoritetut takuuvuokrat vähentävät hankkeeseen liittyviä saatuja 

ennakkoja. Solmittuun vuokrasopimukseen sisältyvät epävarmuustekijät otetaan tuloutuksessa huomioon. 

Suurin osa Rakentaminen-segmentin asuntohankkeista toteutetaan omakehitteisinä hankkeina. Omaperusteisissa 

hankkeissa käytetty luovutukseen perustuva tuloutus kuitenkin aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua 

raportointikausien välillä. Koska hankkeet valmistuvat tyypillisesti vuoden loppupuolella, loka-joulukuussa tuloutuu usein 

enemmän projekteja kuin muilla raportointikausilla. Vuonna 2019 valmistui 808 omaperusteista asuntoa, myytiin 649 

omaperusteista asuntoa ja tuloutettiin 833 omaperusteista asuntoa, joista kertyi liikevaihtoa yhteensä 225,4 miljoonaa 

euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosineljännestasolla SRV:n tulouttamat omaperusteiset asuntohankkeet 

sekä aloitetut omaperusteiset asuntohankkeet vuodelta 2019 ja jaksolta 1.1.2020–31.3.2020: 
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Aloitetut ja tuloutetut omaperusteiset asuntohankkeet 

 

Osakkuusyhtiöiden tulos yhdistellään SRV:n tulokseen pääomaosuusmenetelmällä ja esitetään tuloslaskelman rivillä 

osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. 

Tonttien hankinta ja kehittäminen 

SRV:n johto pitää SRV:n tonttivarantoa keskeisenä tekijänä Yhtiön menestymiselle tulevaisuudessa, ja onnistuminen 

asuntotonttien hankinnassa, niin tontteja kehittämällä kuin suorilla hankinnoilla, vaikuttaa olennaisesti 

rakennushankkeiden kannattavuuteen. Yhtiö neuvottelee jatkuvasti maanomistajien kanssa tonttien hankinnasta ja 

varmistuakseen rakennushankkeen kannattavuuden, hankkeesta laaditaan tarkka kaupallinen analyysi, ennen 

hankkeeseen sitoutumista. Omakehitteiset ja omaperusteiset hankkeet sisältävät kuitenkin muuttujia, jotka voivat muun 

muassa johtaa vuokravastuisiin, kun tonttia ei osteta vaan se vuokrataan. Allekirjoitettuihin vuokrasopimuksiin liittyvät 

epävarmuudet otetaan huomioon tuloutuksessa. 

Suurin osa Yhtiön hankkeista perustuu tonttien kehittämiseen, jossa tonttien kaavoitukseen vaikutetaan kuntien kanssa 

tehtävillä maankäyttösopimuksilla ja niihin perustuvalla yhteistyöllä. SRV hallinnoi tonttivarantoaan huolellisesti erityisesti 

tonttien kehittämisen kautta, pyrkien varmistamaan uusien rakennushankkeiden jatkuvan virran. 

SRV:n tonttivaranto sisälsi 31.3.2020 yhteensä 964.000 neliömetriä rakennusoikeuksia, jotka koskevat rakentamattomia 

maa-alueita, maa-alueiden hankintasitoumuksia ja vuokratontteja, minkä lisäksi SRV:llä oli yhteensä 312.000 neliömetriä 

maa-alueiden kehittämiseen liittyviä rakennusoikeuksia. SRV:n johdon näkemyksen mukaan, Yhtiöllä on korkealaatuinen 

tonttivaranto, joka sijaitsee tiiviisti asutuilla ja kasvavilla kaupunkialueilla, jotka ovat hyvien julkisten liikenneyhteyksien 

varrella pääkaupunkiseudulla. Lisäksi SRV:llä on Yhtiön johdon näkemyksen mukaan vahva asiantuntemus 

kiinteistökehityksessä ja laaja kokemus yhteistyöstä kuntien ja kaupunkien päättäjien kanssa. 

Merkittävin osa kokonaispääomasta, joka tarvitaan oman tonttikehityksen kautta hankittaville tonteille, sitoutuu vasta sen 

jälkeen, kun kaavoituspäätös on vahvistettu ja hankkeen toteutus voidaan aloittaa. SRV on historiallisesti toteuttanut 

tonttihankinnan pääasiassa vuokrajärjestelyillä, jotka eivät sido pääomaa. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi on 

kuitenkin vaikuttanut vuokratontteihin sovellettaviin laskentaperiaatteisiin. Konsernitaseeseen 31.3.2020 sisältyy myös 

rakenteilla oleviin tontteihin liittyvät vuokrasopimusvelat. 

Henkilöstön, toteutuskumppaneiden ja toimittajien saatavuus 

Vuonna 2019 SRV:n henkilöstöön kuului keskimäärin 1.080 henkilöä. Vuoden 2019 lopussa SRV:llä työskenteli yhteensä 

1.044 henkilöä, joista 836 työskenteli Rakentaminen-segmentissä, 132 Sijoittaminen-segmentissä ja 76 

konsernitoiminnoissa. Noin 80 prosenttia SRV:n henkilöstöstä on toimihenkilöitä. Lisäksi SRV työllistää vuosittain 

henkilöitä yli 4.000:n aliurakoitsijayrityksen verkostosta. Vuonna 2019 SRV:n työmailla oli eri aikoina yhteensä noin 

30.000 henkilöä ja keskimäärin 3.000–5.000 henkilöä työpäivien aikana. 

SRV liiketoiminta on riippuvainen nykyisestä osaavasta henkilöstöstä ja uusien osaavien työntekijöiden rekrytoinnista. 

SRV:n johdon mukaan työntekijät odottavat muun muassa työturvallisuutta, työhyvinvointia, jatkuvaa koulutusta ja 

kehittymistä, hyvää yrityskulttuuria, vahvaa mainetta, eettisesti hyväksyttäviä toimintatapoja sekä taloudellista 
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suorituskykyä ja vakautta. SRV on kehittänyt useita sisäisiä ohjelmia vastatakseen henkilöstönsä odotuksiin. SRV 

kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa, huolehtii hyvästä työympäristöstä ja työskentelyolosuhteista ja henkilökunnalle 

tarjotaan esimerkiksi jatkuvasti mahdollisuuksia koulutukseen ja työssäoppimiseen sekä yhteisölliseen toimintaan. SRV:n 

oman henkilöstön osaamisella ja hyvinvoinnilla on tärkeä rooli SRV:n liiketoiminnassa. 

SRV:n liiketoiminnassa tarvittavia muita tärkeitä resursseja ovat muun muassa erikoisasiantuntijat, suunnittelijat, 

aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat yhteistyökumppaniverkostossa, joka osallistuu SRV:n hankkeiden toteuttamiseen. 

Oman henkilöstön ja toteutuskumppaneiden palvelujen ja tuotteiden saatavuudella ja kustannuksilla on keskeinen 

vaikutus SRV:n kustannuskilpailukykyyn hankkeissa ja ne vaikuttavat suoraan SRV:n liikevoittoon. Lisäksi SRV:n 

toteutuskumppaneiden työtehokkuus ja tuotteiden laatu vaikuttavat SRV:n rakennushankkeiden laatuun ja aikatauluun, 

mikä puolestaan vaikuttaa myös SRV:n maineeseen asiakkaiden keskuudessa sekä SRV:n liikevaihtoon ja liikevoittoon. 

Noin 98 prosenttia SRV:n materiaali- ja palveluhankinnoista on Suomesta37. 

Osaavaan henkilöstöön, toteutuskumppaneihin ja toimittajiin liittyvistä riskeistä katso "Riskitekijät – SRV:n organisaatioon 

ja johtoon liittyvät riskit". 

SRV:n ja sen asiakkaiden rahoituksen saatavuus ja hinta 

Rahoituksen saatavuus ja hinta ovat kriittisiä SRV:n liiketoiminnalle ja liiketoiminnan tulokselle. SRV-konsernin 

rahoitusreservit olivat 31.3.2020 41,1 miljoonaa euroa koostuen nostamattomista projektilainoista 1,7 miljoonaa euroa ja 

kassavaroista 39,4 miljoonaa euroa. SRV allekirjoitti 28.2.2020 Luottolimiitin, joka sisältää 60 miljoonan euron ja 40 

miljoonan euron Luottolimiitit. Lisäksi SRV sopi 31.3.2020 9 miljoonan euron pääomalainasta OP-Henkivakuutus Oy:n, 

Pohjola Vakuutus Oy:n ja AS Pontos Balticin kanssa. 

SRV:n liiketoiminta on riippuvainen rahoituksen saatavuudesta (mukaan lukien projektirahoituksen saatavuudesta), 

koska useimmat rakennushankkeet sitovat merkittävästi pääomaa. Lisäksi rahoituksen hinta vaikuttaa SRV:n 

liiketoiminnan tulokseen. Rahoitusmarkkinoilla esiintyvä epävarmuus voi johtaa siihen, että SRV:n liiketoiminnassa 

tarvittavan rahoituksen hinta nousee tai rahoituksen saatavuus heikkenee. Erityisesti koronaviruksen leviäminen on 

aiheuttanut merkittävää epävarmuutta maailmantaloudessa, ja sen odotetaan johtavan talouden laskusuhdanteeseen, 

millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n ja sen asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen sekä SRV:n ja sen 

asiakkaiden tulevaisuudennäkymiin. SRV:n meneillään olevat suuret hankkeet, valmistuneet kauppakeskushankkeet 

Venäjällä ja omaperusteinen rakentaminen sitovat paljon pääomaa. Kiinteistörahoituksen saatavuus vaikuttaa 

puolestaan kehityshankkeiden etenemiseen ja aloittamispäätöksiin. SRV:n tavoitteena on toteuttaa suuria 

kehityshankkeita projektirahoituksella ja yhteistyössä kiinteistösijoittajien kanssa. Sijoittajien rahoituksen ja 

projektirahoituksen saatavuuden heikentyminen saattaa lisätä SRV:n oman projektirahoituksen osuutta, mikä alentaa 

SRV:n omavaraisuusastetta, heikentää SRV:n maksuvalmiutta ja vaikeuttaa muun rahoituksen saatavuutta. Lisäksi 

esimerkiksi kuluttajille tehtävissä asuntohankkeissa on noudatettava asuntokauppalakia (843/1994, muutoksineen). Jos 

näihin hankkeisiin saatavilla oleva pankkirahoitus vähenee, kuluttajien kiinnostus tällaisiin hankkeisiin saattaa heikentyä, 

ja tällä voi olla haitallinen vaikutus asuntorakentamisen määrään, millä olisi suora vaikutus SRV:n tulokseen. 

