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SRV Yhtiöt Oyj 
 

Merkintäoikeusanti  
Enintään 348 056 400 Uutta Osaketta 

Merkintähinta 0,10 euroa Uudelta Osakkeelta 
 

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV” tai ”Yhtiö”) tarjoaa merkittäviksi enintään 348 056 400 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 0,10 
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 2.6.2022 (”Täsmäytyspäivä”). Täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpi-
tämään Yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat saavat kutakin omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden yhden arvo-osuus-
muotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”). Merkintäoikeuksien haltija on kolmella (3) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään 
neljä (4) Uutta Osaketta Merkintähintaan. Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Etola Group Oy, Tungelin Investment Oy (omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale 
Investments Oy (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, AS Pontos Baltic, Kolpi Investment Oy, 
Havu Capital Oy, Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka, Timo Kokkila, Saku Sipola sekä yhdeksän muuta SRV:n toimivan johdon 
edustajaa ovat sitoutuneet merkitsemään Uusia Osakkeita Osakeannissa yhteensä 23,7 miljoonalla eurolla. Katso ”Osakeannin järjestä-
minen - Merkintäsitoumukset”. 

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 3.6.2022. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäyn-
nin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla 7.6.2022 (edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listal-
leottohakemuksen) ja 14.6.2022 välisenä aikana kaupankäyntitunnuksella SRV1VU0122. Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 
7.6.2022 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 21.6.2022 klo 16.00 (Suomen aikaa) (”Merkintäaika”), ellei Merkintäaikaa jatketa. Merkintä-
ajan päätyttyä käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. 

Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina (”Väliaikaiset Osakkeet”) mer-
kinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000523618 ja niiden kaupankäyntitunnus Helsin-
gin Pörssissä on SRV1VN0122. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Hel-
singin Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan arviolta 22.6.2022 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohake-
muksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Nykyisiin Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009015309 ja kaupankäyntitunnus Helsingin 
Pörssissä SRV1V) sen jälkeen, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaup-
parekisteri”). Yhdistäminen tapahtuu arviolta 29.6.2022 ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 29.6.2022 
edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. 

Tietyissä maissa, kuten Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa ja 
Yhdysvalloissa tämän Esitteen jakeluun, Merkintäoikeuksien toimittamiseen sekä 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 rekis-
teröity 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 ulkopuo-
lella 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 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
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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 di-
rektiivin 2003/71/EY kumoamisesta (muutoksineen) (”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 kumoami-
sesta (muutoksineen) (liitteet 3 ja 12), komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/979 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täy-
dentämisestä 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 dele-
goidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta (muutoksineen) 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/2022/507. 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. Esitteen voimassaoloaika päättyy, kun Uudet Osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. Velvollisuus 
täydentää Esitettä mahdollisten merkittävien uusien seikkojen sekä Esitteestä mahdollisesti ilmenevien olennaisten virheiden tai epätarkkuuksien johdosta 
päättyy samanaikaisesti Esitteen voimassaolon kanssa. 

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 tytäryh-
tiöitä 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, muu-
toksineen) (”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 todenperäi-
syydestä, 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 toimitta-
minen 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 Finanssival-
vonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kuin Merkintäaika päättyy tai Uudet Osakkeet tai Väliaikaiset Osakkeet on hyväksytty Helsingin Pörssin pörssilis-
talle 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 kolme työpäivää 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 sijoittajia kehotetaan tukeutumaan omiin tutkimuksiinsa, analyyseihinsä ja selvityksiinsä Yhtiöstä ja Osakeannin ehdoista, mu-
kaan 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. Sijoittajia kehotetaan harkin-
tansa mukaan kysymään neuvoa omilta neuvonantajiltaan ennen Uusien Osakkeiden merkitsemistä. Sijoittajia kehotetaan tekemään itsenäinen arvio Uusien 
Osakkeiden merkinnän oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seurauksista. Sijoittajia kehotetaan tekemään itse-
näinen 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, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa ja Singaporessa tä-
män 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 Pääjär-
jestäjä eivät ole ryhtyneet eivätkä ryhdy mihinkään toimiin salliakseen yleisölle tarjoamista tai 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 sovellet-
tavien 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 sellai-
sessa maassa, jossa kyseisen pyynnön tekeminen on lainvastaista.  

Lisäksi Euroopan unionin Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden johdosta 12.4.2022 jälkeen liikkeeseenlaskettujen minkä tahansa Euroopan unio-
nin jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten siirtokelpoisten arvopapereiden, kuten Merkintäoikeuksien, Väliaikaisten Osakkeiden ja Uusien Osakkeiden, 
myynti Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisille tai Venäjällä tai Valko-Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle tai Valko-Venäjälle sijoittautu-
neille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, on kiellettyä. Kieltoa ei sovelleta Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, 
joilla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa. 

Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole tehneet eivätkä tee mitään toimenpiteitä Merkintäoikeuksien tai Uusien Osakkeiden yleisölle tarjoamisen sallimiseksi Suomen 
ulkopuolella. Uusia Osakkeita voidaan kuitenkin tarjota kokeneille sijoittajille Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa tai Isossa-Britanniassa tilan-
teessa, jossa jokin Esiteasetuksen poikkeuksista soveltuu. Uusia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä 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 har-
kinnassaan 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 asiat, 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 tä-
hän Esitteeseen kokonaisuutena. Sijoittaja voi sijoittaessaan arvopapereihin menettää sijoituksen arvon osit-
tain tai kokonaan. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, 
kantajana toimiva sijoittaja voi joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskus-
tannuksista. 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”) ylläpi-
tämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin 
Pörssi”) pörssilistalla. Finanssivalvonta on asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) mukaisena toimivaltai-
sena viranomaisena hyväksynyt tämän Esitteen 6.6.2022. 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 liikkee-
seenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Esite koskee. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero 
on FIVA/2022/507.  

Toimivaltaisen viranomaisen eli Finanssivalvonnan, joka hyväksyy tämän Esitteen, yhteystiedot ovat seuraa-
vat: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, +358 9 183 51, 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. 
SRV tarjoaa kokonaisratkaisuja kiinteistö- ja aluekehitykseen ja toimii omaperusteisessa asunto- ja toimitila-
tuotannossa 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 rakentami-
sesta tekemiensä sopimusten mukaisesti, ja toimii myös sijoittajana valituissa omissa kehityshankkeissaan. 
Rakentamisen jälkeen SRV voi myös tarjota valikoituja palveluja kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille. SRV:n 
liiketoiminta painottuu Suomen keskeisiin kasvukeskuksiin hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähelle. SRV 
toimii pääasiassa Helsingin seudulla sekä Turussa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. SRV:n vuoden 
2021 kokonaisliikevaihdosta 94 prosenttia kertyi liiketoiminnasta Helsingin seudulla, Turussa ja Tampereella. 

Suomen lisäksi SRV toimii toistaiseksi Venäjällä pääasiassa Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa. SRV on 
28.4.2022 tiedottanut käynnistävänsä Yhtiön rahoituksen kokonaisvaltaiseen uudelleenjärjestelyyn tähtäävän 
toimenpideohjelman (”Rahoituksen Uudelleenjärjestely”) Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan ja siihen liit-
tyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoimintojen arvonalentumisten seurauksena. So-
dasta ja sen aiheuttamasta markkinatilanteesta johtuen SRV on vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljännek-
sellä alaskirjannut taseestaan käytännössä kaikki Venäjällä sijaitsevat kauppakeskus- ja muut omistuksensa 
sekä sijoituksensa Fennovoimassa, joiden arvo on yhteensä 141,2 miljoonaa euroa. Alaskirjausten jälkeen 
SRV:n omistusten taseessa oleva kokonaisarvo Venäjällä on 2,6 miljoonaa euroa 31.3.2022. SRV on myös 
ilmoittanut tutkivansa mahdollisuuksia irtautua nopeutetulla aikataululla omistuksistaan Venäjällä. 
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Yhtiön hallitukseen kuuluvat Esitteen päivämääränä Tomi Kyyny (puheenjohtaja), Heli Iisakka, Timo Kokkila 
(varapuheenjohtaja), Hannu Leinonen ja Heikki Leppänen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat Esitteen päivämää-
ränä toimitusjohtaja Saku Sipola, Timo Nieminen, Jouni Forsman, Jorma Seppä, Henri Sulankivi, Jarkko Ran-
tala, Miia Eloranta, Kristiina Sotka, Anu Tuomola, Jussi Tuisku, Miimu Airaksinen ja Kimmo Kurki. Yhtiön tilin-
tarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Enel Sintonen päävastuullisena tilintar-
kastajana.  

Suurimmat osakkeenomistajat 

Osakkeenomistajilla, jotka omistavat 5 prosenttia tai yli 5 prosenttia SRV:n Nykyisistä Osakkeista, on arvopa-
perimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) (”Arvopaperimarkkinalaki”) mukainen ilmoitusvelvollisuus. Seu-
raavassa taulukossa luetellaan ne osakkeenomistajat, jotka 31.5.2022 Euroclear Finlandin ylläpitämän osa-
kasluettelon mukaan omistavat vähintään 5 prosenttia Yhtiön Nykyisistä Osakkeista ja Nykyisiin Osakkeisiin 
liittyvistä äänistä: 

Osakkeenomistaja Osakkeiden kokonaismäärä Osakkeet, % Äänet, %(1) 

As Pontos Baltic 47 306 787 17,99 17,99 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 33 295 636 12,66 12,66 

Kolpi Investments Oy 23 776 663 9,04 9,04 
OP-Henkivakuutus Oy 16 942 050 6,44 6,44 
Pohjola Vakuutus Oy 15 785 996 6,00 6,00 

Havu Capital Oy 15 741 398 5,99 5,99 
Etola Group Oy 13 373 642 5,09 5,09 

Muut osakkeenomistajat(1) 96 795 169 36,79 36,79 
______ 
(1) Yhtiön hallussa on 1 975 041 Nykyistä Osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta Yhtiön yhtiökokouksessa. 
 

Yhtiön tiedon mukaan Yhtiö ei ole suoraan tai välillisesti kenenkään henkilön omistuksessa tai määräysval-
lassa (siten kuin määräysvalta on määritelty Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä). 

Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 

Alla esitetyt SRV:n valikoidut taloudelliset tiedot perustuvat SRV:n tilintarkastamattomaan osavuosikatsauk-
seen 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, joka on laadittu ”IAS 34 Osavuosikatsaukset” -stan-
dardin mukaisesti sisältäen vertailutietoina esitetyt tilintarkastamattomat valikoidut taloudelliset tiedot 
31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2021 ja 
31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta, jotka on laadittu Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien (”IFRS”) mukaisesti. 

 1.1.–31.3. ja 31.3. 1.1.–31.12. ja 31.12. 

  2022 2021 2021 2020 

Konsernin tuloslaskelma-, tase- ja  
rahavirtalaskelmatietoja 

(IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) 

(miljoonaa euroa, ellei toisin ole ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin il-
moitettu) 

   

Tietoja tuloslaskelmasta ..............................................      

Liikevaihto ......................................................................  190,7 187,1 932,6 975,5 
Liikevaihdon kasvu, %.................................................... 1,9 -10,1 -4,4(1) -8,1(1) 
Liikevoitto .......................................................................  -85,7 5,2 -1,7 1,5 
Liikevoitto, % liikevaihdosta ............................................  -44,9 2,8 -0,2(1) 0,2(1) 
Tilikauden tulos ..............................................................  -133,3 1,6  -19,9 -25,1 
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta ...................................  -69,9 0,8 -2,1(1) -2,6(1) 

     
Tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus ..............  -133,3 1,5 -19,9 -22,8 
Määräysvallattomille omistajille ......................................  - 0,1 - -2,3 
     
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     
osakekohtainen tulos, euroa .......................................  -0,51 0,00 -0,08 -0,15 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     
laimennettu osakekohtainen tulos, euroa ..................  -0,51 0,00 -0,08 -0,15 
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Tietoja konsernitaseesta     
Varat yhteensä ...............................................................  488,3 859,5 686,3 898,9 
Oma pääoma yhteensä ..................................................  26,4 181,2 165,1 181,0 
Korollinen nettovelka ......................................................  197,7 309,5 170,0(1) 289,1(1) 

     
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta     
Liiketoiminnan rahavirta .................................................  -25,4 -22,5 68,9 46,3 
Investointien rahavirta ....................................................  -0,3 -0,7 7,2 26,6 
Rahoituksen rahavirta ....................................................  -4,5 -10,7 -105,4 -2,2 
Rahavarojen muutos ....................................................  -30,2 -33,9 -29,3 70,7 
Rahavarat tilikauden alussa ...........................................  68,0 96,7 96,7 27,7 

Rahavarojen valuuttakurssiero .......................................  -0,6 0,3 0,5 -1,7 

Rahavarat tilikauden lopussa ......................................  37,2 63,1 68,0 96,7 
______ 

(1) Tilintarkastamaton. 

 

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 

• Venäjän federaation hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa riskejä SRV:n Venäjän liiketoimintaan ja Yhtiön 
taloudelliseen ja rahoitukselliseen asemaan 

• Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet voivat vaikuttaa negatiivisesti yleiseen taloustilanteeseen 
sekä SRV:n ja sen asiakkaiden ja toteutuskumppaneiden liiketoimintaan Suomessa 

• Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn toteuttamisen epäonnistuminen voi johtaa velkojen haltijoiden irti-
sanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymiseen 

• Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn jälkeen merkittävä osa Yhtiön omasta pääomasta muodostuu 
oman pääoman ehtoisista hybridilainoista 

• SRV voi epäonnistua Venäjän toimintoihin liittyvien omaisuuserien myynnissä 

• Epäsuotuisa talouskehitys ja -tilanne Suomessa voivat vaikuttaa SRV:n liiketoimintaan negatiivisesti 
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 

• Suomen ja maailman talouden sekä rahoitusmarkkinoiden muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti 
Yhtiön liiketoimintaan, tilauskantaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, maksuvalmiuteen ja pää-
omanlähteisiin 

• SRV:n sijoitus Fennovoimaan sisältää riskejä 

• SRV ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan 

• SRV:llä voi olla vaikeuksia noudattaa rahoitussopimustensa kovenanttiehtoja 

• SRV:n epäonnistumisella liiketoimintastrategiansa määrittelyssä ja toteuttamisessa voi olla haitalli-
nen vaikutus SRV:n kasvuun ja kannattavuuteen tulevaisuudessa 

• Epäonnistuminen osaavan henkilöstön rekrytoinnissa, avainhenkilöiden menettäminen sekä toteu-
tuskumppaneiden resurssiongelmat saattavat vaikuttaa haitallisesti SRV:n toimintakykyyn 

 

Keskeiset tiedot arvopapereista 

Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla enintään noin 34,8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäviksi 
enintään 348 056 400 Uutta Osaketta (”Osakeanti”). Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauk-
sena nousta 263 017 341 nykyisestä osakkeesta (”Nykyiset Osakkeet” ja yhdessä Uusien Osakkeiden 
kanssa ”Osakkeet”) enintään 611 073 741 Osakkeeseen. Yhtiön Osakkeet on laskettu liikkeeseen arvo-
osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ISIN-tunnuksella FI0009015309 ja hy-
väksytty kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SRV1V. Osakkeet 
selvitetään Euroclear Finlandin järjestelmässä. 
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Uudet Osakkeet tuottavat Yhtiön Nykyisten Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muu-
hun varojenjakoon (mukaan lukien varojenjako Yhtiön selvitystilassa). Uudet Osakkeet oikeuttavat omista-
jansa Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muuhun varojenjakoon sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin sen jäl-
keen, kun ne on merkitty Kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 29.6.2022 (ellei 
Merkintäaikaa (määritelty jäljempänä) 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 varo-
jenjakoon. 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? 

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-
osuusjärjestelmään 3.6.2022. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 
7.6.2022 (edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 14.6.2022 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 FI4000523618 ja niiden kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä on 
SRV1VN0122. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla 
alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan arviolta 22.6.2022 edellyttäen, että Helsingin Pörssi 
hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Osakkeisiin sen jälkeen, 
kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 29.6.2022 (ellei Merkin-
täaikaa jatketa) ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 29.6.2022 edellyttäen, 
että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osak-
keet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupan-
käynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 29.6.2022 (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 

• Merkintäsitoumuksen (määritelty jäljempänä) antaja voi epäonnistua sitoumuksen täyttämisessä, 
joko kokonaan tai osittain, mikä voi johtaa Osakeannin toteutumiseen suunniteltua pienempänä 

 

Keskeiset tiedot arvopapereiden yleisölle tarjoamisesta ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta sään-
nellyllä markkinalla 

Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? 

