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TOIMITUSJOHTAJAN 
KATSAUS



Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti
▪ Tervehdyttämisohjelma saatiin päätökseen H1/2020.

▪ Tilauskanta hyvällä tasolla 1,15 miljardia euroa, ja uusia sopimuksia saatiin 707,1  milj. 
eurolla. Tilauskannan myyty osuus 86,4 prosenttia.

▪ Koko konsernin liikevaihto laski 8,1 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä siitä, 
että omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, 515 (833) kappaletta. 

▪ Operatiivinen liikevoitto 5,8 milj. euroa (-96,8). Operatiivista liikevoittoa paransi 
etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys. Operatiiviseen liikevoittoon vaikutti 
merkittävän negatiivisesti Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvostusten muutokset, 
joiden nettovaikutus oli yhteensä noin -12,3 miljoonaa euroa. Myös koronapandemian 
johdosta alentuneet kauppakeskusten vuokratuotot vaikuttivat operatiiviseen 
liikevoittoon laskevasti.

▪ Asuntojen kysyntä kasvukeskuksissa edelleen hyvä. Valmiita, myymättömiä asuntoja 
yhteensä 92 kpl, kaikki Suomessa.

▪ Liiketoiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä 73,0 (-16,7) miljoonaa euroa.

▪ Koronapandemian varotoimenpiteet ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. 
Koronapandemia hidasti asuntomyyntiä vuoden toisella vuosineljänneksellä mutta 
myynti elpyi loppuvuodesta. Venäjän viranomaisten asettamat rajoitukset 
kauppakeskusten toimintaan vaikuttivat katsauskauden tulokseen. 
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▪ 1-12/2020 uusia 
sopimuksia 707,1 
miljoonalla eurolla.

▪ Tilauskannan myyty osuus 
86,4 %.

▪ Merkittävimpinä 
elinkaarihankkeena 
toteutettava Helsingin 
kieli- ja aikuislukio, 
Suojelupoliisin toimitilat, 
Jorvin sairaalan 
leikkaussalien 
peruskorjausurakka ja 
Kojamolle rakennettavat 
asuinkerrostalot.

Uusia sopimuksia 707 miljoonalla eurolla



Rakentamisen kannattavuus paranee
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Kauppakeskusten elpyminen jatkui vuoden lopulla
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KONSERNIN TULOS
1─12/2020



Liikevaihto laski 8,1 %
▪ Liikevaihto laski, koska omaperusteisia 

asuntoja tuloutui vertailukautta 
vähemmän

Operatiivinen liikevoitto kasvoi 5,8 
milj. euroon

▪ Työmaiden positiivinen tuloskehitys

▪ Sijoittaminen-segmentin tase-erien 
arvostusten muutoksilla negatiivinen 
nettovaikutus, yhteensä noin -12,3 
miljoonaa euroa

▪ Venäjän kauppakeskusten alentuneet 
vuokratuotot vaikuttivat alentavasti

Tilauskanta 1,15 miljardia euroa
▪ Projekteja valittiin entistä tarkemmin, 

eivät pääsääntöisesti sido omaa 
pääomaa

Nettovelkaantumisaste 82,1 % ilman 
IFRS 16:n vaikutusta
▪ Korollinen nettovelka ilman IFRS 16:n 

vaikutusta väheni 133,0 milj. euroa 
vuoteen 2019 verrattuna
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[Taulukko keskeisistä luvuista] 
Sama taulukko uusilla luvuilla

Milj. euroa
1─12/
2020

1─12/
2019

Muutos,  
milj. eur

Muutos, 
%

Liikevaihto 975,5 1 060,9 -85,4 -8,1

Operatiivinen liikevoitto*)
5,8 -96,8 102,6

Operatiivinen liikevoitto, %*)
0,6 -9,1

Liikevoitto 1,5 -93,0 94,5

Liikevoitto, % 0,2 -8,8

Tulouttamaton tilauskanta 1 153,4 1 344,2 -190,9 -14,2

Henkilöstö keskimäärin 991 1 080

Rahavarat 96,7 27,7 69,0 248,9

Oman pääoman tuotto, % -14,1 -50,6

Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,8 -15,2

Omavaraisuusaste, % 22,6 21,2

Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 27,8 26,4

Nettovelkaantumisaste, % 159,7 240,3

Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 82,1 151,2

*) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät 
laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Nettovaluuttakurssierot 
olivat katsauskaudella -4,4 milj. euroa (3,8), joista suojausten nettovaikutus oli 5,5 milj. euroa (-3,8).



Konsernin liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto



LIIKETOIMINTOJEN 
TULOKSET
1─6/2018

LIIKETOIMINTOJEN 
TULOKSET
1─12/2020



Rakentaminen – Liikevaihto laski, liikevoitto parani

Liikevaihto

▪ Toimitilarakentamisen liikevaihto ennallaan, asuntorakentamisen liikevaihto 
laski 23,4 %.

