
Määräaikaan 15.3.2021 mennessä vastaanotettiin yhdeltä osakkeenomistajalta seuraavat kysymykset: 
 
Kysymys liittyen omaperusteiseen asuntotuotantoon: 
 
Tilinpäätöksessä 2020 todetaan seuraavaa: 
Kohti elinkaariviisasta todellisuutta julkaisimme helmikuun alussa strategian ja pitkän aikavälin tavoitteet 
vuosille 2021–2024. Tähtäämme uuden strategiamme avulla pitkäjänteisen kilpailuedun kehittämiseen, 
erinomaiseen asiakaskokemukseen, elinkaaren aikaisten palvelujen mahdollisuuksien avaamiseen sekä 
kannattavuuden parantamiseen ja velkaantuneisuuden laskuun. 
 
SRV toi aikanaan Suomeen projektijohtomallin (SRV Malli), josta on tullut yksi käytetyimmistä 
rakennushankkeiden toteutusmuodoista Suomessa. SRV on pysynyt uskollisena tälle asiakaslähtöiselle 
toimintamallille, jossa pystymme luomaan kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvan organisaation 
toteuttamaan hankkeet tehokkaasti, laadukkaasti ja ennen kaikkea asiakkaan tarpeiden mukaisina.  
 
Viime vuosina on kuitenkin ollut erityisesti pääkaupunkiseudulla hankkeita, joissa ei ole onnistuttu SRVn 
oman sisäisen laatustandardien mukaisesti rakentamaan laadukkaasti eikä asiakkaan tarpeiden mukaisina 
ja rakennus on luovutettu osakkeenostajille keskeneräisenä. Osakkeenostajien kannalta tilanne on hankala 
ja kiusallinen. Koko kauppasumma on maksettu ja tuloutettu SRV:n kirjanpitoon maksuhetkellä mutta 
vastuita on edelleen auki tekemättömien korjaustöiden johdosta. Pahimmillaan vuosikorjauksia on tehty 
viiden vuoden ajan rakennuksen luovuttamisesta. 
 
Kuluttajariitalautakunnan mukaan vakuuden vapauttamiseen liittyviä riitatapauksia on 
pääkaupunkiseudulla vuosien 2018-2021 SRV:n osalta yhteensä 13 kpl. Oletettavasti keskeisin syy on 
luovutettujen rakennusten keskeneräisyys.  
 
Kysymys: Onko SRV:n mielestä 13 kpl riitatapausmääriä kuluttajariitalautakunnassa vähäinen? 
 
Vastaus: Jokainen kuluttajariitalautakunnassa oleva tapaus on valitettava ja pyrimme aina ratkaisemaan 
asiat ensisijaisesti yhdessä neuvottelemalla. Suhteessa SRV:n rakentamisen volyymiin, riitatapausten määrä 
ei ole merkittävän korkea, mutta tavoitteena on toki, että velvoitteet SRV:n puolelta on aina 
asianmukaisesti hoidettu kuntoon ja mahdollisesti eriäviin näkemyksiin löytyisi yhteisymmärrys ilman 
kuluttajariitalautakuntakäsittelyä. 
 
 
 
Kysymys: Onko tilinpäätökseen kirjattu jo luovutettujen rakennusten vuosikorjaustyöt johonkin erikseen ja 
kuinka suuria ne olivat vuonna 2020? 
 
Vastaus: Kustannukset sisältyvät tuloslaskelmaan, mutta emme erikseen erittele siellä vuosikorjaustöihin 
liittyviä kustannuksia. 
 
 
 
Kysymys: Kuinka paljon on taseessa varauksia jo luovutettujen rakennusten loppuunsaattamiseen vuosi- 
ym. korjaustöiden osalta? 
 
Vastaus: Taseeseen on kirjattu varauksia koko tuotannon (sekä asunnot että toimitilat) takuuvaiheen 
kustannuksille noin 14,6 miljoonaa euroa ja takuuajan jälkeisille vastuille noin 9,2 miljoonaa euroa. 
 
 



Kysymys: Onko strategisena tavoitteena tulevina vuosina rakentaa rakennukset valmiiksi ennen luovutuksia 
vähäisiä takuukorjauksia lukuun ottamatta? 
Vähäiset takuutyöt eivät vaikuta yhtiön tulokseen. Sen sijaan vuosiksi pitkittyneet joskus mittavatkin 
korjaustyöt ovat paitsi taloudellisesti, että mainehaitan kannalta vahingollisia. 
 
Vastaus: SRV:n tavoitteena on aina rakentaa rakennukset valmiiksi ennen luovutusta ja näin varmistaa 
paras mahdollinen laatumielikuva ja asiakastyytyväisyys. Pääkaupunkiseudun asuntoliiketoiminnan 
organisaatiota on alkuvuodesta muutettu ja vastuita on täsmennetty. Näin pystymme entistä 
tehokkaammin varmistamaan suunnitelmien oikea-aikaisuuden, aikataulunhallinnan ja rakentamisen 
korkean laadun hankkeissamme. 
 