Osakeanti koostuu (i) yleisöannista Suomessa, (ii) private placement -järjestelystä muualla Euroopan talous-
alueella (”ETA-alue”) ja (iii) private placement -järjestelystä tietyissä muissa maissa soveltuvien lakien mukai-
sesti. 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 merkin-
tähinnalla. 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 
2.6.2022. Sikäli kuin alla ei ole toisin esitetty, kukin Nykyisten Osakkeiden haltija, joka on Täsmäytyspäivänä 
merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa kutakin Täsmäytyspäivänä omista-
maansa Nykyistä Osaketta kohden yhden arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden. Yhtiön hallussa olevat 
omat Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuus-
tileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 3.6.2022. Merkintäoikeuksien haltija on kol-
mella (3) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljä (4) Uutta Osaketta Merkintähintaan (määritelty 
jäljempänä) (”Ensisijainen Merkintä”). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi 
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käyttää osittain. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 7.6.2022 
(edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 14.6.2022 välisenä aikana (ellei 
Merkintäaikaa jatketa). 

Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa, hänen tulee joko: i) merkitä Uusia Osak-
keita Merkintäoikeuksilla viimeistään 21.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) merkitsijän tilinhoitajan, omaisuu-
denhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon, että Uusien 
Osakkeiden viimeinen merkintäpäivä voi merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin 
hoitajan ohjeiden mukaisesti olla ennen 21.6.2022; tai ii) myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään 
Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 14.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Jos Merkintäoi-
keuteen 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 (”Toissi-
jainen Merkintä”) Merkintähintaan (kuten määritelty alla). Yhtiön hallitus päättää Merkintäoikeuksien perus-
teella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti Yhtiön osakkeen-
omistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Uusia Osakkeita ilman 
Merkintäoikeuksia. Tietyt sijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa Yhtiön Uusia Osakkeita yh-
teensä 23,7 miljoonalla eurolla. 

Merkintähinta ja Uusien Osakkeiden maksaminen 

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 0,10 euroa (”Merkintähinta”). Merkintähinta perustuu Yhtiön Ny-
kyisen Osakkeen päätöskurssiin 0,2885 euroa Helsingin Pörssissä Osakeannista päättämistä välittömästi 
edeltävänä kaupankäyntipäivänä 30.5.2022 ja vastaa noin 45 prosentin laskennallista alennusta Osakkeen 
teoreettisesta hinnasta Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen.  

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä 

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilil-
lään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden 
määrällä. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä ti-
linhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Osakeantiin 
osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoita-
jansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintä kat-
sotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallinta-
rekisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. Niiden osakkeenomistajien ja mui-
den 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 merkin-
tätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkin-
tätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkeavalla ta-
valla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintä-
hinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Merkintä on sitova, eikä sitä voi muut-
taa tai perua muutoin kuin kohdan ”– Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. Käyttämättö-
mät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 21.6.2022 klo 16.00 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 mer-
kintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä) mer-
kitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mer-
kintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan, 
omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan tai 
muun sijoittajan tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan, hallintarekisteröinnin hoitajan, tulee saada merkintätoimek-
sianto ja maksu viimeistään 21.6.2022, (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoi-
tajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintä katsotaan 
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tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekiste-
röinnin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. Puutteelliset tai virheelliset merkintätoi-
meksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintä-
toimeksianto 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 mer-
kintätoimeksiantoja annetaan useita, nämä toimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi toi-
meksiannoksi. Yhtiö vahvistaa Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden merkinnän hyväk-
symisen tai hylkäämisen kaikille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon Toissijaisessa Merkin-
nässä. Mikäli Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjä Uusia Osakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa 
mainittua määrää, saamatta jääneitä Uusia Osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsi-
jälle arviolta viimeistään 4.7.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Merkintäaika 

Osakeannin merkintäaika alkaa 7.6.2022 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.6.2022 kello 16.00 Suomen 
aikaa (”Merkintäaika”), ellei Merkintäaikaa pidennetä. Yhtiön hallituksella on oikeus olla huomioimatta Mer-
kintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö 
tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 21.6.2022. 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 vir-
heen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden 
arviointiin (”Täydennysperuste”), on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen täydennyksen 
julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kolme 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 Merkintä-
hinta palautetaan merkitsijälle arviolta viiden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville va-
roille ei makseta korkoa. 

Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat 

Merkintäoikeuksien antamiseen Yhtiön osakkeenomistajille, Uusien Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuk-
sia käyttäneille merkitsijöille ja Uusien Osakkeiden merkintään Toissijaisessa Merkinnässä voi vaikuttaa mer-
kitsijän asuinmaan arvopaperilainsäädäntö, jos merkitsijä asuu muussa maassa kuin Suomessa. Tästä joh-
tuen, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, 
Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sal-
littua, eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia tai ole oikeutettuja merkitsemään Uusia Osakkeita. Lisäksi Eu-
roopan unionin Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden johdosta 12.4.2022 jälkeen liikkeeseenlas-
kettujen minkä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten siirtokelpoisten arvopa-
pereiden, kuten Merkintäoikeuksien, Väliaikaisten Osakkeiden ja Uusien Osakkeiden, myynti Venäjän tai 
Valko-Venäjän kansalaisille tai Venäjällä tai Valko-Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle tai 
Valko-Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, on kiellettyä. Kieltoa ei sovelleta ei 
sovelleta Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on väliaikainen tai 
pysyvä oleskelulupa jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.   

Palkkiot ja kulut 

SRV arvioi Osakeannista Yhtiölle aiheutuvien maksujen, palkkioiden ja kulujen määrän olevan noin 2,5 mil-
joonaa euroa. Sijoittajilta ei veloiteta Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat, 
omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat sekä arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuk-
sia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukai-
sesti. Tilinhoitajat voivat myös periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkei-
den säilyttämisestä ja siirroista. Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 
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Omistuksen laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 57 prosenttia kaikista Osakkeista 
Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Olettaen, että ainoastaan Merkintäsitoumusten antajat merkitsisivät Uusia 
Osakkeita Osakeannissa, nykyisten osakkeenomistajien omistus laimenisi 47 prosenttia. Osakeannin seu-
rauksena Yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä voi nousta enintään 611 073 741 Osakkeeseen, olettaen 
että Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Tämä johtaisi noin 57 prosentin omistuksen laimentumiseen 
nykyisten osakkeenomistajien kokonaisomistuksen määrässä sillä oletuksella, että kukaan nykyisistä osak-
keenomistajista ei merkitse Uusia Osakkeita. 

Miksi tämä Esite on laadittu? 

SRV Yhtiöt Oyj on laatinut tämän Esitteen tarjotakseen Uusia Osakkeita yleisölle ja jättääkseen listalleottoha-
kemuksen Helsingin Pörssille Uusien Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. 

Osakeannin tarkoitus ja Osakeannin arvioitu tuotto ja varojen käyttö 

Osakeanti on osa Yhtiön rahoituksen kokonaisvaltaiseen uudelleenjärjestelyyn tähtäävää toimenpideohjel-
maa, jonka tavoitteena on vahvistaa Yhtiön omaa pääomaa. SRV tiedotti 28.4.2022 käynnistävänsä Yhtiön 
Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan ja siihen liittyvien taloudellisten pa-
kotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoimintojen arvonalentumisten seurauksena. Sodasta ja sen aiheutta-
masta markkinatilanteesta johtuen SRV on vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä alaskirjannut ta-
seestaan käytännössä kaikki Venäjällä sijaitsevat kauppakeskus- ja muut omistuksensa sekä sijoituksensa 
Fennovoimassa, yhteensä 141,2 miljoonaa euroa. Omaisuusarvojen heikkenemisellä on merkittävä vaikutus 
SRV:n omaan pääomaan ja omavaraisuusasteeseen, ja Rahoituksen Uudelleenjärjestelyllä on tarkoitus vah-
vistaa Yhtiön omaa pääomaa. Yhtiön Osakeannista saamien nettovarojen arvioidaan olevan noin 32,3 miljoo-
naa euroa, olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Yhtiö aikoo käyttää osakeannista saatavat 
varat Yhtiön taseaseman vahvistamiseksi pääosin lunastamalla sen ulkona olevia Joukkovelkakirjalainoja 
(määritelty jäljempänä).  

Merkintäsitoumukset  

SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Investment Oy:ltä 
(omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta) ja 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimää-
räisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella. SRV on lisäksi saanut AS Pontos Balticilta, Kolpi 
Investment Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset, joiden ehtojen mukaan kyseiset osakkeenomistajat mer-
kitsevät joko itse tai varmistavat, että kolmas osapuoli merkitsee Osakeannissa Uusia Osakkeita Merkin-
täsitoumuksilla, jotka ne saavat. Sitoumukset vastaavat yhteensä 21,6 miljoonaa euroa ja 62 prosenttia Uu-
sista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet 
Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Timo Kokkila, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sekä yhdek-
sän (9) muuta SRV:n toimivan johdon edustajaa ovat sitoutuneet ostamaan OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Poh-
jola Vakuutus Oy:ltä yhteensä 15 785 996 Merkintäoikeutta, jotka vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Mer-
kintäoikeuksista, ja sitoutuneet merkitsemään kaikilla näillä Merkintäoikeuksilla Uusia Osakkeita Osakean-
nissa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Etola Group Oy:n, Tungelin Investment Oy:n (omasta ja 
Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:n (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta), Keskinäinen työ-
eläkevakuutusyhtiö Varman, AS Pontos Balticin, Kolpi Investment Oy:n, Havu Capital Oy:n, Tomi Yli-Kyynyn, 
Hannu Leinosen, Heli Iisakan ja Timo Kokkilan, Saku Sipolan sekä yhdeksän (9) muun SRV:n toimivan johdon 
edustajan sitoumukset yhdessä ”Merkintäsitoumukset”. Merkintäsitoumukset ovat sitovia ja peruuttamatto-
mia, ehdollisena tietyille edellytyksille, jotka ovat täyttyneet tämän Esitteen päivämäärään mennessä. Merkin-
täsitoumukset vastaavat yhteensä 23,7 miljoonaa euroa ja 68 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että 
Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. 

Eturistiriidat 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen (”Pääjärjestäjä”) palkkiot on osittain sidottu Osakeannissa hankitta-
vien varojen määrään. Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tarjonneet ja saattavat tulevaisuu-
dessa 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 maksuvalmius- ja projektirahoituslimiitissä.  
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RISKITEKIJÄT 

Merkintäoikeuksiin ja/tai Uusiin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joista osa voi olla merkittäviä. Merkin-
täoikeuksiin ja/tai Uusiin Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti tässä Esitteessä esi-
tettäviin tietoihin ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin ennen sijoituksen tekemistä. Seuraava riskitekijöi-
den 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 Osakkei-
den arvoon. Mikäli yksi tai useampi riskitekijöistä toteutuu, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja Merkintäoikeuk-
sien 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 olennai-
suutta, 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 

Venäjän federaation hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa riskejä SRV:n Venäjän liiketoimintaan ja Yhtiön ta-
loudelliseen ja rahoitukselliseen asemaan 

Venäjän federaation 24.2.2022 alkanut hyökkäys Ukrainaan ja siihen liittyvät pakotteet, vastapakotteet ja 
markkinatilanteen heikentyminen ovat aiheuttaneet SRV:lle merkittäviä riskejä sen Venäjän liiketoiminnoissa 
ja johtaneet Yhtiön Venäjällä sijaitsevien tonttiomistusten ja omaisuuserien sekä Fennovoima-omistuksen mer-
kittävään arvon alentumiseen sekä omaisuuserien alaskirjaukseen vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä. Yhtiö on osainvestoijana kolmessa venäläisessä kauppakeskusprojektissa osakkuusyhtiöidensä 
kautta. Sen lisäksi SRV:llä on tonttiomistuksia Venäjällä. SRV on alaskirjannut taseestaan lähes kaikki sen 
Venäjällä sijaitsevat kauppakeskus- ja muut omistuksensa sekä Fennovoima-omistuksensa. Omaisuuserien 
arvot alenivat yhteensä 141,2 miljoonaa euroa 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Alaskir-
jausten ja ruplan kurssimuutoksen jälkeen SRV:n Venäjän omistusten kokonaisarvo Yhtiön taseessa 
31.3.2022 on 2,6 miljoonaa euroa. SRV on päättänyt irtautua Venäjän liiketoiminnoista ja omistuksista nopeu-
tetulla aikataululla. Ruplan heikkeneminen on SRV:n Venäjän omistusten osalta vaikuttanut kumulatiivisesti 
suoraan oman pääoman määrään muuntoerona yhteensä -21,9 milj. euroa laajan tuloslaskelman kautta 
31.3.2022 mennessä. Omistuksista luopumisen yhteydessä kertynyt negatiivinen muuntoero tullaan myöhem-
min kirjaamaan tuloslaskelmassa kuluksi vaikuttaen liikevoittoon, mutta kirjauksella ei tule olemaan vaikutusta 
oman pääoman kokonaismäärään eikä operatiiviseen liikevoittoon. 

SRV:n Venäjän tonttiomistusten arvostus on aiemmin perustunut Yhtiön strategiaan kehittää ja rakentaa tontit, 
jolloin tontin arvon mahdollista arvonalennustarvetta on tarkasteltu hankelaskelman kautta. Muuttuneessa ti-
lanteessa SRV ei enää suunnittele kehittävänsä ja rakentavansa Venäjällä sijaitsevia tontteja tai tonttien vuok-
raoikeuksia, vaan arvonalentumistestaus on 31.3.2022 tehty ja tehdään jatkossa verraten tontin tai vuokraoi-
keuden arvoa todennäköiseen myyntihintaan. Tonttien oletetut myyntihinnat ja myytävyys ovat oleellisesti hei-
kentyneet sodan alettua, ja vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa arviointiepävarmuus myyntihinnan 
osalta on erittäin suuri. Tehdyn arvion mukaan tontit on arvostettu oletettuun 2,6 miljoonan euron myyntihin-
taan per 31.3.2022, kun niiden arvo 31.12.2021 oli 47 miljoonaa euroa. 

SRV:n Venäjän ja Fennovoiman omaisuuserien arvojen alentuminen heikensi Yhtiön omaa pääomaa koko 
määrällä, jolloin SRV:n oman pääoman määrä laski 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 26,4 
miljoonaan euroon ja omavaraisuusaste 6,4 prosenttiin. Alaskirjausten myötä Yhtiö ei kykene ilman Rahoituk-
sen Uudelleenjärjestelyä (määritelty jäljempänä) täyttämään Joukkovelkakirjalainojensa ja limiittimuotoisen 
pankkirahoituksensa omavaraisuus-kovenanttiehtoja (katso ”– SRV:n rahoitukseen ja taloudelliseen asemaan 
liittyvät riskit – SRV:llä voi olla vaikeuksia noudattaa rahoitussopimustensa kovenanttiehtoja”). 

Venäjän federaation hyökkäyksen jälkeen Venäjän talous, venäläisten yhtiöiden osakekurssit sekä Venäjän 
ruplan arvo ovat olleet jyrkässä laskussa, ja useat merkittävät kansainväliset toimijat ovat ilmoittaneet vetäy-
tymisestään tai liiketoimintojensa keskeyttämisestä Venäjällä. SRV:n liiketoiminta Venäjällä on vaikeutunut 
olennaisesti, kun sodan seurauksena kauppakeskuksista on lähtenyt pois liikeyrityksiä, maksuliikenne ja tava-
roiden saanti kauppoihin on vaikeutunut, hinnat ovat nousseet ja kuluttajien ostovoima heikentynyt. Lisäksi 
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uhka ulkomaisten yritysten sekä niiden paikallisen henkilökunnan joutumisesta häirinnän tai Venäjän asetta-
mien sanktioiden kohteeksi on merkittävä. Samalla Venäjä on ollut voimistuvien taloudellisten pakotteiden 
kohteena. SRV:n osaomisteisten kauppakeskusten vuokratuotot saattavat heikentyä siten, että kauppakes-
kukset omistavien yhtiöiden voi olla vaikea tai mahdotonta noudattaa lainasopimustensa kovenanttiehtoja, 
mikä voi johtaa lainojen eräännyttämisoikeuden syntymiseen. 

