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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
 Terve tase ja nettovelattomuus onnistuneen rahoitusjärjestelyn ansiosta

 Olemme vahvempia kohtaamaan haastavamman markkinatilanteen ja 
keskittyneet täysipainoisesti operatiivisen liiketoimintamme kehittämiseen 

 Operatiivinen liikevoitto kehittyi positiivisesti

 Tulos perustuu onnistumiseen inflaation hallinnassa ja materiaalien 
saatavuuden varmistamisessa sekä projektien hallinta-asteen paranemiseen

 Myymättömien valmiiden ja rakenteilla olevien asuntojen määrä edelleen 
vähäinen 

 Tilauskantaan (717,1 milj. euroa) kirjautui aiemmin voitetuiksi kuvatuista 
hankkeista n. 131,2 milj. eurolla Oulun pääpoliisiasema ja poliisivankila sekä 
Helsingin Pasilaan rakennettava omaperusteinen asuntokohde Kokardi

 Aiemmin voittamiemme, vielä tilauskantaan kirjaamattomien hankkeiden 
kehitysvaiheet ovat edenneet alkusyksyn aikana suotuisasti 

 Arvioimme markkinatilanteen vaikeutuvan ja odotamme inflaation, kasvavien 
korkojen sekä heikentyvän kuluttajaluottamuksen leikkaavan kysyntää

 Käynnistämme yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, joiden 
tavoitteena on sopeuttaa yhtiön kustannusrakennetta ja henkilöstömäärää 
vastaamaan nykyisen markkinatilanteen kysyntään



VALMISTUNEET, KÄYNNISSÄ OLEVAT JA TULEVAT HANKKEET

Helsinki
Helsingin kaupunki, julkinen
Elinkaarihanke

Helsingin kielilukio RMC-monitoimihalli

Wood City II, WithSecure

Helsinki
Kojamo, yksityinen
Omakehitteinen

Tampere
Omaperusteinen

Kokardi

Lumo One Kalevan Divaani

Oulu 
Senaatti-kiinteistöt, julkinen
Allianssihanke 

Oulun pääpoliisiasema ja
vankila

Rauma
Rauma Marine Constructions, yksityinen
2-vaiheinen projektinjohtourakka

Inkeroisten monitoimitalo

Kouvola
Kouvolan kaupunki, julkinen
2-vaiheinen projektinjohtourakka

Helsinki
Omaperusteinen

Helsinki
WithSecure, yksityinen
Omakehitteinen



TAMMI-SYYSKUU 
2022
TAMMI-SYYSKUU 
2022



OPERATIIVINEN LIIKEVOITTO VAHVISTUI HAASTAVASSA 
MARKKINATILANTEESSA Liikevaihto 588,9 milj. euroa

 Liikevaihto sisälsi positiivisen 14,5 milj. euron 
rakentamisen kate-eliminoinnin purkautumisen 
vaikutuksen, mikä oli seurausta Venäjällä 
sijaitseviin omaisuuseriin ja Fennovoiman
omistukseen tehdyistä alaskirjauksista. 

 Asuntorakentamisen liikevaihto nousi 
omakehitteisen urakoinnin kasvun myötä.

 Toimitilaurakoinnin liikevaihto laski.

Operatiivinen liikevoitto parani ja oli 18,7 milj. euroa

 Omakehitteisen asuntourakoinnin volyymi kasvoi, 
mutta toimitilaurakoinnin volyymi laski.

Tilauskanta 717,1 milj. euroa

 Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia 
allekirjoitettiin 337,3 (427,9) milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta -10,9 milj. euroa ja 
investointien rahavirta -1,8 milj. euroa

 Rahavirtaan vaikutti negatiivisesti vuonna 2020 
tehdyn arvonlisäveron maksujärjestelyn 
lyhennykset 15,6 milj. euroa.