▪ Omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, yhteensä 515 (833) 
kappaletta.

Liikevoitto
▪ Liikevoittoon vaikutti vertailukaudella työmaiden positiivinen tuloskehitys 

erityisesti toimitilarakentamisessa. 
▪ Toisaalta asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta vähemmän, mikä vaikutti 

liikevoittoon laskevasti.

Tilauskanta
▪ Hyvällä 1,15 miljardin euron tasolla.
▪ Työn alla mm. isot sairaala- ja kouluhankkeet, Tampereen Kansi ja Areena, 

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus, Kalasataman torneista 
Loisto ja Lumo One (Kompassi), toimitiloja sekä Siltasaari 10:n ja Jorvin sairaalan 
leikkausosastojen peruskorjaukset.

Liikevaihto 

970,0 (1 057,7) 

milj. euroa

Liikevoitto 

27,4 (7,0) 

milj. euroa
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Omaperusteisten asuntojen tuloutuminen
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1-12/2020 tuloutui vähemmän 
asuntoja kuin vertailukautena, 
515 (833) kappaletta. 

Asuntorakentamisen liikevaihto 
289,3 milj. euroa.

Valmiita, myymättömiä 
asuntoja vähän, 92 (87).

SRV:n omaperusteisten 
asuntojen valmistuminen
2019: 808 
2020: 515
2021e: 368



Sijoittaminen – Kauppakeskusten myynti elpyi

Liikevaihto

▪ Koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta.

Operatiivinen liikevoitto

▪ Kauppakeskusten vuokrausasteet ja vuokratuotot laskivat. Koronapandemia vaikutti 
kauppakeskusoperointiin heikentämällä vuokralaisten toimintamahdollisuuksia.

▪ Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvostusten muutokset vaikuttivat negatiivisesti, yhteisvaikutus 
oli noin -12,3 miljoonaa euroa. 

▪ Pearl Plazan luokittelu palautettiin osuudeksi osakkuus- ja yhteisyrityksissä myyntineuvotteluiden 
päättyessä tuloksettomina. 

▪ Kauppakeskus REDIn lisäkauppahintasaatavan arvoa alennettiin 13,0 miljoonaa euroa perustuen 
päivitettyyn kassavirtapohjaiseen ennusteeseen.

Liikevoitto

▪ Liikevoitto oli -22,4 (-92,5) milj. euroa. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli -4,4 (3,8) milj. euroa, 
joka muodostuu osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä 
valuuttasuojauksen nettovaikutuksesta. 

Kauppakeskukset

▪ Vuokrausasteet: Pearl Plaza 100 %, Okhta Mall 95,8 %, 4Daily 86,0 %

▪ Kauppakeskusten myynneissä päästiin jo lähes vuoden takaisiin lukuihin.

Liikevaihto

4,8 (5,9) milj. euroa

Sijoitettu pääoma

171,9 (245,7) milj. euroa

Operatiivinen liikevoitto 

-18,0 (-96,3) milj. 

euroa*)

Liikevoitto 

-22,4 (-92,5) milj. euroa
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*) valuuttamuutosten vaikutus oikaistu



Sijoittamisen sijoitettu pääoma
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Sijoitettu pääoma 

(milj. eur) 31.12.2020 31.12.2019

Okhta Mall, kauppakeskus 67,1 88,6

Pearl Plaza, kauppakeskus* 17,3 25,3

Tampereen Kansi ja Areena 9,0 25,8

4Daily, kauppakeskus 5,6 7,0
REDI, kauppakeskus ja 

pysäköintilaitos 0 24,6

Tontit ja muut omistukset 72,9 74,4

Yhteensä 171,9 245,7

• Sijoitettu pääoma muodostuu pääosin 
tytär-, yhteis- sekä osakkuusyhtiöihin
tehdyistä sijoituksista, annetuista 
lainoista sekä kertyneistä 
osakkuusyhtiöiden tulososuuksista. 

• Ruplan kurssin vaihtelu aiheuttaa 
muutoksen myös sijoitetun pääoman 
määrään.

• Yhtiö ei sovella käyvän arvon 
periaatetta.

• Venäjän taloustilanteen 
epävarmuuden sekä koronapandemian 
vuoksi on mahdollista, että Venäjän 
kauppakeskusten myynnit siirtyvät 
aikaisemmin suunniteltua 
myöhäisemmäksi.

*Pearl Plaza –kauppakeskus palautettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä osuudeksi osakkuus- ja 
yhteisyrityksissä ja SRV:n omistusosuuden mukaista tulosta yhdistellään jatkossa SRV:n tulokseen.