Rahoituksen saatavuus ja hinta sekä korkotaso vaikuttavat erityisesti SRV:n Rakentaminen-segmenttiin ja 

asuntorakentamiseen. Katso "Riskitekijät – SRV:n rahoitukseen liittyvät riskit – SRV ei välttämättä saa rahoitusta 

kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan". 

SRV:n tulokseen vaikuttaa myös sen asiakkaiden saatavilla oleva rahoitus. Markkinakorkojen ja korkomarginaalien 

muutokset voivat vaikuttaa Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvien yksityishenkilöiden käyttäytymiseen osittain eri tavoin 

riippuen siitä, ostaako yksityishenkilö asunnon omaan käyttöönsä vai sijoitusasunnoksi. Rahoituksen hinnan nousu voi 

tehdä asunnon vaihtamisesta ja kiinteistöihin sijoittamisesta vähemmän houkuttelevaa myös yksityishenkilöille. Korkojen 

nousu voi myös parantaa muiden sijoituskohteiden tuottoa sijoitusasuntoihin verrattuna ja siten vähentää 

sijoitusasuntojen houkuttelevuutta sijoittajien keskuudessa. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvien yksityishenkilöiden 

keskuudessa kysyntään voivat vaikuttaa myös asuntolainoja koskevat määräykset, rahoituksen saatavuuteen vaikuttava 

muu sääntely sekä pankkien omat lainanantokäytännöt ja -periaatteet. Muutokset lainakattosääntelyssä ja kuluttaja-

asiakkailta vaadittavassa omarahoitusosuudessa voivat heikentää kuluttaja-asiakkaiden mahdollisuuksia saada 

lainarahoitusta ja johtaa omarahoitusosuuden täydentämiseen kulutusluotoilla. Tämän seurauksena myös 

kulutusluottoihin liittyvä lainsäädäntö ja kulutusluoton saatavuus voivat vaikuttaa asuntolainojen kysyntään ja tarjontaan. 

Katso "Riskitekijät – SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä – SRV:n asiakkaat eivät välttämättä saa tarvitsemaansa 

rahoitusta tai rahoituksen hinta voi nousta tasolle, joka vähentää SRV:n rakentamispalveluiden kysyntää". 

                                                           

37 Jaksolla tammikuu 2019 – maaliskuu 2020 
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Pääomanlähteet 

SRV:n ensisijaisia pääomanlähteitä ovat tavanomaisen liiketoiminnan tuotot, pankkilainat (mukaan lukien Luottolimiitti, 

sitovat maksulimiitit ja projektilainat), TEL-laina, senioriehtoiset vakuudettomat joukkovelkakirjat sekä Hybridivelkakirjat. 

SRV:lla on käytössään nostamaton 40 miljoonan euron Luottolimiitti, joka on varattu käytettäväksi tulevien 

rakennushankkeiden rahoittamiseen minkä lisäksi Luottolimiitistä on nostettavissa 9,0 miljoonaa euroa, mikäli Yhtiöllä 

oleva 9,0 miljoonan euron pääomalaina kuitataan Osakeannissa. SRV:n käytettävissä on myös nostamaton noin 31 

miljoonan euron TEL-laina, jonka nostaminen edellyttää pankkitakauksen saamista. Lisäksi SRV:llä on saatavarahoitusta 

koskeva järjestely. 

SRV-konsernin rahoitusreservit olivat 31.3.2020 41,1 miljoonaa euroa koostuen nostamattomista projektilainoista 1,7 

miljoonaa euroa ja rahavaroista 39,4 miljoonaa euroa. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n rahavarat sekä korolliset velat ilmoitettuina ajankohtina. 

 
31.3. 31.12. 

Pääomanlähteet 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) 
(tilintarkastamaton, 
ellei toisin mainita) 

Rahavarat ..................................................  39,4 61,1 27,7(2) 93,1(2) 
Korolliset velat ............................................  439,8 552,0 449,7 375,9 
 lyhytaikainen osuus ...................................  86,8 98,0 25,6 91,8 
 pitkäaikainen osuus ...................................  353,1 454,0 424,1 284,1 
Korollinen velka ilman IFRS 16:sta(1) .........  293,5 378,4 299,6 375,9 

______ 
(1) Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset vuotta 2020 ja 2019 koskevien lukujen osalta. Oikaisun johdosta luvut vuodelle 2020 

ja 2019 ovat vertailukelpoisia vuoden 2018 lukujen kanssa. 
(2) Tilintarkastettu. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty SRV:n varat ja velat ilmoitettuina ajankohtina. 

 
31.3. 31.12. 

Varat 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Pitkäaikaiset varat ......................................  184,6 328,0 188,3 294,4 
Lyhytaikaiset varat .....................................  666,6 771,1 725,0 652,7 
Yhteensä ...................................................  851,2 1.099,1 913,3 947,0 
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31.3. 31.12. 

Velat 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Pitkäaikaiset velat ......................................  387,2 480,2 458,3 308,8 
Lyhytaikaiset velat ......................................  310,1(1) 380,3 279,4 404,6 
Yhteensä ...................................................  697,3 860,6 737,7 713,4 

______ 
(1) Yhtiön taseen 'Ostovelat ja muut velat' sisältävät yhteensä 15,5 miljoonaa euroa pääosin arvonlisäverovelkaa, jonka osalta 

Verohallinto on 1.4.2020 myöntänyt Yhtiölle maksujärjestelyn, jonka mukaisesti mainitut verot jakaantuvat 21 maksettavaan erään, 

joista viimeinen erä erääntyy 30.12.2021. Yhtiö on lisäksi hakenut yhteensä noin 9,6 miljoonan euron 12.5.2020 erääntyville 

arvonlisäveroveloille maksujärjestelyä toukokuussa 2020. 

31.3.2020 SRV:llä oli korollista velkaa ilman IFRS 16:sta yhteensä 293,5 miljoonaa euroa. Seuraavassa taulukossa 

esitetään korolliset velat 31.3.2020 pois lukien korolliset vuokravelat. Taulukossa esitetään velan pääoma sekä 

mahdollinen nostamatta oleva määrä, eräpäivä ja korko.  

 
31.3.2020 

Korolliset velat Pääoma 
Nostamaton 

määrä(1) Eräpäivä Korko, %(2) 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton, ellei toisin mainita) 

Joukkovelkakirja (2016) .............................  62,1 0,0 23.2.2021 6,875 
Joukkovelkakirja (2018) .............................  75,0 0,0 27.3.2022 4,875 
Pääomalaina ..............................................  9,0 -   
Luottolimiitti (fasiliteetti A1) ........................  11,0 0,0 31.1.2021 4,5 
Luottolimiitti (fasiliteetti A2) ........................  40,0 0,0 31.1.2022 4,5 
RS-lainat ....................................................  64,9 1,7 2034–2046 2,0 
Vakuudelliset tonttilainat ............................  9,7 0,0 2021-2022 3,7 
Muut ...........................................................  22,2 0,0 - 2,5 
Yhteensä ...................................................  294,0 1,7   

______ 
(1) Nostettavissa 31.3.2020. 
(2) RS-lainojen ja vakuudellisten tonttilainojen korkoprosentti on esitetty nostettujen pääomien painotettuna keskiarvona. 

31.3.2020 SRV:llä oli vuosien 2020 ja 2021 aikana erääntyviä korollisia velkoja yhteensä 89,9 miljoonaa euroa. SRV on 

26.5.2020 ja 27.5.2020 tiedottanut saattaneensa loppuun joukkovelkakirjojen ehtojen mukaiset kirjalliset menettelyt 

joukkovelkakirjojen tiettyjen ehtojen, mukaan lukien maturiteettien, muuttamiseksi. Katso "– Velat". Seuraavassa 

taulukossa on esitetty SRV:n pitkäaikaisten velkojen sopimusvastuut: 
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SRV:n korollisten velkojen sopimusvastuut (miljoonaa euroa)(1)(2)(3) 

 

______ 
(1) Perustuu 31.3.2020 sopimuksiin sisältäen lyhennykset ja korkomaksut. 
(2) Luvuista on oikaistu pois IFRS 16 vaikutukset. 
(3) 23.3.2021 erääntyvän joukkovelkakirjan eräpäivää on 26.5.2020 siirretty yhdellä vuodella ja 27.3.2022 erääntyvän joukkovelkakirjan 

eräpäivää on 27.5.2020 siirretty puolellatoista vuodella. 

Velat 

SRV:n velat olivat 31.3.2020 yhteensä 697,3 miljoonaa euroa (31.3.2019: 860,6 miljoonaa euroa). Tilikauden 2019 

päättyessä 31.12.2019 velat olivat yhteensä 737,7 miljoonaa euroa (31.12.2018: 713,4 miljoonaa euroa). SRV:n 

lyhytaikaiset korolliset velat 31.3.2020 olivat 86,8 miljoonaa euroa (31.3.2019: 98,0 miljoonaa euroa) ja pitkäaikaiset 

korolliset velat 353,1 miljoonaa euroa (31.3.2019: 454,0 miljoonaa euroa). Tilikauden 2019 päättyessä 31.12.2019 

lyhytaikaiset korolliset velat olivat 25,6 miljoonaa euroa (31.12.2018: 91,8 miljoonaa euroa) ja pitkäaikaiset korolliset 

velat 424,1 miljoonaa euroa (31.12.2018: 284,1 miljoonaa euroa). 

SRV sopi 28.2.2020 päärahoittajiensa kanssa senhetkisen 100 miljoonan euron luottojärjestelyn korvaamisesta kahdella 

erillisellä 60 miljoonan euron ja 40 miljoonan euron Luottolimiitillä. SRV sopi Luottolimiitin lainanantajien kanssa 

17.4.2020, että 60 miljoonan euron Luottolimiitistä maksetaan takaisin 5 miljoonaa euroa tammikuussa 2021, 15 

miljoonaa euroa joulukuussa 2021 ja loput 40 miljoonaa euroa tammikuussa 2022. Nostamaton 40 miljoonan euron 

Luottolimiitti käytetään tulevien rakennushankkeiden rahoittamiseen, ja se erääntyy tammikuussa 2022 tai erilliselle 

rakennushankkeelle määrättynä muuna ajankohtana. Rakennusaikainen rahoitus tyypillisesti uudelleenrahoitetaan tai 

maksetaan takaisin rakennuksen valmistuessa. Omaperusteisten hankkeiden rahoitus perustuu myyntiprosessiin, 

projektilainoihin ja SRV:n yleisten rahoitusreservien käyttöön. 