Omavaraisuusaste (ilman IFRS 16) 48,6 %

 Rahoitusjärjestely paransi omavaraisuusasteen ja 
nettovelkaantumisasteen Venäjän Ukrainassa 
aloittamaa hyökkäyssotaa edeltänyttä aikaa 
vahvemmalle tasolle.



KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA OPERATIIVINEN LIIKEVOITTO
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 1–9/2022 uusia sopimuksia 
337,3 miljoonalla eurolla

 Tilauskannan myyty osuus 
87,8 (92,1) %.

 Merkittävimpiä uusia 
hankkeita Kalasataman neljäs 
tornitalo PATRIZIAlle, 
Uudenkaupungin sivistys- ja 
hyvinvointikeskus Wintteri, 
WithSecurelle rakennettava 
pääkonttori Wood City II, 
Oulun pääpoliisilaitos ja 
vankila sekä Itä-Uudenmaan 
pääpoliisiasema ja 
poliisivankila

 SRV:llä on 1,3 mrd. euron 
arvosta voitettuja hankkeita, 
jotka eivät vielä ole 
tilauskannassa

TILAUSKANTA 717,1 MILJOONAA EUROA



RAKENTAMINEN – LIIKEVOITTO PARANI

Liikevaihto
• Liikevaihdon lasku johtui pienentyneestä toimitilaurakoinnin volyymista, mikä oli seurausta 

viime vuoden lopussa valmistuneiden isojen hankkeiden poistumisesta tilauskannasta.

• Asuntorakentamisen liikevaihto nousi 250,9 (197,7) milj. euroon, johtuen omakehitteisten 
hankkeiden kasvaneesta volyymista.

Operatiivinen liikevoitto
• Asuntorakentamisen osalta liikevoiton nousuun vaikutti omakehitteisen asuntourakoinnin 

kasvanut volyymi. 
• Toimitilarakentamisen tuloutunut kate parani volyymilaskusta huolimatta.

Tilauskanta
• Tilauskanta 717,1 miljoonaa euroa.
• Työn alla mm. Helsingin Kalasataman neljäs tornitalo PATRIZIAlle, Satama Areena Kotkassa sekä 

WithSecurelle rakennettava pääkonttori Wood City II.
• Voitettuja, tilauskantaan kirjaamattomia hankkeita noin 1,3 miljardin euron arvosta.

Liikevaihto 

565,9 (594,3) 

milj. euroa

Liikevoitto 

21,0 (15,4) 

milj. euroa
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OMAPERUSTEISTEN ASUNTOJEN ALOITUKSET JA 
TULOUTUMINEN
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Omaperusteisia asuntoja 
tuloutui 193 kappaletta, joista 
kertyi liikevaihtoa 47,1 (60,1) 
milj. euroa.

Valmiita, myymättömiä 
asuntoja edelleen vähän, 26 
(8) kpl.

Uusia asuntoaloituksia 
kolmannella 
vuosineljänneksellä 62 (0) kpl.



SIJOITTAMINEN – SIJOITUKSET ALASKIRJATTU LÄHES KOKONAAN, 
VENÄJÄLTÄ PYRITÄÄN POISTUMAAN NOPEUTETUSTI

Liikevaihto

• Koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta.

Sijoitettu pääoma

• Sijoitettu pääoma laski, mikä johtuu Venäjään liittyvien sijoitusten alaskirjauksista. Venäjään 
liittyvää sijoitettua pääomaa jäi 4,0 miljoonaa euroa. Loppuosa sijoitetusta pääomasta koostuu 
pääosin sijoituksesta Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen.

Operatiivinen liikevoitto

• Sijoittamisen operatiivisen liikevoiton kasvuun vaikutti Porvoossa sijaitsevan liikekeskuksen 
myyntivoitto vuoden toisella neljänneksellä.

Liikevoitto

• Liikevoittoon vaikuttivat Venäjällä sijaitseviin omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen 
kohdistuneet merkittävät alaskirjaukset, joiden vaikutus oli yhteensä -115,5 milj. euroa. 