16

VAHVA 
TILAUSKERTYMÄ



Helsingin kielilukio
Kaksi vuokrataloa 
Kalevankulmaan Siuntion Hyvinvointikampus Matinkylän lukio

Julkaistu 02/12/2020 30/11/2020 10/06/2020 19/10/2020 

Sijainti Helsinki Tampere Siuntio Espoo

Asiakas,
Projektin 
tyyppi

Helsingin kaupunki

Julkinen

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt 
Yksityinen

Siuntion kunta

Julkinen

Espoon kaupungin Tilapalvelut 

Julkinen

Kuvaus ◼ Uudet tilat 900 opiskelijalle

◼ Elinkaarihanke

◼ Kokonaisarvo elinkaaripalvelut huomioiden 
noin 38 miljoonaa euroa

◼ Valmistuminen keväällä 2023

◼ 8-kerroksinen asuintalo, jossa 65 asuntoa ja 
12-kerroksinen asuintalo, jossa 84 asuntoa. 
Sopimus sisältää myös maanalaisen
pysäköintihallin.

◼ SRV suunnittelee yli 400 asunnon 
rakentamista Kalevankulmaan. Näistä  
tähän mennessä julkistettu sopimukset 
kolmen asuinkerrostalon rakentamisesta

◼ Suunnitteilla on sekä vuokra-asuntoja että 
omaperusteista asuntotuotantoa.

◼ Tilat suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille 
esiopetuksesta perusopetuksen loppuun 
asti, lisäksi kampukselle on tulossa kirjasto 
ja nuorisotilat. 

◼ Elinkaarihanke

◼ Kokonaisarvo 37 milj. euroa

◼ Valmistuminen keväällä 2022

◼ Tilat noin 900 lukio-opiskelijalle, tilat 
sisältävät myös liikuntahallin.

◼ Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka

◼ SRV:n urakan osuus noin 33 milj. euroa

◼ Kirjataan tilauskantaan käynnissä olevan, 
puoli vuotta kestävän kehitysvaiheen 
jälkeen

◼ Valmistuminen keväällä 2023

Uusia hankkeita
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Käynnissä olevia hankkeita
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Tampereen 
Kansi ja Areena

Kalasataman tornien 
Loisto ja Lumo One

Helsinki-Vantaan 
lentoaseman terminaali 2:n 

laajennus Siltasairaala

Sijainti Tampere Helsinki Helsinki Helsinki 

Asiakas,
Projektin 
tyyppi

Kumppanit: OP, LähiTapiola, Ilmarinen, 
Tampereen kaupunki ja SRV

Loisto: Omaperusteinen

Lumo One: Omakehitteinen Kojamolle
Finavia Oyj

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Julkinen

Kuvaus ◼ Monitoimiareena, viisi asuintornia, 
toimisto- ja liiketiloja sekä hotelli

◼ Hankkeen kokonaisarvo on noin 550 milj. 
euroa

◼ Kokonaisvastuu-urakka

◼ Valmistuminen: eteläkansi valmis 2022. 

◼ 249 asuntoa Loistossa

◼ 291 asuntoa Lumo Onessa

◼ Valmistuminen syksyllä 2021 (Loisto) ja 
syksyllä 2022 (Lumo One)

◼ Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 
2:n laajennus, pysäköintihalli ja vanhan 
terminaali 2:n muutostyöt

◼ Ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannus-
arvio on noin 260 milj. euroa

◼ Valmistuminen: uudisosa 2021, vanhan 
terminaali 2:n muutostyöt 2022

◼ Meilahden sairaala-alueelle rakennettava 
uusi Siltasairaala on HUS:n historian suurin 
rakennushanke

◼ Korvaa Töölön sairaalan ja osan nykyisen 
Syöpätautien klinikan toiminnoista

◼ Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka

◼ Kokonaiskustannusarvio noin 243 milj.  
euroa

◼ Valmistuminen 2022



Hämeenlinnan uusi 
vankila naisille Kirkkonummen kirjasto Sairaala Nova Tampereen Wallesmanni

Valmistui 10/2020 08/2020 10/2020 12/2020

Sijainti Hämeenlinna Kirkkonummi Jyväskylä Tampere

Asiakas,
Projektin 
tyyppi

Senaatti-kiinteistöt

Julkinen

Kirkkonummen kunta

Julkinen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Julkinen
Omaperusteinen

Kuvaus ◼ Satapaikkainen suljettu vankila naisille.  
Rikosseuraamuslaitoksen strategisiin 
tavoitteisiin perustuva uusi toiminta- ja 
toimitilamalli. Tavoitteena on, että 
vapautuessaan vangeilla on paremmat 
edellytykset rikoksettomaan elämään. Sellit 
ovat digisellejä. 

◼ Kärkiallianssi

◼ Kokonaisarvo noin 32 milj. euroa

◼ Kirkkonummen pääkirjasto 

◼ SRV käynnisti urakan uudelleen edellisen 
rakentajan keskeytettyä hankkeen

◼ Projektinjohtourakka

◼ Kokonaisarvo 7,5 milj. euroa.