Edellä kuvatun lisäksi SRV:llä on kaksi vakuudetonta joukkovelkakirjaa, 27.3.2022 erääntyvä vakuudeton 75 miljoonan 

euron joukkovelkakirja, jonka vuotuinen kiinteä korko on 4,875 prosenttia ja 23.3.2021 erääntyvä vakuudeton 100 

miljoonan euron joukkovelkakirja, jonka ulkona oleva pääoma 31.3.2020 oli 62,1 miljoonaa euroa ja jonka vuotuinen 

kiinteä korko on 6,875 prosenttia. 26.5.2020 ja 27.5.2020 SRV tiedotti saattaneensa loppuun joukkovelkakirjojen ehtojen 

mukaisen kirjallisen menettelyn joukkovelkakirjojen tiettyjen ehtojen muuttamiseksi, mukaan lukien 23.3.2021 erääntyvän 

joukkovelkakirjan eräpäivän siirtämiseksi yhdellä vuodella ja 27.3.2022 erääntyvän joukkovelkakirjan eräpäivän 

siirtämiseksi puolellatoista vuodella. Kirjallisessa menettelyssä joukkovelkakirjojen takaisinmaksuehtoja muutettiin siten, 

että eräpäivänä takaisinmaksettava määrä on 101,75 prosenttia joukkovelkakirjan pääomasta lisättynä kertyneellä 

korolla. Jos joukkovelkakirja maksetaan takaisin ennen eräpäivää, on takaisinmaksettava määrä 102,75 prosenttia 

joukkovelkakirjan pääomasta lisättynä kertyneellä korolla, jos takaisinmaksu tapahtuu enintään vuotta ennen eräpäivää, 

tai 103,75 prosenttia joukkovelkakirjan pääomasta lisättynä kertyneellä korolla, jos takaisinmaksu tapahtuu aiemmin kuin 

vuotta ennen eräpäivää. Lisäksi velkaantumisrajoitusta koskevaa ehtoa muutettiin sallimaan tietty aiemmin kielletty 

lisävelkaantuminen, SRV sitoutui tiettyihin Hybridivelkakirjojen takaisinmaksua koskeviin rajoituksiin ja ehtoja muutettiin 
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siten, että omavaraisuusastetta koskevaa kovenanttiehtoa ei sovelleta vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen siinä 

tapauksessa, että Osakeannin merkintämaksuja ei ole vastaanotettu 30.6.2020 mennessä. 

Lisäksi SRV:llä on 31.3.2020 nostettu 9 miljoonan euron pääomalaina OP Henkivakuutusyhtiö Oy:ltä, Pohjola Vakuutus 

Oy:ltä ja AS Pontos Balticilta. Pääomalainalla lyhennettiin samanaikaisesti 60 miljoonan euron Luottolimiittiä. 

Pääomalainalle maksetaan 12 prosentin vuotuista korkoa edellyttäen, että koronmaksun edellytykset täyttyvät. Kertynyt 

maksamaton korko maksetaan samalla, kun laina maksetaan kokonaisuudessaan pois. Pääomalaina erääntyy 

takaisinmaksettavaksi 1.2.2022 edellyttäen, että takaisinmaksun edellytykset täyttyvät. Lainanantajat voivat kuitenkin 

maksaa Osakeannin yhteydessä Uuden Osakkeen Merkintähinnan kuittaamalla pääomalainan pääomaa. 

Pääomalainalle nostopäivästä Osakeannin suunniteltuun allokaatiopäivään asti kertyvä korko erääntyi kuitenkin 

poikkeuksellisesti maksettavaksi lainanantajille ennakollisesti 2.4.2020. Ennakollisesti maksetun koron määrä oli 225.000 

euroa. 

Taseen ulkopuoliset vastuut ja ehdolliset velat 

Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n omasta puolesta annetut vakuudet sekä muut vastuusitoumukset 31.12.2019 

ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta sekä 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta: 

 
31.3. 31.12. 

 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     
Omasta puolesta annetut vakuudet     
Annetut kiinteistökiinnitykset(2) ...................  74,2 84,9 61,6 82,3 
     
Muut vastuusitoumukset     
Annetut investointisitoumukset ...................  33,5 58,0 51,7 67,5 
Tonttisitoumukset .......................................  46,8 47,8 47,3 47,8 
Ehdolliset velat (vuokratontit) .....................  - - - 169,3(1) 

______ 
(1) Vuokravastuun määrä ennen 1.1.2019 tapahtunutta IFRS 16 käyttöönottoa. 

(2) Kiinteistökiinnitykset sisältävät omaperusteisen asuntotuotannon yhtiölainojen vakuudeksi haettujen kiinnitysten kokonaismäärän, joka 

kohdistuu rakenteilla olevien kohteiden ja myymättömien valmiiden kohteiden lainaosuuksiin. 

Yhtiön venäläinen tytäryhtiö Olgino-4 LLC on osallisena oikeudenkäynnissä, jossa sen vastapuolen vaatimus on noin 7,4 

miljoonaa euroa. Mikäli vaatimus hyväksyttäisiin täysimääräisenä, olisi sillä merkittävä vaikutus SRV:n tytäryhtiön 

taloudelliseen asemaan ja Yhtiölle aiheutuisi riski kyseiseen tytäryhtiöön tehdyn sijoituksen (31.3.2020, 2,7 miljoonaa 

euroa) menettämisestä. Lisätietoja, katso "Valikoituja taloudellisia tai muita tietoja – Oikeudenkäynnit ja 

välimiesmenettelyt". 

Lisäksi SRV on antanut tytäryhtiöidensä sitoumusten vakuudeksi takauksia. Näiden takausten yhteismäärä oli 

31.12.2019 308,4 miljoonaa euroa (2018: 323,3 miljoonaa euroa). 

Rahavirrat 

SRV:n liiketoiminnan nettorahavirta 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta oli -17,3 miljoonaa euroa ja se 

parantui 3,1 miljoonaa euroa verrattuna 31.3.2019 päättyneen kolmen kuukauden jakson nettorahavirtaan, joka oli -20,4 

miljoonaa euroa. Liiketoiminnan negatiivinen kassavirta 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla johtui lähinnä 

siitä, että katsauskaudella ei valmistunut lainkaan perustajaurakointikohteita ja rakenteilla olevien kohteiden 

rakentaminen eteni suunnitellusti. Lisäksi liiketoiminnan kassavirtaan vaikutti myös Yhtiön liikkeeseen laskemien 

joukkovelkakirjalainojen vuosittaisen koronmaksun ajoittuminen 31.3.2020 päättyneelle katsauskaudelle. 31.3.2019 

päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liiketoiminnan negatiivinen rahavirta johtui lähinnä Yhtiön käyttöpääoman 

muutoksista sekä joukkovelkakirjalainojen vuosittaisesta koronmaksusta. 

SRV:n liiketoiminnan nettorahavirta oli 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella -10,7 miljoonaa euroa (2018: 25,5 miljoonaa 

euroa). Liiketoiminnan nettorahavirtaa heikensi keskeneräisen tuotannon kasvu ja vastaavasti paransi 

tervehdyttämisohjelman mukaiset taseen keventämistoimenpiteet. Tonttivarannon ja käyttöpääoman muutokset 

vaikuttivat positiivisesti nettorahavirtaan. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n liiketoiminnan rahavirrat 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneillä tilikausilla 

sekä 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla: 
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1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Liiketoiminnan rahavirrat 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     
Myynnistä saadut maksut ...........................  220,1 232,1 1.061,8 977,4 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 
maksut .......................................................  0,0 0,2 0,6 2,1 
Maksut liiketoiminnan kuluista(1) .................  -223,7 -238,7 -1.043,6 -937,3 

Liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja .............................  -3,7 -6,4 18,8 42,1 

Saadut korot ja muut liiketoiminnan 
rahoitustuotot .............................................  0,5 0,1 0,3 0,1 
Maksetut korot ja maksut muista 
liiketoiminnan rahoituskuluista(1) .................  -14,1 -13,6 -29,3 -18,2 
Maksetut välittömät verot ...........................  0,0 -0,5 -0,5 1,5 
     
Liiketoiminnan rahavirta ..........................  -17,3 -20,4 -10,7 25,5 

______ 
(1) IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vuoksi 1.1.2019 alkaen vuokramaksut esitetään liiketoiminnan rahavirran erän ’maksut 

liiketoiminnan kuluista’ sijasta ’maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluissa’ sekä rahoituksen rahavirran erissä 

’lainojen nostot ja maksut vuokraveloista’. Vuoden 2018 vertailulukuja ei ole oikaistu IFRS 16 -standardin mukaiseksi. 

SRV:n investointien nettorahavirta 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta oli 36,9 miljoonaa euroa ja se 

parantui 46,3 miljoonaa euroa verrattuna 31.3.2019 päättyneen kolmen kuukauden jakson nettorahavirtaan, joka oli -9,4 

miljoonaa euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla positiivisesti 

kauppakeskus REDIn ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen omistuksien myynnit sekä Pearl Plaza -

osakkuusyhtiöstä osakkaille tehdyt pääomanpalautukset. 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 

investointien rahavirtaa heikensivät erityisesti investoinnit osakkuusyhtiöihin, joista merkittävimpänä Tampereen Kansi ja 

Areena –hankkeeseen tehdyt lisäsijoitukset sekä osakkuusyhtiölle myönnettyjen lainasaamisten lisäys, joista 

merkittävimpänä kauppakeskus REDI -osakkuusyhtiölle myönnetty osakaslaina. 