Venäjään sodan alkamisen jälkeen kohdistetut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet voivat 
rajoittaa tai kokonaan estää olemassa olevien asiakassuhteiden jatkamisen tai uusien asiakassuhteiden aloit-
tamisen pakotteiden kohteeksi asetettujen tahojen kanssa. EU:n asettamat pakotteet sitovat oikeudellisesti 
SRV:tä ja sen suomalaisia tytäryhtiöitä. Lisäksi voimassaolevien rahoitussopimusten ehdoissa SRV on sitou-
tunut noudattamaan Yhdysvaltojen asettamia pakotteita. Pankkisektorille asetettavat pakotteet voivat rajoittaa 
mahdollisuuksia käyttää pakotteiden kohteeksi asetettuja pankkeja Venäjän markkinoilla, mikä voi aiheuttaa 
käytännön ongelmia maksuliikenteessä sekä rahoituksen hinnan nousua ja rahoituksen saatavuuden heikke-
nemistä. Vienti- ja tuontirajoitteet vähentävät valittavissa olevia hankintakanavia, millä voi olla vaikutusta kaup-
pakeskusliikkeiden tuotteiden lisäksi myös kiinteistöjen käytössä ja ylläpidossa tarvittavien tuotteiden saantiin 
sekä kustannustasoon. Haasteita voi syntyä myös Venäjän asettamista vastapakotteista ja siitä, että viran-
omaiset Venäjällä eivät tunnusta Ukrainan tilanteen myötä asetettujen pakotteiden legitimiteettiä. Venäjällä 
myös rikosoikeudelliset seuraamukset voivat olla jatkossa mahdollisia EU:n ja Yhdysvaltojen asettamien pa-
kotteiden noudattamisesta, mikä voi asettaa länsimaiset yritykset Venäjällä hankalaan välikäteen. 

SRV on ilmoittanut tutkivansa mahdollisuuksia nopeuttaa irtautumista Venäjältä. SRV on pyrkinyt edistämään 
irtautumistavoitetta muun muassa neuvottelemalla Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien myynnistä, katso ” 
SRV voi epäonnistua Venäjän toimintoihin liittyvien omaisuuserien myynnissä”.  

Niin kauan kuin Yhtiöllä on sen Venäjän-liiketoimintaan liittyviä velvoitteita, voi vallitseva epävarmuus vaikuttaa 
Yhtiön liiketoimintaan olennaisen haitallisesti. 

Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet voivat vaikuttaa negatiivisesti yleiseen taloustilanteeseen 
sekä SRV:n ja sen asiakkaiden ja toteutuskumppaneiden liiketoimintaan Suomessa 

Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet ovat aiheuttaneet merkittävää kasvua useissa eri rakennusalaan 
liittyvissä riskipositioissa. Vaikka yleinen talous on ollut myös Suomessa elpymässä koronapandemian talou-
dellisista seurauksista, tulevan kehityksen epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi Ukrainan sodan seurauk-
sena. Monet ennustelaitokset ovat alentaneet vuoden alussa tehtyjä arvioita lähiajan talouskasvusta. Talouden 
epävarmuus voi heijastua negatiivisesti yritysten ja kuluttajien luottamukseen sekä sitä kautta myös rakenta-
miseen ja asuntokauppaan. On mahdollista, että rakennusprojektien aloitukset siirtyvät ja kuluttajien varovai-
suus asuntokaupoissa lisääntyy. Lisäksi huoli kriisin mahdollisesta laajenemisesta muihin Venäjän naapuri-
maihin voi vähentää myös Suomeen kohdistuvaa kiinnostusta houkuttelevana liiketoiminta-alueena ja sijoitus-
kohteena, ja ulkomaalaiset liikeyritykset ja sijoittajat voivat arvioida Suomeen kohdistuvat maariskit korkeiksi, 
mikä voi vaikeuttaa osaltaan rahoituksen saatavuutta sekä uusien hankkeiden käynnistymistä. Riskiä lisää 
entisestään inflaation kiihtyminen ja alkanut korkojen nousu. Lisäksi tietoliikenneyhteyksiin ja tietojärjestelmiin 
kohdistuvat hyökkäykset ja häirintä voivat kasvaa ja aiheuttaa häiriöitä SRV:n sekä sen asiakkaiden ja toteu-
tuksen yhteistyökumppaneiden toimintaan. Suomen päätös hakea puolustusliitto NATOn jäsenyyttä saattaa 
osaltaan myös lisätä erilaisten häiriöiden riskiä Suomessa. 

Sodan pitkittyessä ja laajentuessa sillä voi olla vaikutusta myös rakennusalan työvoiman saatavuuteen, jos 
työvoima, kuten ukrainalaiset, venäläiset ja Baltian maiden rakennustyöntekijät lähtevät Suomesta. Myös Uk-
rainan suuri jälleenrakennustyö voi viedä merkittävästi rakentamisen kapasiteettia Euroopasta sekä vaikeuttaa 
laajasti työvoiman ja rakennusmateriaalien saantia ja nostaa kustannuksia. 

Lisäksi erityisesti energian sekä joidenkin raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien saatavuudet voivat vaikeu-
tua Venäjän ja länsimaiden molemminpuolisten pakotteiden seurauksena ja nostaa rakentamiskustannuksia 
edelleen. Suomessa SRV:n työmailla käytetyistä rakennusmateriaaleista osa on aiemmin tullut Venäjän tai 
Ukrainan markkinoilta. Venäjän hyökkäyksen seurauksena SRV on päättänyt lopettaa rakennusmateriaalien 
hankinnan Venäjältä kokonaan. Vaikka tällä ei toistaiseksi ole ollut merkittävää vaikutusta SRV:n rakennus-
hankkeisiin, vallitsevan sotatilan, pakotteiden ja vastapakotteiden vuoksi joidenkin materiaalien ja tuotteiden 
saatavuus voi muuttua haastavammaksi ja materiaalien hinnat nousta merkittävästi, mikä voi edelleen aiheut-
taa viivästyksiä ja nostaa SRV:n kustannuksia sekä pienentää sen tuottoja.  
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Yhtiön johdon näkemyksen mukaan kustannukset rakennushankkeissa ovat Ukrainan sodan vuoksi kasva-
massa merkittävästi johtuen muun muassa energian ja eräiden raaka-aineiden saatavuudesta ja hintojen nou-
susta. Energian ja raaka-aineiden hinnat vaikuttavat rakentamisen kustannuksiin muun muassa kallistuneina 
tuotanto- ja kuljetushintoina. Rakennusmateriaalien tuotantoketjut ovat monivaiheisia ja energian ja raaka-
aineiden saanti sekä hintojen nousu voivat vaikuttaa merkittävästi Yhtiön toimittajien tuotantokapasiteettiin ja 
kustannuksiin. Lisäksi energian ja raaka-aineiden hinnannousu ja inflaatio voivat vaikuttaa epäedullisesti 
SRV:n liiketoimintaan, jos käyttäjäasiakkaiden taloudellinen tilanne huononee. Uusien hankkeiden käynnistä-
minen voi vaikeutua, jos hintataso on liian korkea, ja lisäksi hintataso voi vaikuttaa hankkeiden taloudelliseen 
lopputulokseen. Materiaalien saatavuuden heikkenemisen ja kustannusten nousun seurauksena riitatilanteet 
asiakkaiden ja toimittajien kanssa, tai jopa konkurssit, voivat lisääntyä sekä nykyisissä että tulevissa hank-
keissa.  

Ukrainan sodan aiheuttama epäedullinen talouskehitys sekä tuotantotekijöiden saatavuuden heikkeneminen 
ja hintojen nousu sekä niiden vaikutus Suomeen voivat vaikuttaa negatiivisesti SRV:n sekä sen asiakkaiden 
ja toteutuskumppaneiden liiketoimintaan, kuten tuottoihin, omaisuuseriin, likviditeettiin ja taloudelliseen ase-
maan. 

SRV voi epäonnistua Venäjän toimintoihin liittyvien omaisuuserien myynnissä  

SRV on ilmoittanut tutkivansa mahdollisuuksia nopeuttaa irtautumista Venäjältä ja pyrkinyt edistämään irtau-
tumistavoitetta muun muassa neuvottelemalla Venäjän toimintoihin liittyvien omaisuuserien myynnistä yhdellä 
tai useammalla kaupalla. Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on käynnissä useita pidemmälle edistyneitä keskus-
teluita Venäjän toimintoihin liittyvien omaisuuseriensä myynnistä. Realisoinnin etenemisen todennäköisyyttä 
ja mahdollista ajoitusta nykyisessä markkinaympäristössä on kuitenkin vaikea arvioida. 

Ei ole varmuutta siitä, että neuvottelujen edetessä kauppa tai kaupat saataisiin allekirjoitettua tai mahdollinen 
allekirjoitettu kauppa toteutettua. Vaikka kauppaneuvotteluissa edettäisiin, myynti tai myynnit eivät välttämättä 
toteudu suunnitellusti, aikataulun mukaisesti tai lainkaan, tai kaupan tai kauppojen osapuolet voivat epäonnis-
tua velvoitteidensa täyttämisessä. Kaupoille ei myöskään välttämättä saada mahdollisia tarvittavia viranomais-
lupia tai -hyväksyntöjä, ja Venäjään sodan alkamisen jälkeen kohdistetut tämänhetkiset ja mahdolliset tulevat 
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet sekä Venäjän asettamat vastapakotteet voivat rajoit-
taa tai kokonaan estää kauppojen toteuttamisen. Mikäli Yhtiö ei onnistu kaupan tai kauppojen neuvotteluissa 
tai niiden toteuttamisessa, tai epäonnistuu kaupan tai kauppojen velvoitteiden täyttämisessä, voi Yhtiö joutua 
etsimään Venäjän toimintoihin liittyville omaisuuserille uuden ostajan, mikä voi edelleen viivästyttää omaisuus-
erien realisointia, ja sitoa Yhtiön johdon resursseja. Niin kauan kuin Yhtiöllä on sen Venäjän-liiketoimintaan 
liittyviä velvoitteita, voi vallitseva epävarmuus vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan olennaisen haitallisesti. 

Epäsuotuisa talouskehitys ja -tilanne Suomessa voivat vaikuttaa SRV:n liiketoimintaan negatiivisesti 
esimerkiksi kysynnän heikentymisen tai SRV:n toteutuskumppaneiden taloudellisten haasteiden 
kautta 

Rakennustoiminta on riippuvainen erityisesti yritysten luottamuksesta talouden yleisiin trendeihin ja liiketoimin-
tansa 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 lähimen-
neisyydessä haitallisesti suomalaisiin yrityksiin. 

Suomi on SRV:n päämarkkina (lisätietoja kohdissa ”Liiketoiminnan yleiskuvaus” ja ”Kehityssuuntaukset ja tie-
toa markkinasta – Suomen rakennusmarkkinat”). Talouden laskusuhdanne Suomessa voi johtaa kysynnän 
laskuun Suomen rakennus- ja kiinteistömarkkinoilla sekä asuntojen että toimitilojen rakentamisen osalta. Esi-
merkiksi Suomessa kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa uusien asuntojen ky-
syntään. Lisääntyvä työttömyys, muutokset verotuksessa, valtion ja alueellisen julkisen sektorin kululeikkauk-
set 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. Kaupal-
listen toimitilojen tilakysyntä ja sijoittajien kiinnostus sijoittaa kiinteistöihin vaihtelevat merkittävästi talouden 
tilanteesta riippuen. Myös julkisen sektorin taloudellisen tilanteen heikentyminen valtakunnallisella tai kunnal-
lisella tasolla voi vaikuttaa julkisiin rakennuksiin ja infrastruktuuriin tehtävien investointien määrään. Lisäksi 
Ukrainan sodan kaltaiset aseelliset selkkaukset (katso ”– Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet voivat 
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vaikuttaa negatiivisesti yleiseen taloustilanteeseen sekä SRV:n ja sen asiakkaiden ja toteutuskumppaneiden 
liiketoimintaan Suomessa”) sekä COVID-19-viruksen kaltaiset pandemiat voivat vaikuttaa olennaisen haitalli-
sesti Suomen talouteen (katso myös ”– Pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimin-
taan muun muassa yleisen taloudellisen tilanteen ja rahoituksen saatavuuden heikentymisen, viivästysten 
sekä asiakkaiden taloudellisen toimeliaisuuden vähentymisen seurauksena”). 

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 ta-
loudelliseen asemaan. Lisäksi SRV ei välttämättä pysty hyödyntämään talouden vaihtelun luomia liiketoimin-
tamahdollisuuksia eikä sopeuttamaan toimintaansa talouden pitkäaikaiseen taantumaan tai stagnaatioon. 
Makrotaloudellisten tekijöiden vaihtelulla ja Suomen talouden epäsuotuisalla kehityksellä voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuuden-
näkymiin. 

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 omape-
rusteisesti rakentamien asuntojen ostamista varten. Korkotason muutoksilla on suora vaikutus yksityishenki-
löiden 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 ra-
kentamispalveluihin ja erityisesti asuntorakentamiseen. 

Markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset voivat vaikuttaa Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvien yksityis-
henkilöiden käyttäytymiseen osittain eri tavoin riippuen siitä, ostaako yksityishenkilö asunnon omaan käyt-
töönsä vai sijoitusasunnoksi. Vaikka asuntojen kysyntään vaikuttaa ensisijaisesti asumisen tarve, tuotto-odo-
tusten muutokset voivat vaikuttaa yksityishenkilöiden ja muiden sijoittajien sijoituspäätöksiin, sillä markkina-
korkojen ja korkomarginaalien nousu heikentää tuotto-odotuksia. Korkojen nousu voi myös vähentää yksityis-
henkilöiden halukkuutta siirtyä vuokra-asunnosta omistusasuntoon tai vaihtaa omistusasuntonsa suurempaan 
tai muuten sopivampaan asuntoon. Siten rahoituksen hinnan nousu voi tehdä asunnon vaihtamisesta ja kiin-
teistöihin sijoittamisesta vähemmän houkuttelevaa myös yksityishenkilöiden kannalta. Korkojen nousu voi 
myös parantaa muiden sijoituskohteiden tuottoa sijoitusasuntoihin verrattuna ja siten vähentää sijoitusasunto-
jen houkuttelevuutta sijoittajien keskuudessa. 

Kysyntään Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvien yksityishenkilöiden keskuudessa voivat vaikuttaa myös asunto-
lainoja koskevat määräykset, rahoituksen saatavuuteen vaikuttava muu sääntely sekä pankkien omat lainan-
antokäytännöt ja -periaatteet. Esimerkiksi torjuakseen koronakriisin aiheuttamia ja asuntomarkkinoiden va-
kaata toimintaa uhkaavia suhdanneluonteisia riskejä, Finanssivalvonta nosti kesäkuussa 2020 muita kuin en-
siasunnon ostajia koskevan lainakaton 85 prosentista lakimääräiselle perustasolleen 90 prosenttiin. Asunto-
kaupan ja asuntoluotonannon vilkastumisen myötä Finanssivalvonta päätti vuonna 2021 kuitenkin alentaa 
muiden kuin ensiasunnon hankintaa varten otettujen luottojen lainakattoa viidellä prosenttiyksiköllä koronapan-
demiaa edeltäneelle tasolle 85 prosenttiin. Ensiasunnon ostajilla sallitaan enintään 95 prosentin rahoitus-
suhde.1 

Muutokset lainakattosäädöksissä ja kuluttaja-asiakkailta vaadittavassa omarahoitusosuudessa voivat heiken-
tää kuluttaja-asiakkaiden mahdollisuuksia saada lainarahoitusta ja johtaa omarahoitusosuuden täydentämi-
seen kulutusluotoilla. Tämän seurauksena myös kulutusluottoihin liittyvä lainsäädäntö ja kulutusluoton saata-
vuus voivat vaikuttaa asuntolainojen kysyntään ja tarjontaan. 