◼ Keski-Suomen uusi keskussairaala

◼ Projektinjohtourakka

◼ Arvo noin 290 milj. euroa

◼ 17 kerrosta, 217 asuntoa

◼ Sijainti keskeisellä paikalla Tampereen 
keskustassa Kansi ja Areena -
kokonaisuuden vieressä

◼ Arvo 42 milj. euroa

Valmistuneita hankkeita
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KORONA JA NÄKYMÄT



Koronapandemia vaikutti jonkin verran 
liikevaihtoon ja tulokseen, pitkän aikavälin 
vaikutuksia vaikea arvioida

▪ Koronapandemian vaikutuksista huolimatta olemme pystyneet 
pitämään työmaamme käynnissä pandemian aikana ja työmaat 
ovat edenneet pääosin suunnitellusti.
▪ pandemian varotoimenpiteet ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. 

▪ Koronapandemia hidasti asuntomyyntiä vuoden toisella 
vuosineljänneksellä mutta myynti elpyi loppuvuodesta. 

▪ Venäjän viranomaisten asettamat rajoitukset kauppakeskusten 
toimintaan vaikuttivat katsauskauden tulokseen. 

▪ Koronapandemian pidemmän aikavälin vaikutuksia on vaikea 
arvioida.
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SRV muuttaa operatiivisen liikevoiton 
määritelmää 2021 näkymissä ja 
raportoinnissa

Päivitetyn määritelmän tavoitteena on parantaa vertailukelpoisuutta ja 
läpinäkyvyyttä SRV:n jatkuvan operatiivisen liiketoiminnan tuloksentekokykyyn. 

Uuteen operatiivisen liikevoiton määritelmään on lisätty oikaisu 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien osalta. Uusi määritelmä, jonka mukaan 
näkymät 2021 on annettu, on seuraava:

▪ Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto +/- osakkuus- ja yhteisyritysten 
valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet voitot ja tappiot sekä 
valuuttasuojauksesta aiheutuneet tuotot ja kulut +/- vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät

▪ Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Omaisuuserien arvon alentumiset 
ja niiden palautumiset, poikkeuksellisista omaisuuserien luovutuksista 
aiheutuneet voitot ja tappiot ja konsernirakenteen muutoksista aiheutuneet 
tuotot ja kulut

22



Näkymät 2021

▪ Konsernin vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 
900–1 050 milj. euroa (liikevaihto vuonna 2020: 975,5 milj. 
euroa). 

▪ Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2020 
verrattuna ja olevan 16–26 milj. euroa (uuden määritelmän 
mukainen operatiivinen liikevoitto vuonna 2020: 15,8 milj. 
euroa). 

23



24

Kiitos! 
Kysymyksiä vuodesta 2020

Seuraavaksi esittelemme uuden 
strategian ja taloudelliset 

tavoitteet 
vuosille 2021-2024 



SRV:n strategia 2021—2024

25

Elinkaariviisasta 
todellisuutta 
rakentamassa
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Strategiamme tähtää
• pitkäjänteisen kilpailuedun 

kehittämiseen
• erinomaiseen asiakaskokemukseen
• elinkaaren aikaisten 

palvelujen mahdollisuuksien 
avaamiseen

• kannattavuuden parantamiseen 
ja velkaantuneisuuden laskuun.

• Sijoittaminen-liiketoiminnassa yhtiö 
keskittyy edelleen taseen 
keventämiseen. Yhtiö kehittää 
Venäjän kauppakeskusten 
operatiivista liiketoimintaa 
tavoitteenaan kauppakeskusten 
divestoinnit kauppakeskusten 
kehitysvaiheen ja markkinatilanteen 
perusteella arvioituna ajankohtana.
Strategiajakson aikana SRV voi 
toimia osa-investoijana 
valikoiduissa hankkeissa Suomessa. 

2016—2019
Uuden kasvun suunnittelu

• Käynnistimme Sijoittaminen -
liiketoiminnan

• Lanseerasimme asumisen 
palvelut Majakassa

• Aloitimme energia- ja 
elinkaaripalvelut -liiketoiminnan

2020
Vahva tekemisen vuosi

• Veimme onnistuneesti läpi 
tervehdyttämisohjelman

• Paransimme rakentamisen 
johtamista ja kannattavuutta

• Vahvistimme tasettamme ja 
rahoitusasemaamme 
huomattavasti

• Luottamus SRV:tä kohtaan 
parantui merkittävästi

• Operatiivinen liiketoiminta 
kehittyi hyvin

Käännekohdan kautta uuteen aikakauteen

2021—
Elinkaariviisas rakentaminen
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Palvelumme 
asiakkaille

Kaiken tekemisen lähtökohtana 
ovat koko elinkaaren huomioivat 
suunnitteluratkaisut, ja niiden 
kautta saavutettu hyöty 
kumppaneillemme ja lopulta 
kaikille kaupunkilaisille.
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Pyrkimyksemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa luoda uusi 

elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä 

aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, 

asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin.