SRV:n investointien nettorahavirta oli 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella -5,9 miljoonaa euroa (2018: -3,1 miljoonaa 

euroa). Investointien nettorahavirtaa paransivat katsauskausilla SRV Investment S.à.r.l.:n sijoitusten luovutustulot 5,5 

miljoonaa euroa sekä osakkuusyhtiölainasaamisten takaisinmaksut yhteensä 26,5 miljoonaa euroa, joista 

merkittävimpinä REDI-kauppakeskuksen sekä REDI Parkin osakaslainojen takaisinmaksut. Investointien nettorahavirtaa 

heikensivät erityisesti investoinnit osakkuusyhtiöihin 16,0 miljoonaa euroa, joista merkittävimpänä Tampereen Kansi ja 

Areena -osakkuusyhtiöön tehty lisäsijoitus. Investointien nettorahavirtaa heikensivät lisäksi muun muassa NREP Finnish 

Strategies Fund FCP-RAIF:lle 2019 myönnetty 11,8 miljoonan euron laina rakennettavan asuntokohteen rakentamiseksi, 

osakkuusyhtiöille myönnetyt uudet lainat ja annetut käteispanttaukset. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n investointien rahavirrat 31.12.219 ja 31.12.2018 päättyneillä tilikausilla sekä 

31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla: 
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1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Investointien rahavirrat 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin ..............................................  -0,1 -0,8 -2,0 -4,5 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0,2 - - - 
Investoinnit sijoituksiin ................................  -0,9 0,0 0,0 -1,9 
Sijoitusten luovutustulot .............................  11,0 - 5,5 - 
Myydyt tytäryhtiöosakkeet ..........................  - - - 18,6 
Investoinnit osakkuus- ja yhteisyrityksiin ....  -3,9 -5,1 -16,0 -14,2 
Myydyt osakkuusyhtiöosuudet ...................  28,0 1,0 1,0 - 
Osakkuus- ja yhteisyritysten 
lainasaamisten lisäys .................................  - -4,6 -6,0 -5,8 
Osakkuus- ja yhteisyritysten 
lainasaamisten vähennys ...........................  2,5 - 26,5 4,6 
Myönnetyt lainat muille ...............................  - 0,0 -15,7 - 
Lainojen takaisinmaksut muilta ..................  - - 0,7 - 
     
Investointien rahavirta .............................  36,9 -9,4 -5,9 -3,1 

SRV:n rahoituksen nettorahavirta 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta oli -7,2 miljoonaa euroa ja se 

heikentyi 4,7 miljoonaa euroa verrattuna 31.3.2019 päättyneen kolmen kuukauden jakson nettorahavirtaan, joka oli -2,5 

miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat positiivisesti 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 9,0 

miljoonan euron pääomalainan nosto sekä yhtiölainojen määrän kasvu yhteensä 14,5 miljoonalla eurolla, ja rahoituksen 

rahavirtaa heikensivät Luottolimiitin lyhentäminen pääomalainasta kerätyillä varoilla sekä yritystodistusten takaisinmaksut 

yhteensä -18,5 miljoonaa euroa. 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat 

positiivisesti yritystodistusten määrän kasvu sekä vakuudellisten lainojen nostot. Rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti 

yhtiölainojen määrän vähentyminen, vuokravelkojen takaisinmaksu sekä erityisesti oman pääomanehtoisen lainan 

korkomaksut. 

SRV:n rahoituksen nettorahavirta oli 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella -49,2 miljoonaa euroa (2018: 47,5 miljoonaa 

euroa). Rahoituksen rahavirtoihin vaikuttivat positiivisesti erityisesti luottolimiitin (60 miljoonaa euroa) nosto sekä kesällä 

2019 Hybridivelkakirjan liikkeeseenlasku (58,4 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirtoja heikensivät erityisesti 

yritystodistusten vähentyminen sekä 2016 Hybridivelkakirjan ja joukkovelkakirjojen takaisinmaksut. Lisäksi rahoituksen 

rahavirtoihin vaikuttivat heikentävästi myös yhtiölainojen vähentyminen 2016 Hybridivelkakirjan korot sekä 

vuokravelkojen takaisinmaksut. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n rahoituksen rahavirrat 31.12.219 ja 31.12.2018 päättyneillä tilikausilla sekä 

31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla: 

 
1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Rahoituksen rahavirrat 2020 2019 2019 2018 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     
Lainojen nostot ...........................................  9,0 2,2 65,0 97,6 
Lainojen takaisinmaksut .............................  -11,2 -0,6 -41,7 -86,7 
Oman pääoman ehtoisen lainan nostot......  - - 58,4 - 
Oman pääoman ehtoisen lainan 
takaisinmaksut ...........................................  - - -20,5 - 
Oman pääoman ehtoisen lainan kulut ........  - - -1,1 - 
Oman pääoman ehtoisen lainan korot .......  0,0 -3,9 -4,2 -3,9 
Yhtiölainojen muutos ..................................  14,5 -1,2 -27,8 22,2 
Lyhytaikaisten lainojen muutokset .............  -18,5 2,0 -73,3 22,0 
Maksetut osingot ........................................  0,0 0,0 - -3,6 
Lainojen maksut, vuokravelat (1) .................  -1,0 -1,0 -3,9 - 
Rahoituksen rahavirta .............................  -7,2 -2,5 -49,2 47,5 

______ 
(1) IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vuoksi 1.1.2019 alkaen vuokramaksut esitetään liiketoiminnan rahavirran erän ’maksut 

liiketoiminnan kuluista’ sijasta ’maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluissa’ sekä rahoituksen rahavirran erissä 

’lainojen nostot ja maksut vuokraveloista’. Vuoden 2018 vertailulukuja ei ole oikaistu IFRS 16 standardin mukaiseksi. 

Pääomanlähteiden käyttöä koskevat rajoitukset 

SRV:n rahoitussopimuksissa on tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka liittyvät muun muassa tiettyihin taloudellisiin 

tunnuslukuihin ja SRV:n antamiin vakuuksiin. 

SRV:n Luottolimiitin taloudellisia kovenanttiehtoja ovat FAS tai IFRS lukuihin perustuvat Luottolimiittisopimuksen 

ehdoissa määritellyillä tavoilla oikaistut ja lasketut osatuloutettu omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste ilman IFRS16 

vaikutusta, edellisen 12 kuukauden minimikäyttökate ennen osakkuusyhtiöiden tuloksen, transaktiokulujen ja 

arvonalentumisten vaikutusta, minimikassa ja tietyt muut rajoitukset. Näistä kovenanttiehdoista omavaraisuusaste, 

nettovelkaantumisaste ja minimikäyttökate testataan neljännesvuosittain 30.6.2020 alkaen. Minimikassa testataan 

kuukausittain alkaen 31.3.2020. Yhtiö on saanut 17.4.2020 Luottolimiitin lainanantajilta helpotuksia minimikäyttökate 

(ennen osakkuusyhtiöiden tuloksen, transaktiokulujen ja arvonalentumisten vaikutusta) -kovenantin osalta mahdollisten 

koronaviruspandemian aiheuttamien vaikutuksien varalta. Alla olevassa taulukossa on kuvattu tämän Esitteen 

päivämääränä voimassa olevan Luottolimiitin raportoitavat taloudelliset kovenantit sekä kovenanttitasot. 

Luottolimiitin taloudelliset kovenantit Kovenanttiarvo 

  
Osatuloutettu omavaraisuusaste ...................................................................................  >28 % 
Nettovelkaantumisaste (ilman IFRS 16 vaikutusta) .......................................................  ≤ 140 % 
Minimikassa ..................................................................................................................  >10 milj. euroa kauden lopussa, 

>5 milj. euroa muut ajankohdat 
Minimikäyttökate ennen osakkuusyhtiöiden tuloksen, 
transaktiokulujen ja arvonalentumisten vaikutusta ........................................................  

 
Vaihtelee 5–20 milj. euron välillä testausajankohdasta 

riippuen 

SRV:n 23.3.2021 erääntyvän vakuudettoman 100 miljoonan euron joukkovelkakirjan, jonka ulkona oleva pääoma 

31.3.2020 oli 62,1 miljoonaa euroa ja jonka vuotuinen kiinteä korko on 6,875 prosenttia, sekä 27.3.2022 erääntyvän 

vakuudettoman 75 miljoonan euron joukkovelkakirjaan, jonka vuotuinen kiinteä korko on 4,875 prosenttia, 

kovenanttiehdot ovat ristiin eräännyttäminen, panttaamattomuussitoumus, sulautumisrajoitukset, omaisuuden 

luovutusrajoitukset, omavaraisuusaste (>26 %) ja koronmaksukyky. Lisäksi SRV on 26.5.2020 ja 27.5.2020 tiedottanut 

saattaneensa loppuun joukkovelkakirjojen ehtojen mukaiset kirjalliset menettelyt joukkovelkakirjojen tiettyjen ehtojen 

muuttamiseksi. Katso "– Velat". 

Kaikkien testattavien kovenanttien kovenanttitasot täyttyivät 31.3.2020. 

Lisäksi SRV:n 40 miljoonan euron Luottolimiitti on varattu käytettäväksi tulevien rakennushankkeiden rahoittamiseen. 
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HALLITUS JA JOHTORYHMÄ 

Yleistä 

Osakeyhtiölain mukaan vastuu Yhtiön johdosta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen ja hallituksen kesken. 

Osakkeenomistajilla on lopullinen päätöksentekovalta varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa nimitetään hallituksen 

jäsenet sekä Yhtiön tilintarkastaja. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja Yhtiön toiminnan asianmukaisesta 

järjestämisestä. Hallituksen vastuut ja velvollisuudet on määritelty ensisijaisesti Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja 

Osakeyhtiölaissa. Hallituksen toimintatavat ja säännöt on kuvattu hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Yhtiön 

hallitus nimittää Yhtiölle toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. 

Julkisiin osakeyhtiöihin soveltuvan lainsäädännön lisäksi Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 

Hallinnointikoodia 2020 ("Hallinnointikoodi") tietyin poikkeuksin sekä SRV:n Code of Conductia ja muita Yhtiön 

toimintamalleja. Yhtiö noudattaa myös Helsingin Pörssin sääntöjä. 

Hallitus 

SRV:n yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu 5–8 jäsentä. Yhtiökokous nimittää hallituksen vuosittain 

osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella. Lisäksi SRV:n yhtiökokous nimittää hallituksen 

puheenjohtajan hallitukseen valittujen jäsenten keskuudesta. Hallitus puolestaan nimittää varapuheenjohtajan jäsentensä 

keskuudesta. Yhtiöjärjestyksessä ei ole säädetty erityisestä hallituksen jäsenten asettamisjärjestyksestä. Hallituksen 

jäsenten toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain Hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti. Hallituksen jäsen on 

velvollinen toimittamaan Yhtiölle tarvittavat tiedot riippumattomuusarvioinnin suorittamista varten. Tämän jälkeen hallitus 

arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä jäsenistä katsotaan riippumattomiksi Yhtiöstä ja sen suurimmista 

osakkeenomistajista. Hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa toimintansa tehostamiseksi: tarkastusvaliokunnan sekä HR- 

ja nimitysvaliokunnan. Hallituksen arvion mukaan Tomi Yli-Kyyny, Minna Alitalo, Olli-Pekka Kallasvuo, Hannu Leinonen 

ja Heikki Leppänen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Timo Kokkila on Yhtiön 

merkittävä osakkeenomistaja eikä hän ole riippumaton Yhtiöstä. 