Yksityishenkilöiden asuntolainat ovat tärkeä tekijä erityisesti asuntojen omaperusteisessa rakennustuotan-
nossa. Muutokset lainojen saatavuudessa kuluttaja-asiakkaille voivat johtaa myymättömien asuntojen määrän 
nopeaan kasvuun ja vaikeuttaa merkittävästi uusien asuntohankkeiden aloittamista. Jos rahoituksen saata-
vuus heikkenee Yhtiön asiakkaiden keskuudessa, tämä voi vaikeuttaa asuntojen myyntiä entisestään. Korko-
jen nousu voi vähentää Yhtiön rakentamispalveluiden kysyntää, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

 
1 Finanssivalvonnan johtokunnan päätös makrovakausvälineiden soveltamisesta 28.6.2021 (FIVA 2/02.08/2021). 
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SRV:n sijoitus Fennovoimaan sisältää riskejä 

SRV Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiö SRV Voima Oy on antanut 1,8 prosentin omistusosuutta Hanhikivi 1 -ydinvoima-
laprojektin hankkeesta vastaavan sijoitussitoumuksen Fennovoiman pääomistaja Voimaosakeyhtiö SF:lle. 
SRV Voima Oy:n oikeudet ja velvoitteet Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeenomistajana vastaavat muita osak-
kaita. Voimalaprojektin rakentamisen aloituspäätöstä ei ole vielä tehty. Sijoituksen tasearvo oli 31.12.2021 
ennen alaskirjauksia 13,3 miljoonaa euroa, joka vastaa SRV:n hankkeeseen sijoittamaa määrää.  

SRV tiedotti 4.2.2022 myyvänsä omistusosuutensa Fennovoimasta RAOS Voima Oy:lle ja kaupan olevan eh-
dollinen työ- ja elinkeinoministeriön luvalle. Luvan myöntämiseen liittyvä epävarmuus sekä ydinvoimalahank-
keen keskeytymisriski ovat merkittävästi kasvaneet Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan seurauksena. 
Edellä mainituista syistä johtuen koko SRV:n Fennovoima-omistuksen vuositilinpäätöksessä 31.12.2021 ollut 
arvo 13,3 miljoonaa euroa on alaskirjattu (katso myös ”– Venäjän federaation hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa 
riskejä SRV:n Venäjän liiketoimintaan ja Yhtiön taloudelliseen ja rahoitukselliseen asemaan”). Fennovoima on 
sittemmin tiedottanut päättäneensä Rosatomin kanssa solmitun Hanhikivi-1 -ydinvoimalan laitostoimitussopi-
muksen. Fennovoima tiedotti 24.5.2022 peruuttaneensa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahake-
muksen RAOS Projectin kanssa tehdyn laitostoimitussopimuksen EPC-sopimuksen irtisanomisen 29.4.2022 
seurauksena laitoksen toimittajasta johtuvista syistä. Voimalaitoksen rakentamislupa liittyy Rosatomin tekno-
logiaratkaisuihin, joita ei voida toteuttaa laitostoimituksen EPC-sopimuksen päättymisen vuoksi. Fennovoiman 
rakentamislupahakemuksen peruuttaminen ja Rosatomin laitostoimituksen EPC-sopimuksen irtisanominen ei-
vät vaikuta suoraan Fennovoiman omistajien väliseen osakassopimukseen, johon Yhtiön ydinvoimahankkee-
seen antama sijoitussitoumus perustuu. Päätösten välilliset vaikutukset Yhtiöön ovat tilanteen tuoreuden 
vuoksi epäselviä.  

Esitteen päivämääränä SRV Voima Oy:llä on edelleen ydinvoimalahankkeeseen yhteensä 18,7 miljoonan eu-
ron sijoitussitoumus, jonka toteutumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta. 

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 lisä-
tietoja kohdassa ”Kehityssuuntaukset ja tietoa markkinasta”). Kiinteistöjen hintoihin vaikuttavat monet tekijät, 
kuten korot, inflaatio, talouskasvu, liiketoimintaympäristö, tulevaisuudennäkymät, rahoituksen saatavuus, kiin-
teistöjen 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 alu-
eella, 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 kohteensa kannattavasti tai 
että tällaiset myynnit voidaan toteuttaa hyväksyttävin ehdoin tai ollenkaan, jos kiinteistömarkkinat toimivat hei-
kosti 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 olen-
naisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevai-
suudennäkymiin. 

Pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan muun muassa yleisen ta-
loudellisen tilanteen ja rahoituksen saatavuuden heikentymisen, viivästysten sekä asiakkaiden talou-
dellisen toimeliaisuuden vähentymisen seurauksena 

Pandemioilla, kuten COVID-19-koronaviruspandemialla, voi olla merkittävä vaikutus maailmantalouteen ja ra-
hoitusmarkkinoihin. Globaalilla tai paikallisella taloudellisella laskusuhdanteella voisi toteutuessaan olla olen-
naisen haitallinen vaikutus kysyntään kiinteistömarkkinoilla, rahoituksen saatavuuteen ja SRV:n asiakkaiden 
tulevaisuudennäkymiin sekä kuluttajien päätöksentekoon asuntomarkkinoilla. 
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Koronaviruspandemia on aiheuttanut merkittävää epävarmuutta maailmantaloudessa ja rahoitusmarkkinoilla. 
Taloudellinen epävarmuus on heikentänyt kuluttajien sekä yritysten taloudellista toimeliaisuutta sekä luotta-
musta talouteen, ja tämä on vaikuttanut myös SRV:n asiakkaisiin. Koronaviruspandemian aiheuttama epävar-
muus on vähentynyt jo sairastaneiden määrän kasvaessa sekä rokotusten myötä. Rajoitukset Suomessa on 
purettu ja yleisen talouden sekä rakentamisen tilanteen ennustetaan helpottuvan siltä osin. Tartuntaluvut ovat 
kuitenkin edelleen korkealla ja pandemian tulevaan kehitykseen sisältyy vielä riskejä erityisesti uusien virus-
muunnosten osalta. Lisäksi mahdolliset koronaviruspandemian aiheuttamat sulkutoimet esimerkiksi Kiinassa 
tai muualla maailmassa voivat edelleen aiheuttaa merkittäviä haittoja globaaleihin toimitusketjuihin ja sitä 
kautta materiaalien saatavuuteen. 

Pandemia, kuten koronaviruspandemia, voi vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti SRV:n liiketoimintaan, 
muun muassa henkilöiden sairastumisten ja epidemian tai pandemian leviämisen estämiseksi asetettujen ra-
joituksien tai muiden toimenpiteiden vuoksi. Koronaviruspandemian aikana 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 toi-
mintamaissa: Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Mahdolliset epidemian tai pandemian aiheuttamat rajoitustoi-
menpiteet sekä yleinen maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus vaikuttavat SRV:n lisäksi sen 
alihankkijoiden toimintaan. Rajoitukset ja toimenpiteet voivat esimerkiksi nostaa SRV:n tai sen aliurakoitsijoi-
den SRV:n rakennustyömailla käyttämien materiaalien hintoja. Lisäksi epidemia tai pandemia voi johtaa SRV:n 
sekä sen asiakkaiden ja alihankkijoiden työntekijöiden laajamittaisiin sairas- tai muihin poissaoloihin, mikä voi 
myös hidastaa hankkeiden etenemistä ja nostaa kustannuksia.  

Liikkumisrajoitukset voivat rajoittaa tai jopa pysäyttää materiaalitoimituksia maailmanlaajuisessa kuljetusliiken-
teessä esiintyvien häiriöiden ja ongelmien seurauksena. Edellä mainittujen yleisen talouden epävarmuuden, 
materiaalien hintojen nousun, sairaspoissaolojen, materiaalitoimitusten logistiikkaan liittyvien häiriöiden ja mui-
den ongelmien vaikutus yhdessä SRV:n henkilöstön liikkuvuuteen liittyvien rajoitusten kanssa voi johtaa vii-
västyksiin tai keskeytyksiin työmailla. Viivästykset tai keskeytykset työmailla voivat vaikuttaa negatiivisesti pro-
jektien tuloutettavan liikevaihdon määrään ja ajankohtaan sekä projektikatteisiin ja sitä kautta SRV:n toiminnan 
kannattavuuteen. 

SRV:n liiketoiminta on vahvasti riippuvainen kuluttajien ja yritysten luottamuksesta talouteen. Katso myös ”Ke-
hityssuuntaukset ja tietoa markkinasta – Yleinen talousympäristö Suomessa”. Epidemia tai pandemia voi vai-
kuttaa merkittävästi SRV:n ja sen asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitukseen, mikä voi aiheuttaa 
kehityshankkeiden siirtymisiä, työmaiden väliaikaisia pysähtymisiä, jo sovittujen tilausten peruuntumisia tai 
aloitusten lykkäämisiä. Asiakkaiden taloudellisen tilanteen heikentyminen voi johtaa myös SRV:n luottotappi-
oiden kasvuun myyntisaamisten arvon alentuessa. Pandemia voi vaikuttaa myös SRV:n asiakkaiden taloudel-
liseen toimeliaisuuteen ja investointeja koskevaan päätöksentekoon ja siten esimerkiksi SRV:n toteuttamien 
hankkeiden ja palvelujen, kuten toimitilojen ja asuntojen kysyntään. Kysynnän vähentyminen voi vaikuttaa ne-
gatiivisesti SRV:n tulevaan liikevaihtoon, kassavirtaan, likviditeettiin ja esimerkiksi siihen, miten SRV täyttää 
rahoitussopimustensa kovenanttitasot. Pandemia voi myös vaikuttaa SRV:n projekti- ja käyttöpääomarahoi-
tuksen saatavuuteen. Pitkittyessään pandemian vaikutukset voi aiheuttaa myös SRV:n vaihto-omaisuudessa 
olevien kehityshankkeiden ja rakentamattomien tonttien, rahoitusvarojen ja laskennallisten verosaamisten ar-
von alentumista. 

Koronaviruspandemian ja mahdollisten muiden tulevien epidemioiden tai pandemioiden vaikutuksia (mukaan 
lukien vaikutuksien ajoittuminen, kesto ja laajuus) niin globaaliin talouteen, SRV:n toimintamaiden talouteen, 
SRV:n liiketoimintaan kuin SRV:n alihankkijoihin ja asiakkaisiin on vaikea ennustaa pandemiatilanteen nopei-
den muutosten sekä laajojen epidemioiden ja pandemioiden epäsäännöllisyyden vuoksi. Millä tahansa edellä 
kuvatulla riskillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV altistuu sekä rakennuskustannusten nousuun ylikuumentuneilla rakennusmarkkinoilla että heik-
koon suhdannetilanteeseen liittyville riskeille 

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä, joiden hallinta edellyttää pit-
käjänteistä onnistunutta suunnittelua. Rakennusmarkkinoiden ylikuumentuessa rakennuskustannukset voivat 
nousta merkittävästi ja vaikuttaa heikentävästi rakennushankkeen kannattavuuteen. Toisaalta heikossa suh-
dannetilanteessa aliurakoitsijoihin ja rakennusmateriaalitoimittajiin liittyvät taloudelliset riskit kasvavat. Erityi-
sesti 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 
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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 tappiol-
liseksi. 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 vai-
kutus 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 väli-
tön tai hitaasti etenevä vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Esimerkiksi verkkokaupasta on tulossa 
yhä tärkeämpää monille kuluttajakaupassa toimiville yrityksille. Monet SRV:n yritysasiakkaat ovat siirtäneet tai 
siirtämässä kuluttajaliiketoimintansa osittain tai kokonaan verkkoon, mikä voi vähentää liiketilojen tarvetta ja 
siten vaikuttaa liiketilojen kysyntään. Lisäksi avokonttoreiden ja etätyön yleistyminen muun muassa ko-
ronapandemian myötä on vähentänyt toimistotilojen kysyntää. Lisätietoja kohdassa ”Kehityssuuntaukset ja 
tietoa markkinasta – Suomen rakennusmarkkinat – Toimisto- ja liikekiinteistöt”. Myös talouden suhdannevaih-
telut voivat vaikuttaa kielteisesti SRV:n asiakkaiden liiketoimintaan ja rahoituksen saatavuuteen, mikä puoles-
taan voi estää tai jopa pysäyttää uusien toimitilojen kysynnän. 

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

Uusien toimitilojen kysynnän ja niiden rakentamisen sekä julkisen sektorin rakennushankkeiden vähenemisellä 
tai merkittävillä muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:n liiketoimintaan liittyvät riskit 

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

SRV:n strategian onnistunut toteuttaminen riippuu monista tekijöistä, joista monet ovat ainakin osittain SRV:n 
vaikutuspiirin ulkopuolella. SRV:n strategiasta on esitetty lisätietoja kohdassa ”Liiketoiminnan yleiskuvaus – 
Liiketoimintastrategia”. Lisäksi vaikka SRV onnistuisi toteuttamaan strategiaansa, 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 välttä-
mättä pysty määrittämään, toteuttamaan tai tarvittaessa muuttamaan liiketoimintastrategiaansa onnistuneesti. 

Jos SRV ei onnistu toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa menestyksekkäästi tai toteuttaa virheellistä strate-
giaa, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoimin-
nan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin, minkä seurauksena SRV ei välttämättä pysty saavuttamaan talou-
dellisia tavoitteitaan. 

SRV ei välttämättä onnistu uusien tai meneillään olevien omaperusteisten, omakehitteisten tai yhteis-
omisteisten hankkeiden toteuttamisessa, mikä voi johtaa kohteiden myynnin viivästymiseen tai hei-
kentyneisiin myyntituottoihin  

SRV:llä on Suomessa kehitys- ja rakennusvaiheessa useita suuria hankkeita, jotka vaativat muun muassa 
sijoittajakumppaneita ja rahoitusresursseja. Epäonnistuminen hankkeiden johtamisessa ja kehittämisessä 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 kohtei-
den tuloutus on riippuvainen tilojen myyntiasteesta. Omaperusteisten hankkeiden luovutusaikatauluilla voi olla 
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epäedullinen tai suurta vaihtelua aiheuttava vaikutus kunkin tilikauden ja vuosineljänneksen liikevaihdon ja 
tuloksen kehitykseen. Hankkeiden myyntiin vaikuttavat muun muassa ostajan rahoituksen saatavuus, ky-
seessä 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 ympäristötekijöi-
hin, rahoitukseen, SRV:n antamien rahoitussitoumuksien täyttämiseen tarvittavien rahoituslähteiden saata-
vuuteen, hankkeiden kaupallistamiseen ja tilojen riittävän käyttöasteen saavuttamiseen, toteutusaikatauluihin 
ja -sopimuksiin, yhteistyökumppaneihin, kohteen rakenteisiin ja rakennusmateriaaleihin sekä hankkeen tyyp-
piin ja maantieteelliseen sijaintiin. SRV arvostaa tonttivarantonsa IFRS-tilinpäätöskäytännön vaatimusten mu-
kaisesti hankintamenoon. Tontin arvoa alennetaan, jos tontille suunnitellun hankkeen myyntiarvo ei vastaa 
tontin hankintahintaa lisättynä rakennuskustannuksilla. SRV on strategiansa mukaisesti keskittynyt kehitys-
hankkeisiin ja jatkanut tonttihankintoja erityisesti Suomen kasvukeskuksissa. 

Millä tahansa edellä kuvatulla riskillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimin-
taan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Yksittäisten hankkeiden heikommalla kannattavuudella, rakennusurakoiden kilpailutilanteella sekä toi-
mitilojen ja asuntojen heikommalla kysynnällä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan ja 
tulokseen 

Merkittävä osa SRV:n liikevaihdosta muodostuu kehityshankkeista ja rakennusurakoista, jotka saattavat olla 
huomattavia suhteessa SRV:n kokoon ja taloudelliseen asemaan. Iso osa SRV:n projektikannasta on kuitenkin 
allianssi- tai projektinjohtourakoita, joissa riskit ja hyödyt on jaettu perinteistä kiinteähintaista urakointimallia 
joustavammin.   

Tiukka kilpailu uusista tilauksista rakennusalalla Suomessa voi vaikuttaa SRV:n uuden tilauskannan määrään 
ja kannattavuuteen. Hankkeiden myyntiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ostajien rahoituksen saata-
vuus ja vuokrausaste sekä vuokrasopimusten pituus ja kannattavuus. Myyntien viivästyessä liikevaihdon ja 
mahdollisen liikevoiton tulouttaminen viivästyvät vastaavasti. Erityisesti toimitilahankkeissa lisä- ja muutos-
töistä sopimiseen voi liittyä taloudellisia riskejä, jotka kasvavat erityisesti huonossa taloustilanteessa. 

Kehityshankkeiden aloitusten siirtyminen kasvattaa kuluksi kirjattavaa kehityskustannusten määrää. Asunto-
myynnin hidastuminen kasvattaa myynti-, markkinointi-, korko- ja yleiskustannusten määrää omaperustei-
sessa asuntotuotannossa. Talouden epävarmuus sekä toteutuneet ja tulevaisuudessa mahdolliset verotuksen 
korotukset heikentävät asuntomyynnin näkymiä ja volyymia. Asuntokysynnän keskeisiä riskejä ovat korkota-
son nousu ja/tai kuluttajien luottamuksen heikentyminen. 