• Lisäksi liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutoksen nettovaikutus, joka kirjattiin ennen 
omaisuuden alaskirjauksia ja jonka arvo oli 10,1 (1,3) milj. euroa.

Liikevaihto

9,1 (6,2) milj. euroa

Sijoitettu pääoma

14,2 (167,3 12/2021) milj. 

euroa

Operatiivinen liikevoitto 

1,3 (-2,8) milj. euroa

Liikevoitto 

-102,1 (-2,9) milj. euroa
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KOHTI 
ELINKAARIVIISASTA 
TODELLISUUTTA
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SRV:n elinkaariviisaat ratkaisut
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SRV:n oma toiminta
täysin hiilineutraalia
v. 2030 mennessä

TAVOITTEEMME

Elinkaariviisaus luo arvoa

ympäristölle, ihmisille ja investoin-
neille jokaisessa hankkeessa

MATKALLA

Kaikki SRV:n työmaat
ovat päästöttömiä
v. 2022 alusta

TÄLLÄ HETKELLÄ



Taloudellinen arvo

Ympäristö Ihminen

Elinkaariviisaus luo arvoa
jokaisessa hankkeessa

Elinkaariviisaus
• Työmaidemme rakennusaikainen 

nettopäästöttömyys
• Ympäristöystävälliset materiaalivalinnat
• Energia- ja resurssitehokkuus
• Uusiutuvan energian hyödyntäminen
• Elinkaarenaikainen kustannustehokkuus
• Materiaalien kierrätys
• Muuntojoustavuus
• Valoisuus, sisäilma
• SRV:n biodiversiteettitavoitteet



Arvoa ympäristölle ja investoinnille

Normi Elinkaariviisas

Työmaa Materiaalit Energia

Selvästi pienemmät CO2-päästöt

Normi Elinkaariviisas

Investoinnit

Perustellut lisäinvestoinnit*

Normi Elinkaariviisas

Elinkaaren aikaiset kustannukset

Alhaisemmat elinkaarikustannukset**

–50% -
–60%

+3% -
+10% –25% -

–35%

* Uusiutuva energia, vähäpäästöiset materiaalit. ** Pienemmät energiakustannukset, kulutuksen jousto, kulutusta 
kestävät materiaalit. 20 v. ajanjakso.

Elinkaariviisaus luo arvoa
jokaisessa hankkeessa



Esimerkkejä elinkaariviisaista rakennuksista

17

Positiivinen hiilikädenjälki

– 50 % Materiaalien päästöt

– 50 % Energiankulutuksen 
päästöt, 300 m2 aurinko-
paneeleja

LEED Platina

Tilat suunniteltu muunto-
joustaviksi nykyisiin ja 
tulevaisuuden tarpeisiin

Mahdollisuutena elinkaaren-
aikaiset energia- ja ylläpito-
palvelut

Wood City, puurakenteinen toimisto

A-energialuokka 

Maalämpö ja -jäähdytys, 
sekä aurinkopaneeleja
900 m2

Lämmöntalteenotto ilman-
vaihdosta ja uimahallin 
jätevedestä

Viherkerroin on yli 1

Hulevesien hallinta: 
viherrakentaminen ja veden 
viivytysjärjestelmä

Elinkaarenaikaiset ylläpito-
palvelut 20 v.

Monitoimitalo Wintteri



PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISIIN TAVOITTEISIIN EI MUUTOKSIA

Tavoitteita uudelleenarvioidaan alaskirjausten ja rahoitusjärjestelyn 
jälkeen loppuvuoden aikana

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

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

30–50 % 
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.