Seuraavat henkilöt valittiin hallitukseen 26.3.2020 pidetyssä SRV:n varsinaisessa yhtiökokouksessa: 

Nimi Syntymävuosi Asema  Valittu ensimmäistä kertaa hallitukseen 

Tomi Yli-Kyyny ........................................... 1962 Puheenjohtaja 2019 

Olli-Pekka Kallasvuo .................................. 1953 Varapuheenjohtaja 2011 

Minna Alitalo ............................................... 1962 Jäsen 2012 

Timo Kokkila ............................................... 1979 Jäsen 2010 

Hannu Leinonen ......................................... 1962 Jäsen 2020 

Heikki Leppänen ........................................ 1957 Jäsen 2020 

Tomi Yli-Kyyny on ollut hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020, hallituksen jäsen vuodesta 2019 ja hallituksen 

palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2020. Hän on ollut Fennia-konsernin hallituksen jäsen vuodesta 2019, Caruna 

Oy:n, Caruna Networks Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2017, Maanpuolustuskurssiyhdistyksen 

hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja Turvallisuuden tukisäätiö (aiemmin Sotavahinkosäätiö sr) hallituksen jäsen vuodesta 

2015. Hänen aikaisempiin luottamustehtäviinsä kuuluvat toimiminen Vakuutusosakeyhtiö Garantian hallituksen jäsenenä 

vuosina 2015–2019, Barona Group Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2018, Barona Oy:n hallituksen jäsen 

vuosina 2018–2019, Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2014–2017, Jyväskylän yliopistosäätiö 

sr:n hallituksen jäsenenä vuosina 2012–2017, Suomen Vahinkovakuutus Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2015 

sekä Pohjola-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuosina 2005–2006. Hän toimi Vapo Oy:n 

toimitusjohtajana vuosina 2011–2017, Vapo Oy:n tytäryhtiöiden Kekkilä Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2011–

2017, Vapo Timber Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2011–2016, Neova AB:n hallituksen puheenjohtajana 

vuosina 2011–2017, AS Tootsi Turvasin hallintoneuvoston puheenjohtajana vuosina 2011–2016, Forest BtL Oy:n 

hallituksen jäsenenä vuosina 2012–2014 sekä Pohjola Vakuutus Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2005–2011. Hän 

toimi eri tehtävissä Pohjola-Yhtymä Oyj:ssä vuosina 1990–1999 ja vuosina 2000–2005, ja hän oli Porasto Oy:n 

toimitusjohtaja vuosina 1999–2000. Yli-Kyyny on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 

Olli-Pekka Kallasvuo on ollut hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2011 sekä hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan 

jäsen vuodesta 2017. Hän on ollut Veikkaus Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016, Relais Group Oyj:n 

hallituksen jäsen vuodesta 2019, Limestone Platform AS:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2015 vuoteen 2020, 
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Zenterio AB:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013 vuoteen 2019 ja hallituksen jäsen vuosina 2012–2013, Telia 

Company AB:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2013 vuoteen 2020, Entrada Oy:n hallituksen puheenjohtaja 

vuodesta 2006 sekä Filtra Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2020. Hänen aikaisempiin luottamustehtäviinsä 

kuuluvat toimiminen Liikesivistysrahaston hallituksen jäsenenä vuosina 2011–2016, Maailman muotoilupääkaupunki 

Helsinki -neuvoston puheenjohtajana vuonna 2012 sekä Nokia Siemens Networks Oy:n hallituksen puheenjohtajana 

vuosina 2007–2011. Hän toimi myös Helsingin Arvopaperipörssi Oy:n puheenjohtajana vuosina 1992–1996, Nokian 

Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 1992–1997 ja vuosina 1999–2003, Yleisradio Oy:n hallituksen 

jäsenenä vuosina 1999–2001, Fortum Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2001–2002, F-Secure Oyj:n hallituksen 

puheenjohtajana vuosina 2001–2004, Sampo Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2001–2006 sekä EMC 

Corporationin hallituksen jäsenenä vuosina 2004–2009. Kallasvuo toimi Nokia Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2006–

2010 ja muissa eri tehtävissä vuosina 1980–2010. Kallasvuo on oikeustieteen tohtori (h.c.). 

Minna Alitalo on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2012, hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2012 ja 

hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2013. Hänen muihin luottamustehtäviinsä kuuluu Efima Oy:n 

hallituksen puheenjohtajana toimiminen vuodesta 2017. Alitalo on toiminut Nightingale Health Oy:n talous- ja 

rahoitusjohtajana vuodesta 2020 lähtien. Hänen aikaisempiin luottamustehtäviinsä kuuluvat toimiminen Palpa Lasi Oy:n 

hallituksen puheenjohtajana vuosina 2015–2017 ja hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2015, Suomen Palautuspakkaus 

Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2017, Alkon Eläkesäätiön hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 2009–2010 

sekä Eläkesäätiöyhdistyksen (ESY) hallituksen jäsenenä vuosina 2009–2010. Aikaisemmin hän toimi Alko Oy:n 

ostojohtajana vuosina 2014–2020, Alko Oy:n talousjohtajana vuosina 2009–2014, Isku-Yhtymä Oy:n rahoitusjohtajana 

vuosina 2005–2009, Indoor Group Oy:n talous- ja hallintojohtajana vuosina 2003–2005 sekä eri tehtävissä Eimo Oyj:ssä 

vuosina 1999–2003. Alitalo on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 

Timo Kokkila on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2010. Hän on 

ollut LAK Real Estate Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2018 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020, Keskinäinen 

Henkivakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen jäsen vuodesta 2017, Pontos Aero Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 

2017, eQ Oyj:n ja Valmet Automotive Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016, Pontos Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 

2007 sekä Havu Capital Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2019. Hänen muihin luottamustehtäviinsä kuuluvat toimiminen 

AS Pontos Balticin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 ja hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2008–2016 sekä 

toimiminen AS Pontos Capitalin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2016–2018 ja hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2008–

2015, Viru Väljaku Arenduse AS:n johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 ja hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2014–

2016, AS Viru Keskuksen hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2016 ja hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 

2008–2016, AS Viru Centerin ja Aktsiaselts "Hotell Virun" johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 ja hallintoneuvoston 

jäsenenä vuosina 2008–2016, OÜ Pontcap 3:n hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2016–2018, Afortus Oy:n ja Kolpi 

Investments Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2012, "Mulga" UAB:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuosina 

2011–2018 sekä hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2016 sekä Kampin Kehitys Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 

2007–2020 ja toimitusjohtajana vuosina 2016–2020. Hän on toiminut Pontos Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2016. Hän 

toimi Pontos Oy:n sijoitusjohtajana vuosina 2011–2015 ja Parmalo Invest OÜ:n johtoryhmän jäsenenä vuosina 2016–

2017 ja hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2011–2016, Saharova Centrs, SIA:n hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 

2016–2017, Renor Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2008–2017 ja hallituksen puheenjohtajana vuosina 2014–2015 ja 

Caprus Oy:n hallituksen jäsenenä vuonna 2015. Timo Kokkila toimi Yhtiössä eri tehtävissä vuosina 2004–2011. Kokkila 

on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 

Hannu Leinonen on ollut hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020. Hänen keskeisiin 

luottamustehtäviinsä ja työkokemukseensa kuuluvat toimiminen Havator Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana 

vuodesta 2020, Asianajotoimisto Fennon neuvonantajana vuodesta 2018 ja Build Care Oy:n hallituksen jäsenenä 

vuodesta 2017. Hän on ollut YIT Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 2006–2008, Destia Oy:n ja Destia Group Oyj:n 

toimitusjohtaja vuosina 2009–2018, toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen jäsenenä vuosina 

2012–2017, Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenenä vuonna 2018 sekä Nurminen Logistics Oyj:n hallituksen jäsenenä ja 

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2019-2020. Leinonen on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 

Heikki Leppänen on ollut hallituksen ja HR- ja nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2020. Hänen aikaisempiin 

luottamustehtäviinsä kuuluvat toimiminen Giant-Kone JV Chinan hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2016, FIMECC 

OY:n hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä vuosina 2008–2009 ja 2009–2010 sekä Kone-Toshiba escalator JV:n 

hallituksen puheenjohtajana vuosina 2006–2009. Hän toimi KONE Oyj:n globaalin uushissi- ja liukuporrasliiketoiminnan 

johtajana vuosina 2005–2019, KONE Oyj:n teknologiajohtajana vuosina 2000–2005 sekä erilaisissa kehitys- ja 

johtotehtävissä KONE Oyj:ssä Suomessa ja Saksassa vuosina 1982–2000. Leppänen toimii yritysjohdon valmentajana 

ja liiketoimintakehityksen konsulttina Alders Management Consulting Oy:ssä. Leppänen on koulutukseltaan tekniikan 

lisensiaatti. 
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Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

SRV:n varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotuksia hallituksen 

kokoonpanosta ja palkkioista. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä, joista Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin 

oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtaja toimii valiokunnan neljäntenä jäsenenä. Oikeus 

jäsenen nimittämiseen on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joilla on suurin ääniosuus kaikista SRV:n osakkeista 

Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaan 31.8. yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna. 

Hallituksen valiokunnat 

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä HR- ja nimitysvaliokunta. Valiokunnat toimivat hallituksen 

vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden 

tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi. 

Tarkastusvaliokunta 

Tarkastusvaliokunta valvoo Yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle taloudellisen tilanteen seurantaan, 

tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tehtävänsä täyttämiseksi tarkastusvaliokunta seuraa Yhtiön 

taloudellisen tilanteen kehitystä, kuulee tilintarkastajia, käsittelee tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä seuraa 

sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunta 

valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.  

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2–3 jäsenestä. Valiokuntaan voidaan valita kaksi 

jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Minna Alitalo. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat muina jäseninä Hannu 

Leinonen ja Timo Kokkila. Jäsenistä Minna Alitalo ja Hannu Leinonen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä 

osakkeenomistajista. Timo Kokkila on Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja eikä hän ole riippumaton Yhtiöstä. 

HR- ja nimitysvaliokunta 

HR- ja nimitysvaliokunnan tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla yhtiökokouksissa ja hallituksen 

kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. 