Suurissa kehityshankkeissa ja rakennusurakoissa on yleensä samoja riskejä kuin muissa pienemmissä hank-
keissa, mutta riskit voivat olla rahamääräisesti ja muuten huomattavan laajoja ja saattavat keskittyä, sillä hank-
keen lopputulosta ja vastuita koskeva epävarmuus sekä julkinen mielenkiinto kasvavat hankkeen koon mu-
kaan. Suuriin hankkeisiin liittyvät riskit voivat myös olla merkittävämpiä uusien ominaisuuksien tai hankkeiden 
suuremman monimutkaisuuden takia. Suuriin kehityshankkeisiin ja rakennusurakoihin voi myös liittyä lisäris-
kejä, 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.  

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 tulok-
seen ja tulevaisuudennäkymiin. 
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SRV altistuu kehityshankkeissa myyntiin, hintoihin ja vuokratuottoihin liittyville riskeille 

Omissa kehityshankkeissaan SRV pyrkii tunnistamaan asiakkaiden tarpeet, etsii sopivia kehityskelpoisia kiin-
teistöjä 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 kehi-
tys 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-aluei-
den hintojen nousuun, valuuttakursseihin ja rakennusmääräysten tai paikallisviranomaisten määräysten muu-
toksiin. Sijoittajien kiinteistösijoituksille asettama tuottovaatimus vaikuttaa kiinteistöjen hintoihin. Tuottovaati-
musten nousu alentaa kiinteistön myyntiarvoa. 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 ar-
voon 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 ai-
kana erillisiin sopimuksiin perustuvia vuokraustavoitteita, joista voi aiheutua SRV:lle sanktioita. 

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. Asuntokaupassa jo myytyjen tai varattujen asuntojen kauppoja voidaan purkaa vielä ra-
kentamisen aikana ennen kohteen valmistumista. Myymättömät asunnot sitovat SRV:n pääomaa, millä saattaa 
olla haitallinen vaikutus sen taloudelliseen asemaan. SRV ei välttämättä onnistu saavuttamaan riittävää vuok-
rausastetta toimitilakohteissaan tai sen vuokralaiset saattavat kohdata taloudellisia vaikeuksia tai jopa menet-
tää maksukykynsä. Tämä saattaa johtaa riittämättömään vuokratuottoon, mikä voi vaikuttaa SRV:n mahdolli-
suuksiin 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 ke-
hittyminen ja virheelliset olettamukset sekä hankkeiden aloitusvaiheessa että suunnitellussa myyntiajankoh-
dassa voivat johtaa tarpeeseen alentaa hankkeen hankintamenoon perustuvaa tasearvoa. 

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan lähitulevaisuudessa kehityshankkeiden ja niiden tuomien riskien merkitys 
Yhtiön liiketoiminnassa on pienempi, Yhtiön projektinjohto- ja allianssiurakoiden muodostaessa suuremman 
osuuden hankkeista. Jos kuitenkin mikä tahansa edellä kuvattu myyntiin, hintoihin, valuuttakursseihin tai vuok-
ratuottoihin liittyvä riski toteutuu kehityshankkeissa, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoi-
mintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Kilpailun vuoksi SRV ei välttämättä pysty kasvattamaan tai pitämään ennallaan liiketoimintansa volyy-
mia 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 vahvem-
mista taloudellisista resursseista ja pystyvät toteuttamaan suurempia hankkeita ja ottamaan enemmän talou-
dellisia ja muita riskejä. SRV:n suuremmilla kilpailijoilla voi myös muun muassa olla enemmän markkinointire-
sursseja 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 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. 

Keskeinen kilpailutekijä rakennusalalla on lisäksi se, että potentiaaliset asiakkaat arvioivat toteutuskumppa-
ninsa kykyä 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 
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sen asiakkaiden keskuudessa, mikä voi rajoittaa tai jopa estää SRV:n mahdollisuuksia aloittaa uusia kehitys-
hankkeita tai saada kutsuja rakennusurakoiden tarjouskilpailuihin. Ukrainan sodasta johtuen myös SRV:n 
hankkeet ja liiketoiminta Venäjällä voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön julkisuuskuvaan. Lisäksi tietyt asiak-
kaat voivat vaatia SRV:ltä lisävakuuksia sen velvoitteiden täyttämistä varten. 

SRV:n epäonnistumisella liiketoimintansa volyymin tai katteen kasvattamisessa tai säilyttämisessä voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tu-
levaisuudennäkymiin. 

SRV:n epäonnistuminen useiden kehityshankkeiden ja rakennusurakoiden sekä operoitavien kiinteis-
töjen samanaikaisessa hallinnassa voi johtaa viivästyksiin, virheisiin ja vastuisiin 

Kaikkiin rakennusurakoihin, kehityshankkeisiin ja operatiivisiin toimintoihin liittyy teknisiä ja toiminnallisia ris-
kejä, ja ne vaativat jatkuvaa toiminnan suunnittelua, ohjausta ja valvontaa sekä laadun, aikataulun ja kustan-
nusten hallintaa. Lisäksi SRV:n projektinjohtamiseen perustuva liiketoimintamalli on riippuvainen sen yhteis-
työkumppaniverkoston toiminnasta. Tämän seurauksena useiden toimintojen johtaminen edellyttää, että 
SRV:n projektinhallintaprosessit toimivat tehokkaasti, jotta voidaan hallita yhtä aikaa useita päällekkäisiä si-
säisiä tiimejä sekä yhteistyökumppaniverkostoa suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos SRV epäonnistuu usei-
den kehitys- ja rakennushankkeiden sekä operoitavien kiinteistöjen samanaikaisessa hallinnassa, voi tämä 
johtaa viivästyksiin, virheisiin ja vastuisiin, joilla puolestaan voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n lii-
ketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Valikoitujen asumis- ja kiinteistöpalvelujen tarjoamiseen sekä elinkaarimallin mukaisesti toteutettuihin 
hankkeisiin voi liittyä toiminnallisia sekä turvallisuuteen ja yhteistyökumppaneihin liittyviä riskejä 

SRV tarjoaa valikoituja asumis- ja kiinteistöpalveluja sekä elinkaarimallia joidenkin rakennushankkeidensa to-
teuttamisessa. SRV tarjoaa yhdistettyjä palveluja asuntojen omistajille ja vuokralaisille sekä erillisiä palveluja 
kiinteistöjen omistajille. Elinkaarihankkeissaan SRV vastaa 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 kump-
paneiden 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 kiinteistöjen operointiin ja kunnossapitoon voi liittyä loppukäyttäjiä ja kuluttajien turvalli-
suutta 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 olennaisen haital-
linen vaikutus SRV:n maineeseen, liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tule-
vaisuudennäkymiin. 

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 toimivuu-
desta sekä toimitilojen käyttökelpoisuudesta. SRV on yhä riippuvaisempi tietojärjestelmistä, joilla tuetaan mo-
nia 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 ai-
heuttamat vahingot. Lisäksi suuri tulipalo tai muu onnettomuus SRV:n työskentelytiloissa tai rakennuskoh-
teissa saattaa aiheuttaa keskeytyksiä tai tappioita liiketoiminnalle. SRV on riippuvainen myös ICT-järjestel-
miensä jatkuvasta ylläpidosta ja kehittämisestä sekä osaavan ICT-henkilöstön ja resurssien saatavuudesta. 
Näiden toimintaedellytysten merkittävät häiriöt saattavat kaikista varotoimista huolimatta johtaa tietojen mene-
tykseen 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. On mahdollista, että Venäjän Ukrainaan kohdistamien sotatoimien aiheuttaman tilanteen 
seurauksena voivat lisääntyä myös tietoliikenneyhteyksiin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ja häi-
rintä sekä Venäjällä että Suomessa, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti sekä Yhtiöön mutta myös sen asiakkaiden 
ja toteutuksen yhteistyökumppaneiden toimintaan. 
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SRV:n epäonnistumisella toimintansa vaatiman infrastruktuurin ylläpitämisessä voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV harjoittaa osaa liiketoiminnastaan yhteisyrityksissä, joissa sen vaikutusmahdollisuudet ovat ra-
joitetut 

Yhtiö on suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta mukana useissa yhteisyrityksissä. SRV:n omistusosuudet osak-
kuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä muodostuvat yhdessä muiden sijoittajien kanssa tehdyistä investoinneista 
rakennushankkeisiin. SRV saattaa tulevaisuudessa osallistua muihinkin yhteisyrityksiin liiketoimintansa har-
joittamiseksi. SRV:n omistukset muun muassa Venäjän kauppakeskuksissa on järjestetty yhteisyritysten 
kautta. 

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 ja pidättymään toimimasta SRV:n etujen vastaisesti ja voi rajoittaa SRV:n mahdollisuuksia halutes-
saan irtautua omistuksistaan taloudellisesti mielekkäillä ehdoilla, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.  

SRV altistuu asiakkaiden tai toteutuskumppaneiden esittämiin korvausvaatimuksiin liittyville riskeille, 
joilla toteutuessaan voi olla haitallinen vaikutus SRV:n maineeseen ja liiketoimintaan  

SRV:n liiketoiminta altistaa SRV:n mahdollisille rakennus-, materiaali- tai työvirheisiin perustuville korvausvas-
tuille. 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 kor-
vausvaatimusten 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 odotuk-
set ja/tai vaatimukset. SRV vastaa asiakkailleen myös aliurakoitsijoidensa virheistä, vaikka SRV olisi täyttänyt 
kaikki vaaditut valvontavelvoitteensa. Tämän seurauksena suunnitteluun, hankintoihin ja/tai työn laatuun liitty-
vistä 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 velvoit-
teilla 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 osit-
tain. Tällaiset 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 oikeudenkäyn-
teihin, joiden tuloksena SRV saatetaan velvoittaa maksamaan korvauksia tai antamaan hinnanalennuksia. 
Korvausvaatimukset sitovat SRV:n johdon ja muun henkilöstön aikaa, vaikka olisivatkin perusteettomia. Mah-
dollisilla oikeudenkäynneillä saattaa myös olla haitallinen vaikutus SRV:n maineeseen sen nykyisten ja poten-
tiaalisten asiakkaiden ja toteutuskumppaneiden keskuudessa.  

SRV:n rakennusurakat voivat olla rahalliselta arvoltaan merkittäviä. Sopimusehdot edellyttävät osapuolilta esi-
merkiksi 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 reklamaati-
oihin 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 asia-
kasta tai toteutuskumppania vastaan. Oikeudenkäyntien lopputuloksiin liittyy epävarmuuksia ja oikeudenkäyn-
nit voivat aiheuttaa negatiivista julkisuutta ja niillä voi olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n ja kyseessä olevan 
asiakkaan tai toteutuskumppanin väliseen suhteeseen. 

Millä tahansa kanteella, oikeudenkäynnillä tai sopimusvelvoitteiden tai -oikeuksien ennakoimattomalla tulkin-
nalla tai täytäntöönpanolla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n maineeseen, liiketoimintaan, talou-
delliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 
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Yhtiö saattaa epäonnistua maineensa hallinnassa, ja Yhtiön yrityskuvan tai maineen heikkeneminen 
voi herättää epäluottamusta mahdollisten asiakkaiden, työvoiman ja yhteistyökumppaneiden keskuu-
dessa ja vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan 

Julkisuudessa käsiteltävät aiheelliset tai aiheettomat koko alaan tai alalla toimiviin yrityksiin kohdistuvat nega-
tiiviset asiat voivat vaikuttaa heikentävästi Yhtiön maineeseen tai sidosryhmien luottamukseen. Tällaisia ne-
gatiivisia tapahtumia voivat olla muun muassa vakava tapaturma tai onnettomuus, harmaa talous, epäeettinen 
toiminta tai merkittävät laatuongelmat. Vaikka SRV on ilmoittanut irtautuvansa Venäjän liiketoiminnoista, voi 
sen jäljellä olevista omistuksista ja liiketoiminnasta Venäjällä aiheutua haitallinen vaikutus SRV:n maineeseen 
ja työnantajakuvaan. Yhtiön yrityskuvan tai maineen heikkenemisellä negatiivisen julkisuuden vuoksi voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.  

SRV:n epäonnistuminen vastuullisuuteen liittyvien tavoitteidensa saavuttamisessa, velvoitteidensa 
täyttämisessä ja raportoinnissa voisi vaikuttaa haitallisesti SRV:n liiketoimintaan ja maineeseen  

Sijoitus- ja rahoitussektorin toimijat vaativat yrityksiltä yhä kattavampaa ja luotettavampaa ESG-raportointia, 
ja EU-tason taksonomia määrittelee rahoituksen hintaan ja saatavuuteen vaikuttavat rahoitus- ja investointi-
kohteiden kestävyysluokitukset. Edellä mainitut tekijät sekä muu lisääntyvä ja uudistuva vastuullisuuteen liit-
tyvä sääntely velvoittavat yrityksiä laajentamaan raportointiaan myös muilla kuin sijoitus- ja rahoitussektorilla, 
ja noudattamaan kasvavaa määrää velvoitteita. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuk-
seen sisältyy vaatimus rakennuksen vähähiilisyydestä.  

Yhtiön vastuullisuutta koskevat riskit liittyvät muun muassa vakaviin työtapaturmiin, harmaaseen talouteen, 
työperäiseen hyväksikäyttöön, toimitusketjun työoloihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ilmastoriskei-
hin, sijoittajien vaatimuksiin vastaamiseen ja maineeseen sidosryhmien silmissä (katso ”– SRV:n liiketoimin-
taan liittyy terveys- ja turvallisuusriskejä, jotka toteutuessaan voivat heikentää Yhtiön mainetta ja aiheuttaa 
lisäkustannuksia”, ”– SRV:hen liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit – SRV altistuu liiketoiminnas-
saan ympäristöriskeille, ja SRV:n mahdollinen epäonnistuminen ympäristölainsäädännön noudattamisessa voi 
johtaa korvausvastuuseen”, ” – Ankarat sääolosuhteet saattavat vaikuttaa haitallisesti SRV:n hankkeiden ete-
nemiseen” ja ”– SRV:hen liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit – Rakentaminen on säännelty toi-
miala ja vallitsevan lainsäädännön, rakentamismääräysten ja kaavoituspolitiikan muutokset sekä oikeuskäy-
tännön kehitys saattavat olla SRV:lle epäedullisia”).  

SRV noudattaa lakisääteisiä ja alan yhteisiä raportointivaatimuksia ja pyrkii paitsi strategiassaan, myös vies-
tinnässään yhdistämään brändinsä vastuullisuuteen. SRV voi kuitenkin epäonnistua vastuullisuutta koskevien 
tavoitteidensa saavuttamisessa ja velvoitteidensa täyttämisessä. On mahdollista, että SRV:llä ei ole riittävästi 
resursseja vastuullisuustavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seurantaa varten, tai että SRV ei ymmärrä 
asiakkaiden ja rahoittajien vastuullisuustarpeita oikein. On mahdollista, että SRV epäonnistuu työmaiden il-
mastovaikutusten arvioinnissa ja ilmastoriskien sisällyttämisessä rahoituskustannuksiin. Epäonnistuminen 
vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa, velvoitteiden täyttämisessä tai vastuullisuuteen liittyvässä rapor-
toinnissa voisi toteutuessaan vaikeuttaa Yhtiön asiakkaiden tai rahoituksen saatavuutta tai aiheuttaa Yhtiölle 
lisäkustannuksia. Myös vastuullisuustavoitteisiin liittyvä mahdollinen kielteinen julkisuus tai Yhtiön epäonnis-
tuminen liiketoiminnan ympäristö- tai ilmastovaikutusten viestimisessä tai niiden mittaamisessa voi heikentää 
SRV:n mainetta sidosryhmien keskuudessa ja/tai hankaloittaa muun muassa työntekijöiden houkuttelemista 
ja sitouttamista. Lisäksi muuttuva sääntely tai sen tulkinnat tai muuttuneet sovelluskäytännöt voivat hidastaa 
Yhtiön liiketoimintaa ja aiheuttaa Yhtiölle lisäkustannuksia. 

Yritykset vaikuttavat ihmisoikeuksiin jatkuvasti alihankkijoidensa, yhteistyökumppaneidensa, asiakkaidensa ja 
muiden sidosryhmiensä kautta. On mahdollista, että SRV:n epäonnistuu mahdollisten ihmisoikeuksiin liittyvien 
riskien tunnistamisessa, raportoinnissa ja hallitsemiseen liittyvissä toimenpiteissä sekä omissa että kumppa-
neidensa, alihankkijoidensa ja aliurakoitsijoidensa liiketoiminnassa, taikka epäonnistuu projektiensa koulutta-
misessa ja havainnoinnissa. 