1. 
Torjumme 

ilmastonmuutosta ja 

kilvoittelemme rakennusalalla 

elinkaariviisaalla 

rakentamisella.

2.
Maksimoimme kiinteistöjen 

koko elinkaaren aikaisen 

arvon sekä käyttäjille että 

omistajille.

3.
Jalostamme kiinteistöjä 

joustavasti, kun teknologia 

kehittyy ja tarpeet 

muuttuvat niiden 

elinkaaren aikana.



Kehitämme kilpailuetua ja parannamme 

kannattavuutta strategisilla ohjelmilla
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Luomme strategisilla ohjelmilla pohjaa tulevalle 
kasvulle ja elinkaaren aikaiselle liiketoiminnalle

30

Strategialla tähtäämme

1. pitkäjänteisen kilpailuedun kehittämiseen

2. erinomaiseen asiakaskokemukseen

3. elinkaaren aikaisten palvelujen 
mahdollisuuksien avaamiseen sekä

4. kannattavuuden parantamiseen ja 
velkaantuneisuuden laskuun.

Johtava markkina-asema 
toimitilamarkkinoilla

Toiminnan tehostaminen koko 
rakentamisen ketjussa

Asuntorakentaminen 
kannattavuuden kärkenä

Arvoa elinkaariviisaalla 
rakentamisella



31

Pyrkimyksemme on yhdessä 

kumppaneidemme kanssa luoda uusi 

elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen 

ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, 

taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, 

asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja 

sukupolviksi eteenpäin.

Arvoa 
elinkaariviisaalla 
rakentamisella



Optimoimme aina rakennuksen 
energiankulutuksen, ympäristöjalanjäljen 
ja kustannukset koko elinkaaren ajalle
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Rakennuksilla on 
keskeinen rooli 
hiilineutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

• Energian 
tuotantomuodot

• Energiatehokkaat 
ratkaisut

• Materiaalivalinnat

Käyttökustannusten ja 
kustannusten 
ennustettavuuden 
merkitys on kasvanut.

• Investointikustannus
• Käyttökustannukset
• Korjauskustannukset

Elinkaariviisaus luo 
mahdollisuuksia käytössä 
ja ylläpidossa.

• Energiatehokkuus
• Kustannussäästöt
• Teknologian ja 

käyttötarpeiden 
muutosten huomiointi

• Sisäilmaolosuhteet
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Käytön aikaiset palvelut optiona

Elinkaariviisas kiinteistö

ELINKAARIVIISAAT 
SUUNNITTELURATKAISUT

PIENI 
HIILIJALANJÄLKI

ENERGIAN JA KULUTUKSEN 
OPTIMOINTI

PARAS 
TALOUDELLINEN ARVO

ENNAKOITAVAT 
KUNNOSSAPITOTYÖT

KÄYTTÄJÄKOHTAINEN 
RAPORTOINTI

PÄIVITTÄINEN 
YLLÄPITO JA HUOLTO

UUSIUTUVA 
ENERGIA

Elinkaariviisas rakentaminen

kW

€

ENERGIANKULUTUS

CO2-PÄÄSTÖT

KÄYTTÖ- JA YLLÄPITOKUSTANNUKSET



Rakennamme elinkaariviisautta 
vahvalle osaamiselle

Vaativien 
rakennusprojektien 
toteutus

Kiinteistösijoitustuotteiden
strukturointi ja rahoitus

Hankekehitys

Energia- ja 
elinkaariliiketoiminta 
ja talotekniikka

Korkea 
rakentaminen

Tietomallien 
hyödyntäminen



Julkisissa elinkaarihankkeissa SRV 
toteuttaa rakennusprojektin ja 
huolehtii sen jälkeen 
kiinteistöjen ylläpidosta ja 
huollosta jopa 20 vuoden ajan.
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Käynnissä olevat julkiset 
elinkaarihankkeet

Tällä hetkellä toteutamme 
neljää elinkaarihanketta

• 144 M€ rakennusinvestoinnit

• 12 M€ PTS-korjaukset

• 2,7 M€ vuosittaiset 
palvelumaksut Jokirinteen oppimiskeskus, 

Kirkkonummi

Siuntion sivistys- ja 
hyvinvointikeskus

Uudenkaupungin sivistys-
ja hyvinvointikeskus

Helsingin 
kielilukio



Elinkaariviisaudesta muita näyttöjä

Hankekehityskohde -
suomalaisen 
puurakentamisen 
kansainvälisesti 
kiinnostava lippulaiva

Hankekehityskohde -
vastuulliseksi suunniteltu 
toimitilaratkaisu, jossa 
panostettu 
energiaratkaisuun ja  
energiatehokkuuteen

Energiaremontti -
liikekiinteistö, jossa 
SRV tuottaa uusiutuvaa 
energiaa palveluna