NÄKYMÄT



TÄSMENTYNEET NÄKYMÄT 2022

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2022 vaikuttavat yleisen 
talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden 
luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, 
tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden 
käynnistyminen sekä Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota ja siihen liittyvät suorat ja 
epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että 
työvoiman saatavuus ja kysynnän muutokset. Koronapandemian vaikutukset ovat 
olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset 
rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja tuovat epävarmuutta 
tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2022 liikevaihto tulee koostumaan pääosin 
yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä 
hankkeista. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vuonna 2022 
verrattain pieneksi. 

• Konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 770-820 milj. euroa 
(liikevaihto aiemmin: 800-860 milj. euroa) (liikevaihto vuonna 2021: 932,6 milj. 
euroa). 

• Operatiivisen liikevoiton vuonna 2022 arvioidaan olevan 17-23 milj. euroa 
(operatiivinen liikevoitto aiemmin: 15-25 milj. euroa) (operatiivinen liikevoitto 
vuonna 2021: 5,3 milj. euroa). 



LOPPUVUODEN FOKUS

1. Keskittyminen täysipainoisesti operatiivisen 
liiketoimintamme kehittämiseen onnistuneen 
rahoitusjärjestelyn seurauksena.

2. Voitettujen hankkeiden käynnistäminen yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa.

3. Aktiivinen asiakastyö ja hankekehitys.

4. Kustannusinflaation hallinta ja materiaalien 
saatavuuden varmistaminen.

5. Strategisten ohjelmien läpivienti koko 
henkilöstömme voimin.



Liitteet
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SRV:tä
analysoidessa 

kannattaa muistaa 
kiinteistökehityksen 

suuri pääoman 
tarve.

Tunnuslukuja

VELKOJEN MATURITEETTIJAKAUMA (milj. EUR)1)2)

1) Perustuu 30.09.2022 sopimuksiin
2) Luvuista on oikaistu pois IFRS 16 vaikutukset
3) Poistuvat SRV:n taseesta rakennuksen valmistuttua ja asuntojen luovutuksen yhteydessä.



24

Konsernin tuloslaskelma
EUR milj. 1-9/2022 1-9/2021 Muutos % 1-12/2021 Edelliset 12kk

Liikevaihto 588,9 596,3 -1,2 % 932,6 925,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 1,9 -70,8 % 3,5 2,1

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -90,3 -24,9 261,8 % -116,9 -182,2

Aineiden ja palveluiden käyttö -441,2 -500,7 -11,9 % -733,3 -673,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -55,4 -52,7 5,2 % -71,6 -74,3

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 10,9 1,5 610,3 % 1,2 10,6

Valuuttajohdannaisten tuotot ja kulut 0,0 -0,1 -100,0 % -0,1 0,0

Liiketoiminnan muut kulut -8,7 -7,1 23,0 % -10,7 -12,3

Käyttökate (EBITDA) 4,8 14,2 -66,0 % 4,6 -4,8
Poistot ja arvonalentumiset -75,0 -4,4 1598,2 % -6,3 -76,9

Liikevoitto (EBIT) -70,1 9,8 -816,0 % -1,7 -81,6
Rahoitustuotot 45,7 4,1 1007,4 % 5,0 46,6

Rahoituskulut -44,7 -14,7 203,4 % -23,7 -53,6

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1,1 -10,6 -110,1 % -18,6 -7,0

Tulos ennen veroja ja satunnaiseriä -69,1 -0,8 8596,2 % -20,3 -88,6
Tuloverot -7,7 0,4 -1953,9 % 0,5 -7,6

Tilikauden tulos -76,7 -0,4 20041,0 % -19,9 -96,2
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Konsernin tase
EUR milj. 1-9/2022 % 1-9/2021 % Muutos % 12/2021 %

Pitkäaikaiset varat 78,5 17,0 % 191,1 23,9 % -58,9 184,8 26,9 %

Vaihto-omaisuus 233,6 50,7 % 426,2 53,2 % -45,2 300,1 43,7 %

Muut rahoitusvarat 107,2 23,3 % 132,4 16,5 % 79,9 133,5 19,4 %

Rahavarat 41,8 9,1 % 51,1 6,4 % -18,2 68,0 9,9 %

Myytävänä olevaksi luokiteltu omaisuus 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %

Varat yhteensä 461,1 100,0 % 800,8 100,0 % -42,4 686,3 100,0 %
Oma pääoma 145,7 31,6 % 182,4 22,8 % -20,1 165,1 24,0 %

Pitkäaikaiset korolliset velat 1) 115,8 25,1 % 287,4 35,9 % -59,7 215,5 31,4 %

Muut pitkäaikaiset velat 21,7 4,7 % 29,8 3,7 % -27,2 28,8 4,2 %

Lyhytaikaiset korolliset velat 2) 12,4 2,7 % 32,7 4,1 % -62,0 22,5 3,3 %

Yhtiölainat (pitkä ja lyhytaikaiset) sis. edell.erään 7,1 1,5 % 52,6 6,6 % -86,4 18,1 2,6 %

Muut lyhytaikaiset velat 165,5 35,9 % 268,5 33,5 % 21,0 254,5 37,1 %

josta pitkäaikaishankkeiden ennakkomaksut 60,1 13,0 % 116,8 14,6 % -45,5 73,6 10,7 %

Omapääoma ja velat yhteensä 461,1 100,0 % 800,8 100,0 % -42,4 686,3 100,0 %

1) IFRS16 vuokravelkojen osuus korollisista veloista 92,2 20,0 % 124,4 15,5 % -25,9 86,7 12,6 %

2) IFRS16 vuokravelkojen osuus korollisista veloista 2,4 0,5 % 2,5 0,3 % -1,7 2,3 0,3 %
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Velkaerittely
EUR milj. 1-9/2022 1-9/2021 12/2021

Pitkäaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 16,4 16,5 16,5

Joukkovelkakirjalainat 0,0 93,9 94,2

Yhtiölainat 7,1 52,6 18,1

Vuokravelat 92,2 124,4 86,7

Yhteensä 115,8 287,4 215,5

Lyhytaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 10,0 20,0 10,0

Joukkovelkakirjalainat 0,0 10,2 10,2

Yritystodistukset 0,0 0,0 0,0

Yhtiölainat 0,0 0,0 0,0

Vuokravelat 2,4 2,5 2,3

Yhteensä 12,4 32,7 22,5

Korolliset velat yhteensä 128,2 320,0 238,0
Rahavarat 41,8 51,1 68,0

Korollinen nettovelka 86,4 269,0 170,0
Korolliset velat ilman yhtiölainoja 121,0 267,4 219,8

Korollinen nettovelka (ilman yhtiölainoja) 79,3 216,3 151,8
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Konsernin rahavirtalaskelma
EUR milj. 9/2022 09/2021 12/2021 Edelliset 12 kk

Myynnistä saadut maksut 608,1 593,9 927,2 941,4

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,6 1,7 3,1 2,0

Maksut liiketoiminnan kuluista -607,8 -573,9 -842,6 -876,6

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 0,9 21,8 87,7 66,8

Saadut korot ja muut liiketoiminnan rahoitustuotot 0,3 1,8 1,8 0,3

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -11,8 -18,4 -20,5 -13,9

Maksetut välittömät verot -0,3 -0,5 -0,1 0,1

Liiketoiminnan rahavirta -10,9 4,7 68,9 53,4
Investointien rahavirta -1,8 9,4 7,2 -4,0
Rahoituksen rahavirta -15,0 -60,2 -105,4 -60,2
Rahavarojen muutos -27,6 -46,1 -29,3 -10,8

Rahavarojen valuuttakurssiero 1,4 0,5 0,5 1,5

Rahavarat tilikauden alussa 68,0 96,7 96,7 51,1

Rahavarat tilikauden lopussa 41,8 51,1 68,0 41,8
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