Epäonnistumisella vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa, velvoitteidensa täyttämisessä tai vastuullisuu-
teen liittyvässä raportoinnissa voisi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. 
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SRV:n liiketoimintaan liittyy terveys- ja turvallisuusriskejä, jotka toteutuessaan voivat heikentää Yhtiön 
mainetta ja aiheuttaa lisäkustannuksia 

Onnettomuudet ja työtapaturmat ovat rakennustyömailla yleisempiä kuin monilla muilla teollisuudenaloilla. Ra-
kennustyömaat 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 raken-
nustyöt tai olosuhteet voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia rakennustyömailla tai niiden lähellä. Raken-
nuskohteissa 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 onnettomuuk-
sista. Kaikilla potentiaalisilla onnettomuuksilla voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan ja sen henki-
löstön hyvinvointiin. Viranomaisten kanssa yhteistyössä tehtävät onnettomuustutkimukset voivat aiheuttaa 
kustannuksia ja viivästyttää projektien etenemistä. Yhtiön vakuutusmaksut nousevat, jos sen onnettomuusti-
heys kasvaa. Lisäksi SRV sekä sen johto ja muut työntekijät voivat joutua onnettomuuksien seurauksena siviili- 
ja rikosoikeudelliseen vastuuseen sovellettavan lainsäädännön perusteella. Turvallisuusriskit ja onnettomuu-
det 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 vaiku-
tus 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 vahin-
goittumisriskeihin, työterveys- ja työturvallisuusriskeihin, työsuojeluriskeihin, ympäristöriskeihin, riskeihin tuli-
paloista, luonnonkatastrofeista tai -ilmiöistä sekä toimitilojen turvallisuusriskeihin (katso ”– SRV:n liiketoimin-
taan liittyy terveys- ja turvallisuusriskejä, jotka toteutuessaan voivat heikentää Yhtiön mainetta ja aiheuttaa 
lisäkustannuksia” ja ”– SRV:hen liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit – SRV altistuu liiketoiminnas-
saan ympäristöriskeille, ja SRV:n mahdollinen epäonnistuminen ympäristölainsäädännön noudattamisessa voi 
johtaa korvausvastuuseen”). SRV:n toiminnassa voi aiheutua myös äkillisiä ja odottamattomia vahinkoja työn-
tekijöiden tai aliurakoitsijoiden inhimillisten erehdysten tai vilpillisen toiminnan seurauksena (katso ”– SRV:hen 
liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit – Vilpillisellä toiminnalla tai luottamuksellisten tietojen tai ase-
man väärinkäytöllä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n toimintakykyyn”).  

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

Yhtiö on riippuvainen sen johtamis-, raportointi- ja seurantajärjestelmistä, jotka ovat pääosin kolman-
sien osapuolten kehittämiä ja ylläpitämiä 

Yhtiön liiketoiminnan tehokas suunnittelu ja johtaminen ovat riippuvaisia sen käyttämistä johtamis-, raportointi- 
ja seurantajärjestelmistä, jotka ovat pääosin kolmansien osapuolten kehittämiä ja ylläpitämiä. Yhtiön käyttä-
mien tietojärjestelmien toiminta voi keskeytyä tai Yhtiö voi menettää kriittisiä tietoja lukuisista syistä, kuten 
esimerkiksi käynnissä olevien IT-järjestelmien ja palveluntarjonnan kehittämisprojektien, kolmansien palvelun-
tuottajien, sähkökatkosten, tietoturvaloukkausten tai suuronnettomuuksien, kuten tulipalojen ja luonnonmullis-
tusten, sekä Yhtiön omien työntekijöiden tekemien käyttövirheiden vuoksi. Tietojärjestelmien toiminnan olen-
naiset keskeytymiset, vakavat virheet, tietojen menettäminen tai niitä koskevat tietoturvaloukkaukset voivat 
haitata ja heikentää merkittävästi Yhtiön liiketoimintaa. 

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riippuvuuksia yksittäisistä järjestelmistä, vaan se käyttää eri työvaiheisiin erilaisia 
järjestelmiä, jotka ovat pääosin kolmansien osapuolien kehittämiä ja ylläpitämiä. Kyseisten ohjelmistojen ke-
hittämisestä ja ylläpidosta vastaavien kolmansien tahojen kyvyttömyys sopimusvelvoitteidensa täyttämisessä 
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tai näitä koskevien sopimusten päättyminen syystä tai toisesta voi aiheuttaa keskeytyksiä Yhtiön kriittisille 
toiminnoille sekä tarpeen löytää korvaavia ohjelmistoja sekä järjestelmiä. Keskeytykset asiakaskriittisissä jär-
jestelmissä voivat johtaa myös vaatimuksiin asiakkailta tai viranomaisilta. 

Yrityksen taloudellisen raportoinnin lähtökohtana ovat projektien ennusteet, jotka ovat arvioita hankkeiden lop-
putuloksesta. Ennusteiden oikeellisuus on luotettavan raportoinnin ja tulevaisuuden suunnittelun edellytys. 
Raportointiriskien hallitsemiseksi SRV:n projekteissa noudatetaan yrityksessä määritettyjä laskenta- ja ennus-
tamisperiaatteita sekä valvonta- ja raportointikäytäntöjä. Erityisesti kiinnitetään huomioita aikataulu- ja kustan-
nusjohtamiseen sekä ennusteiden laatimiseen ja analysoimiseen. Mikäli Yhtiö epäonnistuu taloudellisessa ra-
portoinnissaan, voi tällä olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. 

Ankarat sääolosuhteet saattavat vaikuttaa haitallisesti SRV:n hankkeiden etenemiseen 

Sääolosuhteilla on merkittävä vaikutus rakennustoimintaan Suomessa. Rakennushankkeen vaiheesta riip-
puen ankarat sääolosuhteet saattavat keskeyttää tai olennaisesti viivästyttää SRV:n hankkeita ja nostaa ra-
kennuskustannuksia. Esimerkiksi kylmät ja erityisen lumiset talvet sekä poikkeuksellisen runsaat sateet ja tuu-
let voivat aiheuttaa ongelmia erityisesti hankkeen perustus- ja ulkorakentamisvaiheissa. 

Ankarilla sääolosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:n rahoitukseen ja taloudelliseen asemaan liittyvät riskit 

Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn toteuttamisen epäonnistuminen voi johtaa velkojen haltijoiden irti-
sanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymiseen  

Venäjän federaation 24.2.2022 Ukrainassa aloittaman sodan jälkeen Venäjän talous, venäläisten yhtiöiden 
osakekurssit sekä Venäjän ruplan arvo ovat olleet jyrkässä laskussa, ja useat merkittävät kansainväliset toi-
mijat ovat ilmoittaneet vetäytymisestä tai liiketoimintojen keskeyttämisestä Venäjällä. Samalla Venäjä on ollut 
voimistuvien taloudellisten pakotteiden kohteena. Geopoliittiset epävarmuudet ja pakotteiden vaikutus ovat 
johtaneet myös SRV:n Venäjän kauppakeskusliiketoimintojen tulevaisuudennäkymien ja SRV:n Venäjän toi-
mintoihin liittyvien omistusten arvioidun arvostuksen voimakkaaseen heikentymiseen. Samalla Fennovoiman 
Hanhikivi-1 -ydinvoimalaprojektiin liittyvä keskeytymisriski on kasvanut merkittävästi.  

Yhtiö on vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjannut alas lähes kokonaan Venäjällä sijaitsevat 
omaisuuseränsä sekä omistuksensa Fennovoimassa. Omaisuuserien alaskirjaukset, valuuttakurssimuutokset 
huomioiden, heikentävät Yhtiön omaa pääomaa 31.3.2022 yhteensä 141,2 miljoonaa euroa. Alaskirjausten 
jälkeen SRV:n omavaraisuusaste 31.3.2022 on 6,4 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 748,4 prosenttia. Ilman 
IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste 31.3.2022 on 9,7 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 343,2 
prosenttia. SRV:n lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste on 12,3 prosenttia 31.3.2022. 
Alaskirjausten jälkeen Yhtiö ei kykene ilman Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä täyttämään sen rahoituksen 
kovenanttiehtoja, mikä ilman Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä johtaa velkojien ja Joukkovelkakirjalainojen 
haltijoiden irtisanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymiseen.  

SRV:n hallitus on 28.4.2022 päättänyt aloittaa Yhtiön rahoituksen kokonaisvaltaisen uudelleenjärjestelyn 
(katso ”Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat – Rahoituksen koko-
naisvaltainen uudelleenjärjestely”). 

Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn epäonnistumisella olisi merkittävä haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan ja 
se johtaisi velkojen haltijoiden irtisanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymiseen. Tämän Esitteen päivämää-
ränä ainut ehto Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn toteutumiselle, joka on edelleen toteutumatta, on se, että 
Yhtiön tulee saada Osakeannissa kerättyä vähintään 20 miljoonaa euroa ja saattaa kaikki toimenpiteet lop-
puun. Mikäli kaikki Merkintäsitoumuksen antaneet tahot noudattavat sitoumustaan, kerää Yhtiö Osakeannissa 
vähintään 23,7 miljoonaa euroa ja ehto tulee täyttymään. Lisäksi Yhtiön tulee pystyä saamaan kaikki Rahoi-
tuksen Uudelleenjärjestelyn vaatimat toimet päätökseen aikataulussa. Mikäli järjestelyjä ei saada vietyä lop-
puun aikataulussa tai Yhtiö muutoin epäonnistuu Rahoituksen Uudelleenjärjestelyssä, eikä löytäisi myöskään 
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vaihtoehtoista rahoitusratkaisua, olisi sillä olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja taloudelli-
seen asemaan, joka voisi pahimmillaan johtaa tarpeeseen hakea Yhtiö yrityssaneeraukseen. 

Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn jälkeen merkittävä osa Yhtiön omasta pääomasta muodostuu oman 
pääoman ehtoisista hybridilainoista 

Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn ja Hybridikonversion (määritelty jäljempänä) jälkeen Uusilla Hybridilainoilla 
(määritelty jäljempänä) ei ole eräpäivää. Yhtiöllä on oikeus lunastaa Uudet Hybridilainat takaisin neljän vuoden 
kuluttua Hybridikonversiosta ja sen jälkeen kunakin koronmaksupäivänä. Mikäli Yhtiö ei käytä lunastusoikeut-
taan lainojen korko nousee ja lainan haltijoille syntyy oikeus konvertoida laina Yhtiön osakkeiksi (katso ”Vali-
koituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat – Rahoituksen kokonaisvaltainen 
uudelleenjärjestely”). Mikäli lainojen haltijat käyttäisivät oikeuttaan konvertoida lainoja osakkeiksi laimentaisi 
tämä olemassa olevien osakkeenomistajien omistusta. 

Maksaakseen lainapääoman takaisin Yhtiöllä on oltava riittävän vahva omavaraisuusasema voidakseen kes-
tää lainan takaisinmaksusta seuraavan oman pääoman alenemisen. Jos Yhtiön pääomarakenne on kyseisenä 
ajankohtana heikko, Yhtiö joutuu vahvistamaan omavaraisuusasemaansa esimerkiksi laskemalla liikkeeseen 
uusia osakkeita tai uuden hybridilainan. Ei ole takeita siitä, että Yhtiön osakkeenomistajat olisivat halukkaita 
sijoittamaan Yhtiöön lisäpääomaa tai että Yhtiö kykenisi laskemaan liikkeeseen uusia arvopapereita. Kun ote-
taan huomioon, että suuri osa Yhtiön pääomasta on oman pääoman ehtoisen lainan muodossa, lainan mää-
rälle tehtävät maksut ovat varsin merkittäviä ja lainojen lunastuksen vaikutus pääoman kokonaismäärään olisi 
merkittävä. Tämä voisi puolestaan johtaa tilanteeseen, jossa lainan pysyvään luonteeseen ja korkomaksujen 
lykättävyyteen liittyvät riskit ovat merkittävästi korkeampia, ja lainan voimassaolon jatkuminen voisi rajoittaa 
Yhtiön mahdollisuutta tehdä suorituksia osakkeenomistajille ajallisesti rajoittamattoman ajan, mikäli Yhtiöllä ei 
olisi mahdollisuutta myös lykättyjen korkojen maksamiseen täysimääräisesti varojenjaon tai muun vastaavan 
suorituksen yhteydessä. 

Mikäli Yhtiö menettäisi suuren osan omasta pääomastaan ja oman pääoman ehtoisen lainan osuus Yhtiön 
kokonaispääomasta kasvaisi merkittävästi, tämä heikentäisi Yhtiön pääomarakennetta. Tällaisessa tilan-
teessa ei olisi takeita siitä, että Yhtiö kykenisi parantamaan omavaraisuusasemaansa muilla keinoin, kuten 
laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Heikentynyt pääomarakenne voisi johtaa esimerkiksi mainehaittaan, 
joka puolestaan voisi johtaa tavarantoimittajien tiukempiin vaatimuksiin ja heikentää rahoituksen saatavuutta. 
Tällaiset vaikeudet saattaisivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen ase-
maan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Suomen ja maailman talouden sekä rahoitusmarkkinoiden muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Yh-
tiön liiketoimintaan, tilauskantaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, maksuvalmiuteen ja pääoman-
lähteisiin 

Muutokset yleisessä taloustilanteessa, euroalueella harjoitettavassa rahapolitiikassa, euroalueella ja Suo-
messa harjoitetussa finanssipolitiikassa sekä rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa negatiivisesti Suomen ja 
euroalueen talouteen. Yleiseen taloustilanteeseen voi vaikuttaa myös poliittisten konfliktien kärjistyminen. Suo-
men ulkoiseen kilpailukykyyn vaikuttaa lisäksi olennaisesti euron valuuttakurssi sekä euroalueen ulkopolitiikka 
suhteessa tärkeimpiin euroalueen ulkopuolisiin maihin, jotka kilpailevat samoilla vientimarkkinoilla. 

Rakennusala on luonteeltaan syklistä ja sen volyymi sekä kannattavuus vaihtelevat yleisen taloudellisen tilan-
teen, kiinteistöihin tehtävien investointien määrän ja muiden tekijöiden seurauksena. Yleisen taloudellisen ti-
lanteen muutokset, jotka yleensä näkyvät bruttokansantuotteen muutoksina, vaikuttavat rakennusalan koko-
naiskysyntään. Talouden yleisen aktiviteetin tai erityisesti kiinteään omaisuuteen tehtävien investointien kas-
vun hidastumisella tai kääntymisellä negatiiviseksi voi olla haitallisia vaikutuksia rakennusalan kokonaisliike-
vaihtoon ja kannattavuuteen. Lisäksi korkotaso, kuluttajien ja elinkeinoelämän luottamustaso, kiinteistöjen va-
jaakäyttöasteet sekä työttömyysaste vaikuttavat rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Julkisen sektorin, kuten 
valtion tai kuntien, rakennushankkeet riippuvat lisäksi julkisten menojen ja verotuottojen määrästä sekä poliit-
tisista päätöksistä. 

Talouden yleinen epävarmuus, korkotason muutokset ja mahdolliset muutokset rahalaitosten sääntelyssä 
saattavat vaikuttaa negatiivisesti rahoituksen saatavuuteen kiinteistösektorilla, mikä voi heijastua rakennus-
palveluiden kysyntään. Ulkomaisten rahalaitosten mahdollinen vetäytyminen Suomen markkinoilta voi myös 
vaikuttaa kiinteistörahoituksen saatavuuteen. 
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Edellä mainittu epävarmuus sekä Suomen ja muiden maiden rahoitus- ja talousongelmat saattavat vaikuttaa 
Yhtiön asiakkaisiin monin tavoin. Tällaisia vaikutuksia voivat olla muun muassa toimitilojen ja asuntojen ky-
synnän sekä kiinteistörahoituksen saatavuuden muutokset. Yleisen taloudellisen tilan heikentyminen, makro-
talouden epävarmuus, rahoitussektorin mahdollisesti muuttuva sääntely sekä kotimaiset että ulkomaiset ra-
hoitus- ja talousongelmat voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tilauskantaan, talou-
delliseen asemaan ja tulokseen sekä maksuvalmiuteen ja pääomanlähteisiin. 