Kaksivaiheinen 
projektinjohtourakka -
uusiutuvilla energia-
ratkaisuilla edistetään 
Espoon hiilineutraalius-
tavoitetta

Kuninkaanportti, 
Porvoo

Wood City, 
Helsinki

Pressi Smart 
Premises, Vantaa

Koulukeskus 
Monikko, Espoo
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Toiminnan 
tehostaminen 
koko rakentamisen 
ketjussa

▪ Vahvistamme ja tehostamme suunnittelun 
johtaminen – hankintojen valmistelu –
hankintojen toteutus – työmaan 
johtaminen -ketjua 

▪ Parannamme suunnitelmien 
kustannustehokkuutta ja rakennettavuutta

▪ Lisäämme riskienhallintaosaamista läpi 
organisaation.

▪ Vahvistamme aktiivista toteutusketjun
johtamista ja poikkeamiin tarttumista.
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Asunto-
rakentaminen 
kannattavuuden 
kärkenä

▪ Varmistamme asiakaslähtöisen ja 
kustannustehokkaan suunnitteluratkaisun

▪ Tuomme elinkaariviisaat ratkaisut kaikkeen 
asuntorakentamiseen

▪ Hyödynnämme toiminnan tehostamisen 
ratkaisut aktiivisesti

▪ Rakennamme tulevaisuutta 
korkearakentamisessa syntyneellä 
osaamisella

▪ Kehitämme digitaalisia ratkaisuja 
asiakaspalveluun
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Johtava markkina-
asema toimitila-
markkinoilla

▪ Haemme kasvua yksityissektorilta 
kaupallistamalla elinkaariviisaan rakentamisen 
käyttäjien, sijoittajien ja rakennuttajien eduksi

▪ Lisäämme asiakasymmärrystä ja markkina-
aktiivisuutta

▪ Luomme arvoa asiakkaidemme toimitila- ja 
sijoittumisratkaisuissa oman vahvan 
hankekehityksemme kautta sekä räätälöidyillä 
sijaintiratkaisuilla 

▪ Kaupallistamme kaksivaiheisen 
projektinjohtourakointimallin yksityissektorin 
asiakkaillemme



Pitkän aikavälin taloudelliset
tavoitteet
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30–50 % 

40–60 % 

6 % 
Operatiivinen liikevoitto 6 % 
strategiajakson 2021—
2024 loppuun mennessä

Nettovelkaantumisaste ilman 
IFRS 16 -vaikutusta 40—60 % 
jakson loppuun mennessä

Pidemmän aikavälin tavoitteena 
on jakaa osinkoa 30—50 
prosenttia vuosittaisesta 
tuloksesta liiketoiminnan 
pääomatarpeet huomioiden.

Yhtiön alentaessa asteittain 
velkaisuuttaan SRV ennakoi 
osinkopolitiikan mukaisesti 
maksavansa osinkoa 
aikaisintaan tilikaudelta 
1.1.–31.12.2023.





Kohti elinkaariviisasta todellisuutta 

42
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Rakennamme 
tulevaisuuden 
kaupunkeja



Liitteet



46

SRV:tä analysoidessa 
kannattaa muistaa 
kiinteistökehityksen 
suuri pääoman tarve

Tunnuslukuja

VELKOJEN MATURITEETTIPROFIILI (milj. EUR) 1) 2) 

1) Luvuista on oikaistu pois IFRS16:n vaikutukset.
2) Perustuu sopimuksen arvoon 31.12.2020
3) Poistuvat SRV:n taseesta rakennuksen valmistuttua ja asuntojen luovutuksen yhteydessä

3)

SRV vahvisti 
taloudellista 
asemaansa 

uusilla rahoi-
tusjärjeste-

lyillä



Tervehdyttämisohjelman kokonaisratkaisu

47

Toimenpiteet Tavoite

Tervehdyttämis-
ohjelma julkaistiin 

31.10.2019

◼ Henkilöstövähennykset (arvioidut vuotuiset säästöt 6 milj. euroa)

◼ Hankintojen tehostaminen (säästötavoite useita prosentteja)

◼ Hankkeiden tarjouskilpailun tiukempi valvonta

◼ Taseen keventäminen

Vuonna 2020 liikevoitto ja 

kassavirta positiivinen, 

vuonna 2021 operatiivinen 

liikevoitto 2017 tasolla

Lisätoimenpiteet 
julkaistiin
6.2.2020

◼ REDI kauppakeskuksen myynti

◼ Omistusosuuden vähentäminen Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta

◼ Uudistetut rahoitusjärjestelyt 

◼ Pääomajärjestelyt taseen vahvistamiseksi 

Taseen ja maksuvalmiuden 

merkittävä vahvistaminen

TEHTY

KÄYNNISSÄ

KÄYNNISSÄ

TEHTY

TEHTY

TEHTY

✓

✓

✓

✓

TEHTY (alla)✓

✓ TEHTY

Joukkovelka-
kirjalainat

◼ Joukkovelkakirjalainojen  maturiteetin pidentäminen ja tiettyjen 
muiden ehtojen muuttaminen