Valiokunta käsittelee muun muassa toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioita sekä vuosipalkitsemis- 

ja pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä koskevia asioita. Valiokunta auditoi ylimmän johdon toimintaa, valvoo 

seuraajasuunnittelua, vastaa johdon ja henkilöstön kehittymisen suunnittelusta, seuraa henkilöstötyytyväisyyttä ja 

työkykyasioita sekä valmistelee henkilöstöpolitiikan. 

HR- ja nimitysvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2–3 jäsenestä. Valiokuntaan voidaan valita 

kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän. 

HR- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii Tomi Yli-Kyyny. HR- ja nimitysvaliokuntaan muina jäseninä kuuluvat 

Olli-Pekka Kallasvuo ja Heikki Leppänen. Jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä 

Yhtiön toimitusjohtaja on Saku Sipola, jonka lisäksi Yhtiöllä on johtoryhmä. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet: 

Nimi Syntymävuosi Asema Aloitti SRV:llä 

Saku Sipola ...................................................................................................................  1968 Toimitusjohtaja 2019 

Timo Nieminen ..............................................................................................................  1958 Varatoimitusjohtaja, Johtaja, Strateginen hankekehitys 2002 

Juha Toimela .................................................................................................................  1963 Varatoimitusjohtaja, Johtaja, Toimitilat, alueyksiköt ja 
infra 

2009 

Kim Jolkkonen ...............................................................................................................  1971 Johtaja, Asunnot PKS 2019 

Jarkko Rantala ..............................................................................................................  1986 Johtaja, Investoinnit 2018 

Johanna Metsä-Tokila ...................................................................................................  1977 Lakiasiainjohtaja 2016 

Maija Karhusaari ...........................................................................................................  1972 Viestintä- ja markkinointijohtaja 2018 

Ilkka Pitkänen ................................................................................................................  1966 Talous- ja rahoitusjohtaja 2014 
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Nimi Syntymävuosi Asema Aloitti SRV:llä 

Jussi Tuisku ..................................................................................................................  1967 Johtaja, Venäjän ja Viron liiketoiminta 2019 

Antti Nummi ...................................................................................................................  1971 Johtaja, Liiketoiminnan kehitys 2019 

Kimmo Kurki ..................................................................................................................  1960 Johtaja, Sisäiset palvelut 1998 

Saku Sipola on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2019. Hän on toiminut Remeo Oy:n hallituksen 

puheenjohtajana vuodesta 2016, DEN Group Oy:n hallituksen jäsenenä 2016 alkaen ja hallituksen puheenjohtajana 

vuodesta 2018 ja Helsingin seudun kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2019. Hän toimi Sato 

Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2015–2018, Pohjolan Design-Talo Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2011–2015, 

Rautaruukki Oyj:n johtajana markkinointi, teknologia ja toimitusketjun hallinta -yksikössä vuosina 2010–2011, Ruukki 

Construction Oy:n johtajana vuosina 2005–2010, YIT Rakennus Oy:n liiketoimintaryhmän johtajana vuosina 2001–2005 

ja YIT-Yhtymä Oy:ssä eri tehtävissä vuosina 1995–2001. Sipola on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 

Timo Nieminen on toiminut Yhtiön varatoimitusjohtajana, toimitusjohtajan sijaisena ja strategisen hankekehityksen 

johtajana vuodesta 2002. Hän on toiminut Talokeskus Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019, Suomen 

Talokeskus Oy hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019, Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy:n hallituksen 

puheenjohtajana vuodesta 2018 ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018. Hän toimi 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2007–2017 ja RYM Oy:n hallituksen 

jäsenenä vuosina 2012–2016. Hän toimi SRV Viitoset Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1997–2002. Timo Nieminen toimii 

lisäksi hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä useissa SRV:n ja sen kanssasijoittajien välisissä 

yhteisyrityksissä. Nieminen on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 

Juha Toimela on toiminut Yhtiön varatoimitusjohtajana ja Rakentaminen-liiketoiminnan johtajana vuodesta 2019. Hän 

toimi SRV:n Suomen liiketoiminnan johtajana vuosina 2015–2018, hankekehitysjohtajana vuosina 2011–2015 ja Baltian 

maajohtajana vuosina 2009–2011. Hän on toiminut Talonrakennusteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 

2019 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 sekä MIE Primepro Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2004. Toimela toimi 

yrittäjänä ja konsulttina MIE Primepro Oy:ssä vuosina 2007–2009, Pöyry Oyj:n Baltian liiketoiminnan johtajana vuosina 

2002–2007, Rautaruukki Oyj:n myyntipäällikkönä, projektipäällikkönä, vientipäällikkönä ja rakennustuotedivisioonan 

projektiliiketoiminnan johtajana vuosina 1994–2001, Hartsitekno Oy:n projektipäällikkönä vuosina 1993–1994 sekä Polar-

Rakennus Oy:n työmaa- ja projekti-insinöörinä vuosina 1990–1993. Toimela on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja MBA. 

Kim Jolkkonen on toiminut Yhtiön Asunnot-liiketoiminnan johtajana vuodesta 2020. Hän on toiminut SRV:n 

hankekehitysjohtajana vuodesta 2019. Aikaisemmin hän toimi Kojamo Oyj:n kiinteistökehitysjohtajana vuosina 2013–

2019 ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2012–2013. Jolkkonen on koulutukseltaan tekniikan 

lisensiaatti. 

Jarkko Rantala on toiminut SRV:n Investoinnit-liiketoiminnan johtajana vuodesta 2019. Hän toimi SRV:n kehitysjohtajana 

vuonna 2018, Jones Lang Lasalle Finland Oy:n kiinteistökehitysjohtajana vuonna 2018, SRV:n hankekehityksen 

sijoituspäällikkönä ja business controllerina vuosina 2015–2017 sekä SRV:n Suomen liiketoiminnan controllerina vuosina 

2012–2015. Jarkko Rantala toimii lisäksi hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä useissa SRV:n ja sen 

kanssasijoittajien välisissä yhteisyrityksissä. Rantala on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 

Johanna Metsä-Tokila on toiminut SRV:n lakiasianjohtajana vuodesta 2016. Hän toimi lakimiehenä OP:n 

varallisuudenhoidossa vuosina 2014–2016 sekä lakimiestehtävissä SRV:n lakiasiainosastolla vuosina 2003–2014. Hän 

toimi Viru Väljaku Arenduse AS:n, OÜ Pontcap 3:n ja OÜ Pontcap 5:n hallintoneuvoston puheenjohtajana sekä AS 

Pontos Capitalin, AS Pontos Balticin, AS Viru Centerin, AS Viru Keskuksen, Aktsiaselts "Hotell Virun" ja Parmalo Invest 

OÜ:n hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2016–2017. Metsä-Tokila on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja 

varatuomari. 

Maija Karhusaari on toiminut SRV:n viestintä- ja markkinointijohtajana vuodesta 2018. Hän toimi Finpron/Business 

Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtajana vuosina 2017–2018, ABB Oy:n viestintäjohtajana vuosina 2011–2016 sekä 

MCF Co-operation -johtajana ja muissa johtotehtävissä Rocla Oy:ssä vuosina 2002–2010. Hän on myös toiminut eri 

tehtävissä ICL Invia Oyj:ssä vuosina 1997–2002. Karhusaari on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 

Ilkka Pitkänen on toiminut SRV:n talous- ja rahoitusjohtajana vuodesta 2014. Hän toimi Fiskars Oyj:n Fiskarsin 

talousjohtajana vuosina 2012–2014, DNA Oy:n talous- ja hallintojohtajana sekä toimitusjohtajan varamiehenä vuosina 

2010–2012, Metsäliitto Osuuskunnan talousjohtajana vuosina 2005–2010 sekä KONE Oyj:n yrityssuunnittelujohtajana 

vuosina 2003–2005 ja muissa eri tehtävissä KONE Oyj:ssä vuosina 1998–2003. Hän toimi Ferraria Oy Ab:n hallituksen 

jäsenenä vuosina 2013–2014, Ab Åbo Båtvarf - Turun veneveistämö Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2012–2014, Inha 

Works Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2012–2014, Fiskars Garden Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 

2012–2014, Fiskars Home Oy Ab:n hallituksen jäsenenä vuosina 2012–2014, ImanCo Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 
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2012–2014, Fiskars Services Oy Ab hallituksen puheenjohtajana vuosina 2012–2014, Fiskars Europe Holding Oy Ab:n 

hallituksen jäsenenä vuosina 2012–2014 ja Fiskars Americas Holding Oy Ab hallituksen jäsenenä vuosina 2012–2014. 

Pitkänen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 

Jussi Tuisku on toiminut SRV:n Venäjän ja Viron liiketoiminnan johtajana vuodesta 2020. Hän on ollut SRV Yhtiöiden 

palveluksessa vuodesta 2019. Hän toimi aikaisemmin Ruukki Constructionin Venäjän liiketoiminnoista vastaavana 

johtajana vuosina 2014–2019, Ruukki Construction & Metalsin Venäjän liiketoiminnasta vastaavana johtajana vuosina 

2009–2014 ja Venäjän tytäryhtiön toimitusjohtajana vuosina 2011–2014, YIT Building Systemsin Moskovan tytäryhtiön 

toimitusjohtajana vuosina 2007–2009, Kuusankoski Recyclingin Moskovan tytäryhtiön toimitusjohtajana vuosina 2004–

2007 sekä Stockmann Oyj:n johtajana ja päällikkönä Moskovassa vuosina 1995–2004. Hän on toiminut myös SPECTA 

AG:n hallituksen jäsenenä vuosina 2019–2019. Tuisku on koulutukseltaan BA ja eMBA. 

Antti Nummi on toiminut SRV:n Liiketoiminnan kehitys -liiketoimintayksikön johtajana vuodesta 2020. Aikaisemmin hän 

toimi SRV:n energia- ja elinkaariliiketoiminnan asiakkuus- ja kehitysjohtajana vuonna 2019. Hän on toiminut myös 

Pohjoismaiden myynnin johtajana Renewable Energy Group, Inc:ssä vuosina 2018–2019, liikkeenjohdon konsulttina 

Korkia Oy:ssä vuosina 2017–2018 ja Voyage Consultingissa vuosina 2013–2017, Neste Shippingin kaupallisena 

johtajana vuosina 2011–2012, Neste Netherlands B.V:n kaupallisena johtajana vuosina 2008–2010, ohjelmapäällikkönä 

Neste Renewable Fuelsissa vuosina 2007–2008, Neste Oyj:n sijoittajasuhdepäällikkönä vuosina 2005–2007 sekä 

johtotehtävissä (Assistant Vice President) Metsä Boardissa vuosina 2000–2004. Nummi on koulutukseltaan 

yhteiskuntatieteiden maisteri. 