SRV ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan 

Jotkin SRV:n hankkeet sitovat paljon pääomaa, samoin kuin omaperusteinen rakentaminen. Rahoituksen saa-
tavuus ja hinta ovat kriittisiä Yhtiön liiketoiminnalle. Finanssimarkkinoiden epävarmuuden vuoksi SRV:n liike-
toiminnassa 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.  

Kiinteistörahoituksen saatavuus vaikuttaa kehityshankkeiden etenemiseen ja aloittamispäätöksiin. SRV:n ta-
voitteena on toteuttaa suuria kehityshankkeita projektirahoituksella ja yhteistyössä kiinteistösijoittajien kanssa. 
Sijoittajien rahoituksen ja projektirahoituksen saatavuuden heikentyminen saattaa lisätä SRV:n oman projek-
tirahoituksen osuutta, mikä alentaa SRV:n omavaraisuusastetta, heikentää SRV:n maksuvalmiutta ja vaikeut-
taa muun rahoituksen saatavuutta. Lisäksi esimerkiksi kuluttajille tehtävissä RS-lainoilla rahoitetuissa asunto-
hankkeissa 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 hank-
keessa kohdataan vaikeuksia uuden rahoituksen saamisessa tai sovittujen rahoituslähteiden käytössä, tämä 
saattaa rajoittaa SRV:n yleisiä mahdollisuuksia saada rahoitusta kilpailukykyiseen hintaan tai lainkaan. Vai-
keudet 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 seu-
rauksena sen maksuvalmius voi muodostua riittämättömäksi, millä puolestaan voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:llä voi olla vaikeuksia noudattaa rahoitussopimustensa kovenanttiehtoja 

Tämän Esitteen päivämääränä SRV:n Rahoituslimiitin (määritelty jäljempänä) taloudellisina kovenantteina 
ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, minimikäyttökate ja minimikassa sekä eräitä muita rajoitteita. 

Rahoituslimiitin omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste kovenanttiehdot eivät enää Venäjän alaskirjaus-
ten jälkeen täyty. Kovenanttien rikkoutuminen johti näiden Rahoituslimiitin velkojien irtisanomis- ja eräännyt-
tämisoikeuden syntymiseen. Tästä johtuen Yhtiö ja sen Rahoituslimiitin lainanantajat sopivat 30.6.2022 asti 
kestävästä standstill-jaksosta, jota on sittemmin jatkettu 10.7.2022 asti ja jonka aikana lainanantajat ovat luo-
puneet muun ohella Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien alaskirjauksista johtuvista eräännyttämis- ja irtisano-
misoikeuksistaan ehdollisena mainittujen rahoituksen uudelleenjärjestelyjen jatkamiselle. Kovenanttien tasot 
on neuvoteltu uudestaan rahoitusjärjestelyn yhteydessä ja ne astuvat voimaan kun rahoitusjärjestely on saa-
tettu päätökseen (katso ”Valikoituja tietoja SRV:n liike-toiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat – 
Pääomanlähteiden käyttöä koskevat rajoitukset”).  

Tämän Esitteen päivämääränä Joukkovelkakirjalainoilla on omavaraisuuskovenantti, joka on rikkoutunut Ve-
näjän alaskirjausten vuoksi. Kirjallisissa menettelyissä Yhtiö ehdotti Joukkovelkakirjojen haltijoille, että Jouk-
kovelkakirjojen haltijat suostuvat olemaan vetoamatta (waiver) SRV:n omavaraisuuskovenantin rikkomiseen 
31.3.2022 päättyneeltä tarkastelujaksolta. Lisäksi Joukkovelkakirjojen ehtoihin ehdotettiin tarkennuksia sen 
osalta, että omavaraisuuskovenanttia ei tarkasteta 30.6.2022 päättyvältä jaksolta, ja että SRV Russia Oy:tä ja 
SRV:n tai SRV Russia Oy:n suoraan tai välillisesti omistamia Alankomaissa ja Venäjällä sijaitsevia tytäryhtiötä 
ei lasketa jatkossa enää materiaalisiin yhtiöihin. Uusilla Hybridilainoilla ei enää Hybridikonversion jälkeen ole 
kovenanttiehtoja. 

Mikäli Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä ei saataisi toteutettua, johtaisi se velkojien irtisanomis- ja eräännyttä-
misoikeuden syntymiseen (katso ”Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – 
Velat – Rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely”. 



 

24 

#
1
6

1
6

6
7

6
1
v
3
2

 

Nyt käsillä olevan tilanteen lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että SRV pystyy tulevaisuudessa täyttämään 
kovenanttiehtonsa. SRV:n velkaantumisaste voi vaikuttaa sen kykyyn uudelleenrahoittaa olemassa olevat vel-
kansa. Ei voi olla varmuutta siitä, että rahoituslaitokset tulevaisuudessa hyväksyvät rahoituksen nykyiset eh-
dot, mukaan lukien kovenanttiehdot, tai että SRV onnistuu neuvotteluissaan rahoittajien kanssa, jos kovenant-
tiehtoja 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 kehi-
tyshankkeiden tai tulevien rahoitussitoumusten rahoittamiseen. 

SRV:n kykyyn täyttää taloudelliset kovenanttiehdot voivat vaikuttaa myös sellaiset tapahtumat, jotka ovat sen 
vaikutuspiirin ulkopuolella, kuten muutokset kiinteistömarkkinoilla, oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoi-
tuksen markkinoilla, yleisissä taloussuhdanteissa sekä valuuttakursseissa. 

Jos SRV ei kykene noudattamaan rahoituksensa ehtoja, mukaan lukien kovenanttiehtoja, tai jos rahoituksen 
hankkiminen tulevaisuudessa edellyttää sitoutumista nykyistä ankarampiin ehtoihin, tällä voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuuden-
näkymiin. 

Korkojen vaihtelulla saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n tulokseen 

Yhtiön vaihtuvakorkoisten velkojen määrä 31.3.2022 oli 33,3 miljoonaa euroa. Hybridikonversion jälkeen Uu-
det Hybridilainat ovat vaihtuvakorkoisia arviolta 30.6.2026 alkaen. Uusien Hybridilainojen määrä riippuu siitä, 
kuinka suuri määrä lunastettavaksi tarjotuista Joukkovelkakirjalainoista ostetaan takaisin. Ei voi olla varmuutta 
siitä, että korot pysyvät nykyisellä tasolla pidemmällä aikavälillä. Korot voivat vaihdella lukuisista eri syistä, 
joihin SRV ei voi vaikuttaa, kuten valtion ja keskuspankin harjoittaman politiikan johdosta. Korkotason muu-
toksilla on suora vaikutus sekä SRV:n omiin rahoituskuluihin, että SRV:n asiakkaiden investointipäätöksiin, ja 
siten myös SRV:n liiketoiminnan rahavirtaan. Mahdollinen korkojen nousu lisäisi SRV:n ja sen asiakkaiden 
rahoituskuluja. Näin ollen korkojen nousu todennäköisesti vähentäisi kiinteistöjen ja asuntojen kysyntää ja 
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. 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 olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen ase-
maan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV altistuu luotto- ja vastapuoliriskille SRV:n kaikkien asiakassaamisten ja rahoituksen välittäjiin liit-
tyvien saamisten yhteydessä 

Yhtiön toiminnan luonteeseen kuuluu projektien ja myyntilaskujen verrattain suuri yksikkökoko. Siten Yhtiön 
saataviin yksittäisiltä asiakkailta voi kohdistua luottoriskejä. SRV:llä oli 31.3.2022 myyntisaamisia 61,1 miljoo-
naa euroa. Yhtiö pyrkii hallitsemaan luottoriskejä arvioimalla asiakkaiden vakavaraisuutta, vakuusjärjestelyillä, 
maksuerätaulukoiden huolellisella laadinnalla ja saatavien aktiivisella seurannalla. Yhtiön kaupalliset vasta-
puolet ovat pääasiassa pörssiyhtiöitä tai merkittäviä kiinteistö- tai institutionaalisia sijoitusyhtiöitä. Rahoitusva-
rojen arvonalentuminen arvioidaan odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella. SRV käyttää odotettu-
jen luottotappioiden kirjaamiseen yksinkertaistettua menetelmää, jonka mukaan odotettavissa olevat luotto-
tappiot kirjataan kaikista myyntisaamisista ja sopimukseen perustuvista omaisuuseristä niiden koko keston 
ajan. Historiallisesti myyntisaamisten luottotappioiden määrä on ollut hyvin pieni. Erääseen Suomessa raken-
teilla olevaan toimitilaurakkaan liittyy myyntisaamisten luottotappioriski. Tilaajan maksuvaikeuksista johtuen 
SRV:llä oli maaliskuun lopussa 15,7 miljoonaa euroa erääntyneitä myyntisaamisia. Saamisia turvaa vakuutena 
oleva kiinnitys rakenteilla olevaan kiinteistöön ja panttaus tiettyihin muihin omaisuuseriin, ja Yhtiö on jättänyt 
käräjäoikeuteen kanteet panttiensa realisoimiseksi.  

Mikäli SRV:n rahoitussopimusten vastapuoli kohtaa taloudellisia vaikeuksia tulevaisuudessa, tämä saattaa 
rajoittaa tai estää vastapuolen kykyä kunnioittaa sovittuja lainajärjestelyjä tai sallia talletusten noston. Rajoit-
taakseen rahoitustoimintaan liittyvää vastapuoliriskiä SRV tekee sopimuksia ainoastaan luottokelpoisina pitä-
miensä 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 
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muusta syystä pysty noudattamaan velvoitteitaan SRV:tä kohtaan, SRV saattaa menettää suojausvaikutuksen 
ja suojauksen mahdollisen positiivisen markkina-arvon. Tämä puolestaan saattaa johtaa taloudelliseen tappi-
oon, aiheuttaa SRV:lle lisäkustannuksia sekä suurentaa korko- tai valuuttariskiä. Luotto- tai vastapuoliriskin 
toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Jos SRV:n vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvot SRV:n taseessa ovat näiden omaisuuserien nettoreali-
sointiarvoa korkeammat, ja tämän seurauksena SRV:n omaisuuseriin on tehtävä arvonalennuksia, tai 
jos valuuttakurssiriski toteutuu, tällä saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n taloudelliseen asemaan ja 
liiketoiminnan tulokseen  

SRV:n taseeseen sisältyi 31.3.2022 168,9 miljoonan euron vaihto-omaisuus. SRV arvioi tilinpäätösten ja osa-
vuosikatsausten laatimisen yhteydessä vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvon ja sitä kautta mahdollisen ar-
vonalennustarpeen. Nettorealisointiarvo arvioidaan vähentämällä normaalin liiketoiminnan mukaisesta myyn-
tihinnasta tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot. Vaihto-omaisuuden 
arvonalennustarpeen arviointi saattaa edellyttää SRV:n johdolta muun muassa arviota kehittämisestä ja ra-
kentamisesta tulevaisuudessa aiheutuvista kustannuksista, kohteen tulevaisuudessa kerryttämistä tuotoista ja 
kuluista, markkinoiden tuottovaatimuksesta realisointihetkellä sekä kohteen myyntiarvosta. 

Venäjän tonttiomistusten arvostus on aiemmin perustunut Yhtiön strategiaan kehittää ja rakentaa tontit, jolloin 
tontin arvon mahdollista arvonalennustarvetta on tarkasteltu hankelaskelman kautta. Muuttuneessa tilan-
teessa SRV ei enää suunnittele kehittävänsä ja rakentavansa Venäjällä sijaitsevia tontteja tai tonttien vuokra-
oikeuksia, vaan arvonalentumistestaus on 31.3.2022 tehty ja tehdään jatkossa verraten tontin tai vuokraoikeu-
den arvoa todennäköiseen myyntihintaan. Tonttien oletetut myyntihinnat ja myytävyys ovat oleellisesti heiken-
tyneet sodan alettua, ja vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa arviointiepävarmuus myyntihinnan osalta 
on erittäin suuri. Tehdyn arvion mukaan tontit on arvostettu oletettuun 2,6 miljoonan euron myyntihintaan per 
31.3.2022, kun niiden arvo 31.12.2021 oli 47 miljoonaa euroa. Venäjällä oleviin omistuksiin liittyy myös valuut-
takurssiriski. Valuuttariskipositio on SRV:n Venäjän omaisuuserien lähes täysimääräisten alaskirjausten joh-
dosta pienentynyt huomattavasti. 

Jos SRV:n omaisuuserien arvo alittaa odotukset ja tämän seurauksena SRV:n omaisuuseriin on tehtävä ar-
vonalennuksia, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:n aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden mahdollisilla arvon-
alentumisilla saattaa olla haitallinen vaikutus SRV:n taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulok-
seen 

SRV:n taseen pitkäaikaisiin varoihin sisältyi 31.3.2022 12,9 miljoonaa euroa aineellisia käyttöomaisuushyö-
dykkeitä, mukaan lukien vuokrasopimuksiin liittyviä käyttöoikeusomaisuuseriä, 2,5 miljoonaa euroa aineetto-
mia hyödykkeitä, mukaan lukien liikearvo. SRV arvioi aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentu-
misen vuosittain jokaisena tilinpäätöspäivänä sekä silloin kun tapahtumat tai muutokset olosuhteissa viittaavat 
siihen, että jonkin omaisuuserän arvo olisi alentunut. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on sen arvioitua kerry-
tettävissä olevaa rahamäärää suurempi, kyseisen omaisuuserän kirjanpitoarvoa alennetaan välittömästi siten, 
että se vastaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Jos SRV:n omaisuuseriin on kirjattava arvonalentumisia, 
tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tu-
lokseen 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 31.3.2022 oli 37,7 miljoonaa euroa. Suurin 
osa SRV:n laskennallisista verosaamisista liittyy vahvistettuihin verotappioihin. Verotukselliset tappiot ovat 
syntyneet Redi-kauppakeskuksen omistuksen luovutuksesta ja Redin kauppakeskuksen, Redin Majakan sekä 
Tampereen Areenan tappiollisista urakoista. Laskennallinen verosaaminen kirjataan ainoastaan siihen mää-
rään asti, kuin Yhtiöllä on riittävästi veronalaisia väliaikaisia eroja tai muuta vakuuttavaa näyttöä verotukselli-
sen tappion hyödyntämiskyvystä. SRV on todennut 31.3.2022, että laskennallisten verosaamisten hyödyntä-
minen on todennäköistä. Tappiot ovat syntyneet yksittäisistä tunnistettavissa olevista syistä, joiden ei odoteta 
toistuvan. Yhtiön laatimien, tulevien vuosien verotettavaa tuloa kuvaavien ennusteiden perusteella tappiot pys-
tytään täysimääräisesti käyttämään vuoteen 2028 mennessä. Oletukset, joihin tuleva verotettavan tulon määrä 
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perustuu, sisältävät johdon arvioita tulevasta kassavirrasta mukaan lukien tulevan liikevaihdon määrästä, lii-
ketoiminnan 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, laskennalli-
nen verosaaminen kirjataan verotappioista ainoastaan siihen määrään asti, kuin Yhtiöllä on riittävästi ve-
ronalaisia väliaikaisia eroja tai muuta vakuuttavaa näyttöä verotuksellisen tappion hyödyntämiskyvystä. Ta-
seeseen 31.3.2022 kirjatut laskennalliset verosaamiset perustuvat myös siihen, että tappiot vahvistetaan ve-
rotuksessa 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 mah-
dollista hyödyntää, laskennallisten verosaamisten arvoa Yhtiön taseessa tulee alentaa, jolla voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen sekä taloudelliseen tilaan. 