TEHTY✓
Taseen ja maksuvalmiuden 
vahvistaminen (COVID-19)
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Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen H1/2020

Omaisuuden realisointi

Pääomajärjestelyt

◼ REDIn myynti 21 milj. euroa

◼ Omistusosuuden vähentäminen Tampereen Kansi ja Areena -hankkeessa  24 milj. euroa

◼ Suunnattu osakeanti: 75 milj. euroa vaihdettiin ulkona olleesta 92 milj. euron pääomasta 

◼ Merkintäetuoikeusanti: 49,8 milj. euroa

Uudistetut
rahoitusjärjestelyt

◼ 100 milj. euron luottolimiitti korvattiin kahdella erillisellä luottolimiitillä; 60 milj. euron ja 
rakennushankkeiden rahoitukseen tarkoitetulla 40 milj. euron suuruisella luottolimiitillä

Joukkovelkakirjalainat*

◼ Joukkovelkakirjalainojen  maturiteetin pidentäminen ja tiettyjen muiden ehtojen muuttaminen

◼ 23.3.2021 erääntyvälle lainalle vuoden maksuajan pidennys  

◼ 27.3.2022 erääntyvälle lainalle puolentoista vuoden maksuajan pidennys

*) Muutokset ovat osa SRV:n käynnistämiä varautumistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa SRV:n taseasemaa ja maksuvalmiutta vastauksena 
koronapandemian (Covid-19) mahdollisesti aiheuttamien ennakoimattomien markkinahäiriöiden varalta.



Suurimmat rakenteilla olevat toimitilahankkeet 
(luvut arvioita) 1/3
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Projekti, sijainti SRV, urakan 
arvo, milj. 

euroa

Projektin tyyppi Valmiusaste, % Valmistumisaika, arvio

Tampereen Kansi, eteläkansi ja infra** * Infra 93 Q4/2021

Tampereen Kansi, monitoimiareena** * Liike 55 Q4/2021

Tampereen Kansi, areenahotelli** * Liike 52 Q4/2021

Topaasi ja Kruunu** * Hybridi 81 Q3/2021

Vantaan Lumijälki * Logistiikka 53 Q3/2021

* Hankkeen kokonaisarvoa ei ole julkistettu.
**Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen kokonaisurakan arvo on 550 miljoonaa euroa.



Suurimmat rakenteilla olevat toimitilahankkeet 
(luvut arvioita) 2/3
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Projekti, sijainti SRV urakan 
arvo, milj. 

euroa

Projektin tyyppi Valmiusaste, % Valmistumisaika, arvio

Monikon koulukeskus 39 Julkinen 90 Q2/2021

Suomalais-venäläinen koulu 25 Julkinen 64 Q3/2021

Espoonlahden metroasema 48 Julkinen 69 Q3/2021

Siltasaari 10, Helsinki 51 Liike 37 Q3/2021

Helsinki-Vantaan lentoasema, terminaali 

2:n laajennus
260 Julkinen 67 Q1/2022

Kirkkonummen Hyvinvointikeskus 32 Julkinen 25 Q2/2022

Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus 37 Julkinen 9 Q2/2022

* Hankkeen kokonaisarvoa ei ole julkistettu.



Suurimmat rakenteilla olevat toimitilahankkeet 
(luvut arvioita) 3/3
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Projekti, sijainti SRV urakan 
arvo, milj. 

euroa

Projektin tyyppi Valmiusaste, % Valmistumisaika, arvio

Open Innovation House 25 Julkinen 5 Q2/2022

Oulun Torihotelli * Liike 32 Q2/2022

HUS Siltasairaala 243 Julkinen 69 Q4/2022

STUK toimitilat 46 Julkinen 28 Q4/2021

HUS Jorvi, leikkaussalien peruskorjaus 39 Julkinen 8 Q1/2023

Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus 40 Julkinen 7 Q2/2023

Helsingin kieli- ja aikuislukio 38 Julkinen 0 Q3/2023

* Hankkeen kokonaisarvoa ei ole julkistettu.