Kimmo Kurki on toiminut SRV:n sisäisten palvelujen johtajana vuodesta 2020. Hän on toiminut SRV Yhtiöissä eri 

tuotannon tehtävissä vuodesta 1998. Vuosina 1995–1998 Kurki toimi työpäällikkönä Lujatalo Oy:ssä. Hän on toiminut As 

Oy Helsingin Oinaantie 3:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1995. Kurki on koulutukseltaan rakennusinsinööri. 

Työosoite  

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän työosoite on Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo. 

Yhtiön hallitusta ja johtoa koskeva lausunto 

Timo Kokkila toimi hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana Kampin Kehitys Oy:ssä, joka on asetettu selvitystilaan 

14.4.2020. 

Jarkko Rantala toimi hallituksen puheenjohtajana Yhtiön osakkuusyhtiössä OOO MMSG:ssä, jonka konkurssiin 

asettamista on haettu 5.12.2019. 

Olli Pekka Kallasvuo toimi hallituksen puheenjohtajana Zenterio AB:ssa, joka asetettiin konkurssiin heinäkuussa 2019. 

Edellä mainittua lukuun ottamatta tämän Esitteen päivämääränä kukaan hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä tai 

toimitusjohtaja ei ole viimeisen viiden vuoden aikana: 

 saanut tuomioita liittyen petoksellisiin rikoksiin tai rikkomuksiin; 

 toiminut johtavassa asemassa, kuulunut ylimpään johtoon, ollut hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä 

missään yhtiössä tai ollut kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä sen konkurssin, pesänhoidon tai 

selvitystilan aikana taikka niitä edeltävänä aikana; tai 

 ollut oikeus- tai sääntelyviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) virallisen syytteen ja/tai määräämien 

seuraamusten kohteena eikä tuomioistuin ole todennut, ettei kyseinen henkilö saa toimia minkään yhtiön 

hallinto-, johto- tai valvontaelimien jäsenenä tai kieltänyt toimimasta minkään yhtiön johdossa tai hoitamasta 

minkään yhtiön liiketoimintaa. 

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten välillä ei ole perhesuhteita. 

Eturistiriidat 

Suomalaisen yhtiön johtoa koskevista eturistiriidoista on säädetty Osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n 

mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Lisäksi 

Osakeyhtiölain 6 luvun 4 a §:n mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen itsensä ja tai IAS 24 -standardissa 

määritellyn lähipiiriinsä kuuluvan sekä yhtiön tai sen tytäryhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, ellei 

sopimus kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai se toteutetaan tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Tätä säännöstä 

sovelletaan myös muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun samankaltaiseen tilanteeseen. Tätä 

säännöstä sovelletaan myös toimitusjohtajaan.  

SRV:n tiedon mukaan hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai johtoryhmän jäsenillä ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, 

joita heillä on SRV:ssä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. 
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Kannustinjärjestelmät ja Osakkeiden luovutusrajoitukset 

Tietyt SRV:n johtoryhmän jäsenet kuuluvat pitkän aikavälin kannustinjärjestelmänä toimivan osakepalkkiojärjestelmän 

2017–2019 piiriin. Lisäksi Yhtiön toimitusjohtajalla on erillinen monivuotinen kannustinjärjestelmä. 

Hallitus päätti 2.2.2017 Yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän piiriin kuului 

järjestelmästä päätettäessä 40 SRV:n avainhenkilöä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja 

avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvon nostamiseksi sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista Yhtiöön. 

Järjestelmän ansaintajaksolla 2017–2019 avainmittareina olivat SRV:n liikevoittoprosentin sekä oman ja sidotun 

pääoman tuottoprosentin paraneminen. Lisäksi ansaintaan vaikuttaa muita liiketoimintokohtaisia mittareita, jotka on 

määritelty vuosille 2017–2019. Järjestelmän tavoitteet painottuivat erityisesti vuoteen 2019. 

Mittareiden täyttyessä palkkio maksetaan osittain Yhtiön Osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa voidaan 

luovuttaa vastikkeetta avainhenkilöille enintään 1.000.000 Yhtiön Osaketta, ja luovutettujen Osakkeiden arvoa vastaava 

määrä rahana palkkiosta maksettavia veroja varten. SRV:n hallitus tulee pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen 

mukaisesti päättämään 30.6.2020 mennessä kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti annettavista Yhtiön 

hallussa olevista Osakkeista.  Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvien on omistettava kannustinjärjestelmän perusteella 

saaduista Osakkeista vähintään puolet 31.12.2020 saakka ja vähintään puolet 31.12.2021 saakka. Avainhenkilön 

työsuhteen päättyessä ennen edellä mainitun sitouttamisjakson päättymistä hänen on luovutettava Osakkeet 

vastikkeetta takaisin Yhtiölle. 

Lisäksi SRV tiedotti 25.6.2019 Yhtiön hallituksen päättäneen toimitusjohtajan monivuotisesta kannustinjärjestelmästä. 

Järjestelmän perusteella Saku Sipolalle annetaan 600.000 hankintaoikeutta, jotka oikeuttavat hänet hankkimaan 

hankintaoikeuksia vastaavan määrän SRV:n Osakkeita. Hankintaoikeuksien mukainen merkintähinta on SRV:n 

Osakkeen volyymipainotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä jatkuvassa kaupankäynnissä hallituksen 

kannustinjärjestelmästä tekemää päätöstä edeltävänä päivänä 24.6.2019 eli 1,62 euroa osakkeelta. Sekä 

hankintaoikeuksien määrää että osakekohtaista merkintähintaa voidaan kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 

oikaista Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla Yhtiön antaessa uusia Osakkeita tai optio- tai muita erityisiä oikeuksia. 

Järjestelmän puitteissa voidaan antaa uusia Osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita. Yhtiön hallitus tekee 

toteutustapaa koskevan päätöksen kulloinkin erikseen. Järjestelmän ehtojen mukaan hankittuja Osakkeita koskee 

luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta Osakkeiden hankkimisesta lukien. Hankintaoikeuksia voidaan käyttää 

kolmessa kahden vuoden mittaisessa käyttöjaksossa, joista ensimmäinen alkaa 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2023, toinen 

alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2024 ja kolmas alkaa 1.9.2024 ja päättyy 31.8.2026. Kunkin käyttöjakson aikana on 

oikeus käyttää 200.000 hankintaoikeutta, kuitenkin siten, että käytettävien hankintaoikeuksien määrää voidaan 

kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti oikaista Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla Yhtiön antaessa uusia Osakkeita 

tai optio- tai muita erityisiä oikeuksia. 

Jäsenyydet ja/tai yhtiömiesasemat 

Hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenillä sekä toimitusjohtajalla on tällä hetkellä tai heillä on ollut viimeisten viiden 

(5) vuoden aikana ennen tämän Esitteen päivämäärää seuraavat jäsenyydet hallinto-, johto- tai valvontaelimissä ja/tai he 

ovat olleet yhtiömiehinä seuraavissa henkilöyhtiöissä: 

Hallituksen/johtoryhmän jäsen Nykyiset jäsenyydet/yhtiömiesasemat 
Aikaisemmat jäsenyydet/ 

yhtiömiesasemat 

Hallituksen jäsenet 

Tomi Yli-Kyyny ..............................................................................................................  Fennia-konserni, Caruna Oy, Caruna 
Networks Oy, Caruna Espoo Oy, 
Maanpuolustuskurssiyhdistys ry, 
Turvallisuuden tukisäätiö sr 

Vakuutusosakeyhtiö Garantia, 
Barona Group Oy, Barona Oy, Suur-
Savon Sähkö Oy, Jyväskylän 
yliopistosäätiö sr, Kekkilä Oy, Vapo 
Timber Oy, Suomen 
Vahinkovakuutus Oy, Vapo Oy, 
Neova AB, AS Tootsi Turvas,  

Minna Alitalo ..................................................................................................................  Efima Oy, Nightingale Health Oy Palpa Lasi Oy, Suomen 
Palautuspakkaus Oy 
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Olli-Pekka Kallasvuo .....................................................................................................  Veikkaus Oy, Relais Group Oyj, Entrada 
Oy, Asunto Oy Anno, Siuntio, Filtra 
Group Oy 

Limestone Platform AS, Telia 
Company AB, Zenterio AB, 
Liikesivistysrahasto 

Timo Kokkila ..................................................................................................................  LAK Real Estate Oy, Ilmarinen Mutual 
Pension Insurance Company, Pontos 
Aero Oy, eQ Oyj, Valmet Automotive Oy, 
Pontos Oy, AS Pontos Baltic, Viru 
Väljaku Arenduse AS, AS Viru Keskus, 
AS Viru Center, Aktsiaselts "Hotell Viru", 
Afortus Oy, Kolpi Investments Oy, Havu 
Capital Oy 

OÜ Pontcap 3, Parmalo Invest OÜ, 
Saharova Centrs, SIA, Renor Oy, 
Caprus, "Mulga" UAB, Kampin 
Kehitys Oy, AS Pontos Capital 

Hannu Leinonen ............................................................................................................  Havator Group Oy, Asianajotoimisto 
Fenno Oy, Build Care Oy, Kiinteistö Oy 
Keravan Moreenitie 1 

Destia Group Oyj, Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 
Technopolis Oyj, Nurminen Logistics 
Oyj 

Heikki Leppänen ...........................................................................................................  Alders Management Consulting Oy Giant-Kone JV China 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 

Saku Sipola ...................................................................................................................  Remeo Oy, DEN Group Oy, Helsingin 
seudun kauppakamari 

 

Timo Nieminen(1) ...........................................................................................................  Talokeskus Yhtiöt Oy, Suomen 
Talokeskus Oy, Suomen Kiinteistöliitto 
ry:n Palvelu Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Etera, RYM Oy 

Juha Toimela .................................................................................................................  Talonrakennusteollisuus ry, MIE 
Primepro Oy 

 

Kim Jolkkonen ...............................................................................................................  - - 

Jarkko Rantala(1) ...........................................................................................................  - - 