Suurimmat rakenteilla olevat omaperusteiset 
asuntohankkeet (luvut arvioita)
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Projekti, sijainti SRV urakan 
arvo, MEUR

Valmistumisaika, arvio Myyty Myynnissä

REDIn Loisto, Helsinki 105 Q4/2021 132 117

Helsingin Väinämöisenrinne 22 Q2/2021 64 2

Ilmarisenpuisto, Helsinki 20 Q2/2022 14 54



Suurimmat käynnissä olevat asuntohankkeet (luvut arvioita)
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Projekti Rakennuttaja Valmiusaste, % Valmistumisaika

Tikkurilan Keskuskortteli NREP 84 Q2/2021

Louhenlinna LähiTapiola 91 Q1/2021

Tammelan Kustaa OP 84 Q1/2021

Kullervonkoti Kojamo 52 Q3/2021

Runoratsunkatu 11 Kojamo 51 Q4/2021

Joukahaisenpiha Kojamo 33 Q4/2021

Kannen Opaali Tampereen Tornit 21 Q4/2022

Piispanristi Kojamo 19 Q3/2022

Lumo One Kojamo 40 Q3/2022

Tammelan Engel Taaleri 3 Q2/2022
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Konsernin tuloslaskelma

EUR milj. 1-12/2020 1-12/2019

Liikevaihto 975,5 1 060,9
Liiketoiminnan muut tuotot 2,2 0,6

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,8 -79,8

Aineiden ja palveluiden käyttö -868,2 -897,2
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -69,4 -73,1

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -13,6 2,8

Valuuttajohdannaisten tuotot ja kulut 5,5 -3,8

Liiketoiminnan muut kulut -10,9 -13,4

Käyttökate (EBITDA) 20,3 -3,0
Poistot ja arvonalentumiset -18,9 -90,0

Liikevoitto (EBIT) 1,5 -93,0
Rahoitustuotot 3,7 8,4

Rahoituskulut -33,1 -37,7

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -29,4 -29,3

Tulos ennen veroja ja satunnaiseriä -28,0 -122,4
Tuloverot 2,9 18,7

Tilikauden tulos -25,1 -103,6



Konsernitase
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Konsernitase
EUR milj. 1-12/2020 % 12/2019 %
Pitkäaikaiset varat 183,0 20,4 % 188,3 20,6 %

Vaihto-omaisuus 474,0 52,7 % 509,0 55,7 %

Muut rahoitusvarat 145,1 16,1 % 118,9 13,0 %

Rahavarat 96,7 10,8 % 27,7 3,0 %

Myytävänä olevaksi luokiteltu omaisuus 0,0 0,0 % 69,3 7,6 %

Varat yhteensä 898,9 100,0 % 913,3 100,0 %
Oma pääoma 181,0 20,1 % 175,6 19,2 %

Pitkäaikaiset korolliset velat 1) 368,4 41,0 % 424,1 46,4 %

Muut pitkäaikaiset velat 35,6 4,0 % 34,2 3,7 %

Lyhytaikaiset korolliset velat 2) 17,4 1,9 % 25,6 2,8 %

-Yhtiölainat (pitkä ja lyhytaikaiset) sis. edell.erään 40,7 4,5 % 50,4 5,5 %

Muut lyhytaikaiset velat 296,6 33,0 % 253,8 27,8 %

- josta pitkäaikaishankkeiden ennakkomaksut 86,0 9,6 % 74,1 8,1 %

Omapääoma ja velat yhteensä 898,9 100,0 % 913,3 100,0 %

1) IFRS16 vuokravelkojen osuus korollisista veloista 133,6 14,9 % 147,7 16,2 %
2) IFRS16 vuokravelkojen osuus korollisista veloista 2,6 0,3 % 2,5 0,3 %



Velkaerittely
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EUR milj. 1-12/2020 1-12/2019

Pitkäaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 58,6 89,5

Joukkovelkakirjalainat 135,6 136,5

Yhtiölainat 40,7 50,4

Vuokravelat 133,6 147,7

Yhteensä 368,4 424,1

Lyhytaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 14,8 4,6

Joukkovelkakirjalainat 0,0 0,0

Yritystodistukset 0,0 18,5

Yhtiölainat 0,0 0,0

Vuokravelat 2,6 2,5

Yhteensä 17,4 25,6

Korolliset velat yhteensä 385,8 449,7
Rahavarat 96,7 27,7

Korollinen nettovelka 289,1 422,0
Korolliset velat i lman yhtiölainoja 345,1 399,3

Korollinen nettovelka (ilman yhtiölainoja) 248,3 371,6



Konsernin rahavirtalaskelma
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EUR milj. 12/2020 12/2019
Myynnistä saadut maksut 953,6 1 061,8

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 3,3 0,6

Maksut li iketoiminnan kuluista -888,7 -1 043,6

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 68,2 18,8

Saadut korot ja muut li iketoiminnan rahoitustuotot 7,6 0,3

Maksetut korot ja maksut muista li iketoiminnan rahoituskuluista -29,6 -29,3

Maksetut välittömät verot 0,0 -0,5

Liiketoiminnan rahavirta 46,3 -10,7
Investointien rahavirta 26,6 -5,9
Rahoituksen rahavirta -2,2 -49,2
Rahavarojen muutos 70,7 -65,9

Rahavarojen valuuttakurssiero -1,7 0,6

Rahavarat til ikauden alussa 27,7 93,1

Rahavarat tilikauden lopussa 96,7 27,7