Johanna Metsä-Tokila ...................................................................................................  As Oy Tykistökapteenintie 1 Viru Väljaku Arenduse AS, OÜ 
Pontcap 3, OÜ Pontcap 5, AS Pontos 
Capital, AS Pontos Baltic, AS Viru 
Center, AS Viru Keskus, Aktsiaselts 
"Hotell Viru", Parmalo Invest OÜ 

Maija Karhusaari ...........................................................................................................  - - 

Ilkka Pitkänen ................................................................................................................  - - 

Jussi Tuisku ..................................................................................................................  Asunto Oy Helsingin Iita SPECTA AG 

Antti Nummi ...................................................................................................................  Voyage Consulting Oy - 

Kimmo Kurki ..................................................................................................................  As Oy Helsingin Oinaantie 3 - 

______ 
(1) Taulukossa esitettyjen lisäksi useita jäsenyyksiä/yhtiömiesasemia SRV-konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöissä.  
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SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 

Suurimmat osakkeenomistajat 

Osakkeenomistajilla, jotka omistavat 5 prosenttia tai yli 5 prosenttia SRV:n osakkeista on Arvopaperimarkkinalain 

mukainen liputusvelvollisuus. Seuraavassa taulukossa on esitetty osakkeenomistajat, jotka omistavat yksin tai 

määräysvaltansa kautta vähintään 5 prosenttia SRV:n Nykyisistä Osakkeista ja Nykyisiin Osakkeisiin liittyvistä äänistä 

27.5.2020 Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaisesti: 

Osakkeenomistaja  Osakkeiden kokonaismäärä Osakkeet, % Äänet, %(1) 

AS Pontos Baltic(2).........................................................................................................  22.891.615 17,35 17,35 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ...................................................................  16.647.818 12,62 12,62 
Kolpi Investments Oy ....................................................................................................  11.505.457 8,72 8,72 
OP-Henkivakuutus Oy ...................................................................................................  11.309.465 8,57 8,57 
Pohjola Vakuutus Oy .....................................................................................................  7.948.477 6,02 6,02 
Havu Capital Oy ............................................................................................................  7.617.216 5,77 5,77 
______ 
(1) Yhtiön hallussa on 918.599 Nykyistä Osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta Yhtiön yhtiökokouksessa. 
(2) Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on AS Pontos Capital, joka on Yhtiön tiedon mukaan sulautunut AS Pontos 

Balticiin. 

Ei määräysvaltaa käyttäviä osakkeenomistajia  

Yhtiön tiedon mukaan Yhtiö ei ole suoraan tai välillisesti kenenkään henkilön omistuksessa tai määräysvallassa (siten 

kuin määräysvalta on määritelty Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 pykälässä) eikä Yhtiö ole, alla kuvatun lisäksi, 

tietoinen mistään sellaisesta järjestelystä, joka voisi johtaa määräysvallan vaihtumiseen Yhtiössä. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus yhdessä hänen kanssaan yksissä tuumin 

toimivien muiden osakkeenomistajien ääniosuuksien kanssa ylittää 30 tai 50 prosenttia SRV:n Osakkeisiin liittyvistä 

äänistä, on tehtävä pakollinen ostotarjous kaikista muista Osakkeista ja SRV:n liikkeeseen laskemista Osakkeisiin 

oikeuttavista arvopapereista. Arvopaperimarkkinalain mukaan velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous kuitenkin lakkaa, 

jos tarjousvelvollinen osakkeenomistaja (tai muu yksissä tuumin toimiva henkilö) kuukauden kuluessa 

tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä 30 tai 50 prosentin ääniosuudesta 

luovuttamalla Osakkeita tai muutoin vähentämällä ääniosuuttaan. Vapautuakseen tarjousvelvollisuudesta 

tarjousvelvollinen ja tämän kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt eivät lisäksi saa tänä aikana käyttää äänivaltaansa 

Yhtiössä. Tarjousvelvollisen on lisäksi julkistettava tieto aikeestaan luopua tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä 

ääniosuudesta. Lisäksi tarjousvelvollisen pitää julkistaa tieto ääniosuutensa vähentymisestä alle tarjousvelvollisuusrajan. 

Mikäli Ilpo Kokkilan äänioikeuksien osuus (yhdessä Kolpi Investments Oy:n, Pontos Oy:n ja sen tytäryhtiöiden kanssa) 

ylittää Osakeannin toteuttamisen seurauksena tarjousvelvollisuusrajan, syntyy Ilpo Kokkilalle, Kolpi Investments Oy:lle, 

Pontos Oy:lle ja/tai sen tytäryhtiöille ostotarjousvelvollisuus kaikista muista Osakkeista ja SRV:n liikkeeseen laskemista 

Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. SRV on saanut Pontos Oy:ltä ja Kolpi Investments Oy:ltä sitoumukset siitä, että 

jos Ilpo Kokkilan, Kolpi Investments Oy:n, Pontos Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlasketut äänioikeudet ylittävät 30 

prosenttia, nämä osakkeenomistajat vähentävät yhteenlasketun omistusosuutensa 30 prosenttiin tai sen alle kuukauden 

kuluessa tällaisesta ylityksestä sekä noudattavat muita Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 21 §:n 5 momentin edellytyksiä 

välttääkseen pakollisen ostotarjousvelvollisuuden syntymisen. Pakollinen ostotarjous voisi puolestaan johtaa 

määräysvallan vaihtumiseen SRV:ssä. 

Ei äänioikeutta koskevia järjestelyjä 

SRV:llä on vain yksi osakesarja. Osakeyhtiölain mukaisesti yksi Yhtiön Osake oikeuttaa yhteen ääneen 

yhtiökokouksessa. Yhtiö ei ole tietoinen sen osakkeenomistajien välisistä järjestelyistä tai sopimuksista, jotka voisivat 

vaikuttaa äänioikeuksien hallintaan tai niiden käyttöön Yhtiön yhtiökokouksissa.  
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LÄHIPIIRILIIKETOIMET 

Seuraavissa taulukoissa esitetään SRV:n lähipiiriliiketoimet 1.1.2020 ja 31.3.2020 välisenä aikana.  

 
31.3.2020 

 

Palkat ja 
palkkiot(1) 

Tavaroiden ja 
palveluiden 

myynti 

Tavaroiden ja 
palveluiden 

ostot Korkotuotot Saamiset Velat 
Merkintätak

aukset 
 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton)  

    
Johto ja hallitus .......................................... 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 45,6 
Yhteisyritykset ............................................ 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
Osakkuusyhtiöt ........................................... 0,0 1,8 0,0 0,5 46,4 0,0 0,0 
Muu lähipiiri ................................................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Yhteensä ................................................... 1,0 2,1 0,0 0,5 46,6 6,2 45,6 
______ 
(1) Lisäksi johto on Yhtiön osakepalkitsemisjärjestelmän piirissä. 

Ilpo Kokkilan määräysvallassa olevan Pontos Oy:n tytäryhtiö AS Pontos Baltic on yksi SRV:n 31.3.2020 nostaman 

9 miljoonan euron pääomalainan lainanantajista (katso tarkemmin "Tiivistelmä viimeaikaisista tiedotteista – 

Tervehdyttämisohjelma, rahoitusjärjestelyt ja omaisuuserien myynnit"). AS Pontos Balticin osuus pääomalainan 

pääomasta on 6,0 miljoonaa euroa ja pääomalainalle Osakeannin allokaatiopäivään mennessä kertyvästä korosta 150 

tuhatta euroa. Lisäksi Pontos Oy (tytäryhtiöidensä kautta) merkitsi Yhtiön Osakkeita Suunnatussa Osakeannissa 

yhteensä noin 24 miljoonalla eurolla konvertoimalla Hybridivelkakirjoja (niille 30.4.2020 mennessä kertyneine 

korkoineen). Tämän lisäksi Pontos Oy on sitoutunut merkitsemään (tai määräämään tytäryhtiönsä merkitsemään) 

Osakeannissa Uusia Osakkeita yhteensä noin 8,7 miljoonalla eurolla merkitsemällä kaikki saamansa Merkintäoikeudet 

ja, jos kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Osakeannissa, merkitsemällä merkitsemättä jääneitä osakkeita 

(merkintätakaus) yhteensä enintään noin 12,3 miljoonalla eurolla. Pontos Oy on oikeutettu merkintätakauksen 

myöntämisestä maksettavaan, noin 20 tuhannen euron palkkioon. 

Edellä esitettyjen tietojen lisäksi SRV:n lähipiiriliiketoimissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ajanjakson 1.1.2020–

31.3.2020 jälkeen. 
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OIKEUDELLISET SEIKAT 

Osakeannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa Asianajotoimisto Krogerus Oy. 

Osakeannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Pääjärjestäjälle vastaa Roschier Asianajotoimisto 

Oy. 

VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT 

Seuraavat asiakirjat on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla. Asiakirjat on julkaistu Yhtiön kotisivuilla osoitteessa 

www.srv.fi/sijoittajat/. Sellaiset asiakirjojen osat, joita ei ole sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla eivät ole joko 

relevantteja Uusiin Osakkeisiin sijoittajien kannalta tai ne on käsitelty muualla tässä Esitteessä. 

Asiakirja  Viittaamalla sisällytetty tieto 

Osavuosikatsaus 01–03/2020 Osavuosikatsaus 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta 

Tilinpäätös 2019, sivut 3–21 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019 

Tilinpäätös 2019, sivut 26–63 ja 73 Tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 

Tilinpäätös 2019, sivut 74–78 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 

Tilinpäätös 2018, sivut 20–53 ja 63 Tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 

Tilinpäätös 2018, sivut 64–67 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT 

Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen asiakirjojen lisäksi seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän 

Esitteen voimassaoloaikana Yhtiön verkkosivustolla: www.srv.fi/sijoittajat/.  

1. Yhtiön yhtiöjärjestys; 

2. tämä Esite; ja  

3. tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat.



 

 

   

   

   

 Yhtiö 

SRV Yhtiöt Oyj 
Tarvonsalmenkatu 15 

02600 Espoo 

 

   

   

 Pääjärjestäjä 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
Televisiokatu 1 
00240 Helsinki 

 

   

   

 Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja 

Asianajotoimisto Krogerus Oy 
Unioninkatu 22 
00130 Helsinki 

 

 

   

   

 Pääjärjestäjän oikeudellinen 
neuvonantaja 

Roschier Asianajotoimisto Oy 
Kasarmikatu 21 A 

00130 Helsinki 

 

   

   

 Yhtiön tilintarkastaja 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Itämerentori 2 
00180 Helsinki 

 

 

 