Yhtiön tilauskanta ei välttämättä realisoidu tulevaisuuden tuotoiksi tai hankkeen viivästyminen saattaa 
siirtää liikevaihdon ja -tuloksen seuraaville kausille, millä voi olla vaikutusta Yhtiön taloudelliseen tai 
rahoitukselliseen asemaan 

Yhtiön tilauskanta kuvaa raportointipäivään mennessä sitovasti saaduista toimittamattomista tilauksista ja 
käynnistetyistä hankkeista sen osan, jota ei ole vielä kirjattu liikevaihtoon. Rakennushanke sisällytetään tilaus-
kantaan siinä vaiheessa, kun hanketta koskeva sopimus hankkeen toteuttamisesta on allekirjoitettu tai raken-
tamisen aloituspäätös on tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu. Urakkahankkeissa konsernin kassavirta kertyy 
yleensä hankkeen valmistumisasteen mukaisesti, kuitenkin siten, että hankkeen valmistuttua maksettava vii-
meinen maksuerä on tyypillisesti muita maksueriä suurempi. Yksittäisen hankkeen viivästyminen saattaa näin 
ollen vaikuttaa rahoituksen riittävyyteen ja siirtää hankkeen liikevaihdon ja liiketuloksen seuraaville tilikausille 
ja heikentää kuluvan tilikauden liikevaihtoa ja liiketulosta. Tilauskannan mukaiset tuotot eivät välttämättä to-
teudu eivätkä hankkeet toteutuessaan välttämättä tuota voittoa tai niille budjetoitua katetta. Lisäksi tilauskan-
taan kirjattuja hankkeita voidaan ajoittain peruuttaa tai niiden laajuutta voidaan muuttaa. Kaikilla näillä tekijöillä 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulok-
seen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Hankkeiden toteuttamiseksi tarvittavia takauksia ei välttämättä saada lainkaan tai niitä voi olla vaikea 
saada 

Rakennushankkeet edellyttävät tyypillisesti takauksia, joiden myöntäminen on osittain riippuvainen vakuutus-
laitoksista ja pankeista. Urakoitsijan vakuutena voi olla esimerkiksi urakoitsijan omaisuutta, talletus sulkutilillä, 
panttaussitoumus, tai tyypillisesti pankkitakaus, joka vapautuu urakasta suoriutumisen perusteella. Yhtiön tu-
loskehitys, kassavirta ja rahoitusasema vaikuttavat takausten saatavuuteen. Lisäksi rakennusalan suhdanne-
muutoksilla, poliittisilla selkkauksilla, koronaviruspandemian aiheuttamilla taloudellisilla vaikutuksilla sekä 
muilla yllättävillä muutoksilla vakuutuslaitosten ja pankkien toiminnassa saattaa olla vaikutusta takausten saa-
tavuuteen. Tarvittavien vakuuksien myöntämisessä tapahtuvat muutokset ja haasteet, sekä vakuuksien va-
pauttamisessa tapahtuvat viivästykset, voivat viivästyttää Yhtiön hankkeita, keskeyttää niitä tai johtaa jopa 
hankkeiden peruuttamiseen. Hankkeissa tapahtuvat viivästykset, keskeytykset ja peruuntumiset voivat vaikut-
taa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevai-
suudennäkymiin. 

SRV:n organisaatioon, johtoon ja toteutuskumppaneihin liittyvät riskit 

Epäonnistuminen osaavan henkilöstön rekrytoinnissa, avainhenkilöiden menettäminen sekä toteutus-
kumppaneiden 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 julkisuu-
desta koskien Yhtiön toimintaa, koko rakennusalaa ja Yhtiön kilpailijoita. Kielteinen julkisuus, joka kohdistuu 
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esimerkiksi Yhtiön taloudelliseen asemaan, rakentamisen laatuun, työturvallisuuteen, lainsäädännön ja viran-
omaisten määräysten noudattamiseen, eettiseen toimintaan tai muiden velvoitteiden täyttämiseen voi vahin-
goittaa olennaisesti Yhtiön mainetta sen nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden sekä nykyisten ja potenti-
aalisten kumppaneiden keskuudessa.  

Muita tärkeitä SRV:n liiketoiminnassa tarvittavia resursseja ovat hankkeiden toteuttamiseen tarvittavan yhteis-
työverkoston erityisasiantuntijat, suunnittelijat, aliurakoitsijat ja materiaalien toimittajat. Yhdenmukaisten toi-
mintatapojen noudattamisen ja hankkeiden toteutuksen laadun varmistamiseen liittyy riskejä. SRV:n mainee-
seen haluttuna työnantajana ja yhteistyökumppanina vaikuttavat merkittävästi myös SRV:n Venäjän liiketoi-
minnan tilanne sekä siihen kohdistuvat toimenpiteet. Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan voi olla myös negatii-
vinen vaikutus Yhtiön henkilökunnan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Jos SRV ei kykene saamaan tai säilyttä-
mään osaavaa henkilöstöään tai ongelmia ilmenee toteutuskumppaneiden resurssien saatavuudessa tai am-
mattitaidossa, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, lii-
ketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV altistuu projektinjohtamisessa aliurakoitsijoihin ja hankintoihin liittyville riskeille 

SRV:n projektinjohtamiseen perustuva liiketoimintamalli on riippuvainen toteutuskumppaneiden saatavuu-
desta ja toiminnasta. SRV altistuu myös riskeille liittyen aliurakoitsijoiden työn laatuun ja kykyyn noudattaa 
aikatauluja tehokkaasti. 

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä. Heikossa suhdannetilan-
teessa 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 pää-
urakoitsija maksaa arvonlisäveron valtiolle toisin kuin perinteisessä mallissa, jossa myyjä maksaa arvonlisäve-
ron. Tämä käänteinen malli vaatii SRV:n hallinnolta suurempaa tarkkuutta. Lisäksi rakennusurakoiden yleisten 
sopimusehtojen mukaan rakentamiseen liittyvä takuuaika on kaksi vuotta, ja takuuajan jälkeen urakoitsija vas-
taa 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 resursoin-
nissa 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 aliurakoitsijoi-
den 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. Aliura-
koitsijat ja materiaalitoimittajat saattavat myös kohdata taloudellisia tai muita vaikeuksia esimerkiksi työvoiman 
saatavuuteen liittyen, ja tämä saattaa vaikeuttaa niiden kykyyn toimittaa palveluja. Lisäksi SRV altistuu mai-
neriskille, jos aliurakoitsija tai materiaalitoimittaja ei noudata toiminnassaan siihen sovellettavia lakeja ja mää-
räyksiä tai toimii muutoin yleisesti hyväksyttyjen normien vastaisesti. Aliurakoitsijoiden käyttö altistaa SRV:n 
myös harmaaseen talouteen liittyville riskeille. Harmaaseen talouteen lukeutuvat muun muassa työnantajan 
lakisääteisten palkan sivukulujen ja verojen maksamisen sekä muiden työnantajavelvoitteiden ja yleisten toi-
mintatapojen laiminlyönnit. 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 riski-
varauksia 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 olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimin-
taan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 
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Suuret työriidat tai lakot rakennusalalla tai muilla rakentamiseen olennaisesti liittyvillä aloilla voivat 
vaikuttaa haitallisesti SRV:n toimintakykyyn 

SRV henkilöstöön kuuluu noin 940 omaa henkilöä, minkä lisäksi SRV työllistää vuosittain henkilöitä yli 3 600:n 
alihankkijayrityksen verkostostaan. Vuonna 2021 SRV:n työmailla oli eri aikoina yhteensä noin 25 300 työnte-
kijää. Rakennusalalla esiintyvät suuret työriidat tai lakot, jotka vaikuttavat SRV:n henkilöstöön tai sen keskei-
siin aliurakoitsijoihin, materiaalitoimittajiin tai muihin rakentamiseen liittyviin toimintoihin, kuten esimerkiksi kul-
jetuksiin, ja niiden henkilöstöön, saattavat keskeyttää tai hidastaa SRV:n rakennushankkeita tai heikentää nii-
den kannattavuutta. Ei voi olla varmuutta siitä, että SRV:n henkilöstöön sovellettavat työehtosopimukset estä-
vät lakot tai työnseisaukset tai että työehtosopimukset uusitaan olennaisesti samanlaisilla ehdoilla tulevaisuu-
dessa. 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 olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n liiketoimin-
taan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV:hen liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit 

Rakentaminen on säännelty toimiala ja vallitsevan lainsäädännön, rakentamismääräysten ja kaavoi-
tuspolitiikan muutokset sekä oikeuskäytännön kehitys saattavat olla SRV:lle epäedullisia 

Rakentaminen on säänneltyä toimintaa ja oikeudellisen toimintaympäristön ennustettavuus on Yhtiölle tär-
keää. Viranomaisilla, kuten kunnilla, on valtuudet laatia maankäyttösuunnitelmia, joita rakennusyhtiöiden on 
noudatettava. Rakennustyöt voidaan aloittaa vasta kun viranomaisilta on saatu tarvittavat luvat. Lisäksi varsi-
naiset rakennustyöt edellyttävät yhteistyötä eri viranomaisten kanssa sekä viranomaisten tekemiä tarkastuksia 
eri rakennusvaiheissa. Ei ole takeita siitä, että viranomaiset myöntävät SRV:lle sen tarvitsemat luvat tai siitä, 
ettei lupapäätöksiä mahdollisten valitusten johdosta kumota tai muuteta SRV:n liiketoiminnan kannalta epä-
edullisella tavalla. Epäsuotuisat hallinnolliset tai hallintolainkäytölliset ratkaisut, pitkittyneet lupamenettelyt kuu-
lemismenettelyineen ja valitusmenettelyineen voivat vaikeuttaa hankkeiden toteuttamista, viivästyttää näiden 
aikatauluja tai jopa kaataa yksittäisiä hankkeita taikka aiheuttaa arvonalennuksia Yhtiön taseessa oleviin kiin-
teistöihin ja siten vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoimin-
nan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Yhtiö on riippuvainen yhteistyöstä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimivaltaan kuuluu Yhtiön liiketoimin-
taan liittyviä tehtäviä. Tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä SRV saattaa myös joutua osalliseksi oikeu-
denkäynteihin (liittyen esimerkiksi sopimusvastuisiin, työantajavelvoitteisiin, työtapaturmiin rakennustyömailla, 
petoksiin, kilpailuasioihin, lahjontaan, rikoksiin ja/tai asuntomyyntiin tai kuluttajansuojaan, johon liittyvissä asi-
oissa kanteen voi nostaa yksittäinen kuluttaja tai kuluttaja-asiamies kuluttajaryhmän puolesta), ja siihen voi-
daan kohdistaa verotarkastuksia ja hallinnollisia tarkastuksia. Yhtiön maineen heikentyminen viranomaisten 
piirissä, epäedulliset viranomaismenettelyt tai jos SRV:lle määrätään sanktioita, voivat vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 
Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan seurauksena asetettujen pakotteiden aiheuttamien riskien merkityksestä Yh-
tiöön ja sen liiketoimintaan, katso ”– SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Venäjän federaation hyök-
käys Ukrainaan aiheuttaa riskejä SRV:n Venäjän liiketoimintaan ja Yhtiön taloudelliseen ja rahoitukselliseen 
asemaan”. 

Rakentamista ja kiinteistötoimintaa säätelevät lukuisat eri lait, mukaan lukien maankäyttö- ja rakennuslaki, 
maakaari, ympäristönsuojelulaki ja asuntokauppalaki sekä monet muut lait ja asetukset, joiden muutoksilla 
saattaa olla olennainen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön. Esimerkiksi Esitteen päivämää-
ränä on käynnissä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, millä saattaa olla voimaan astuessaan vai-
kutus Yhtiön liiketoimintaan. Erityisesti maankäyttöön ja rakentamiseen, arvopaperimarkkinoihin ja verotuk-
seen liittyvän lainsäädännön, viranomaismääräysten tai oikeuskäytännön tai näiden tulkinnan Yhtiön kannalta 
epäedulliset muutokset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti SRV:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

SRV altistuu liiketoiminnassaan ympäristöriskeille, ja SRV:n mahdollinen epäonnistuminen ympäris-
tölainsäädännön noudattamisessa voi johtaa korvausvastuuseen 

SRV:n ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen lakien noudattamiseen, ympäristönsuojeluun, toi-
minnan kehittämiseen ja tason jatkuvaan parantamiseen (katso myös ”Liiketoiminnan yleiskuvaus – Vastuulli-
suus”). SRV:n ja sen aliurakoitsijoiden on noudatettava lakeja, määräyksiä, lupaehtoja ja viranomaisten oh-
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jeita, jotka koskevat muun muassa rakentamista, tiettyjen rakennusmateriaalien käyttöä, kierrätystä ja hävittä-
mistä sekä muita ympäristöasioita. Yhtiö ja monet sen aliurakoitsijoista käsittelevät rakennustyömaillaan hai-
tallisia aineita, jotka ympäristöön vapautuessaan voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista, ympäristövahin-
koja ja jopa terveysriskejä. Yhtiön merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät ympäristölle vaarallisten aineiden 
mahdolliseen vapautumiseen SRV:n tai sen aliurakoitsijoiden toiminnassa esimerkiksi tällaisten aineiden vir-
heellisen tai huolimattoman käsittelyn tai hävittämisen seurauksena. Laissa ympäristövahinkojen korvaami-
sesta (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 laimin-
lyönti 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, estämi-
sessä, 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 voi olla haitallinen vai-
kutus SRV:n toimintakykyyn 

SRV osallistuu hankkeisiin, joissa käsitellään erilaisia luottamuksellisia tietoja. SRV ei välttämättä pysty var-
mistamaan, että sen sisäiset valvontakäytännöt ja -menettelyt sekä eettiset ohjeet suojaavat sitä sen henki-
löstön tai asiakkaiden ja yhteistyökumppaniverkoston henkilöstön vilpilliseltä toiminnalta tai luottamuksellisten 
tietojen tai aseman väärinkäytöltä, eikä voi olla varmuutta siitä, ettei SRV:lle aiheudu tappioita tällaisten sisäis-
ten valvontamenettelyjen puutteista. Vilpillisellä toiminnalla tai luottamuksellisten tietojen tai aseman väärin-
käytöllä voi olla haitallinen vaikutus SRV:n maineeseen asiakkaiden keskuudessa sekä sen taloudelliseen 
asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

Yhtiö voi epäonnistua tietosuojaa koskevien lakien noudattamisessa, mikä voi johtaa taloudellisiin 
seuraamuksiin ja vahingoittaa Yhtiön mainetta 

Yhtiö käsittelee osana tavanomaista liiketoimintaansa yksityishenkilöitä koskevia henkilötietoja ja Yhtiön hen-
kilöstön henkilötietoja. Siksi Yhtiön liiketoimintaan sovelletaan useita tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan 
liittyviä lakeja, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henki-
löiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta muutoksineen (”Tietosuoja-asetus”), sekä muita Suomen tietosuojalakeja. Näihin 
lakeihin perustuvat vaatimukset vaikuttavat Yhtiön kykyyn kerätä ja käsitellä henkilötietoja. Tietosuoja-asetus 
asettaa velvoitteita henkilötietoja käsitteleville yhtiöille, sisältäen vaatimuksen vastata ja käsitellä henkilöiden 
pyynnöt koskien tallennettuja henkilötietoja sekä rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Li-
säksi Tietosuoja-asetus sisältää säännöksiä koskien sen rikkomisesta määrättäviä merkittäviä hallinnollisia 
seuraamusmaksuja (enintään 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia yhtiön maailmanlaajuisesta vuotuisesta ko-
konaisliikevaihdosta). 

Vaikka Yhtiöllä on olemassa resurssit, käytännöt ja toimintamallit yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liitty-
vien lakien ja muun sääntelyn noudattamiseksi, on mahdollista, että Yhtiö tulkitsee ja soveltaa niihin perustuvia 
vaatimuksia epäyhtenäisesti tai ne voivat olla ristiriidassa EU:n tai Suomen viranomaisten tulkintojen kanssa. 
Lisäksi säädösten rikkominen tai tietoturvaloukkaukset voivat johtaa sakkoihin, vahinkoihin, määräykseen lo-
pettaa tietojen käsittely, Yhtiön maineelle tulevaan vahinkoon tai muuhun negatiiviseen vaikutukseen Yhtiön 
liiketoiminnalle esimerkiksi Yhtiön liikesalaisuuksien menettämisen johdosta. Epäonnistumisella tietosuojala-
kien noudattamisessa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 
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Osakkeisiin liittyvät riskit 

Miltä tahansa tilikaudelta jaettavien osinkojen tai muun pääomanpalautuksen määrä on epävarma, eikä 
Yhtiö välttämättä maksa osinkoja tai tee pääomanpalautusta lainkaan 

Osinkojen maksu tai pääomanpalautus sekä niiden määrät perustuvat Yhtiön hallituksen harkintaan ja riippu-
vat viime kädessä Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä, rahavaroista, kertyneistä voittovaroista, arvioiduista 
rahoitustarpeista, SRV:n taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, Yhtiötä sitovien lainasopimusten 
ehdoista ja muista vastaavista tekijöistä. Hybridikonversion jälkeen voidaan osinkoa maksaa vain, jos saman-
aikaisesti Uusille Hybridilainoille maksetaan korkoa. Rahoituslimiitin ehtojen mukaan Yhtiö ei saa muuttaa 
osingonjakopolitiikkansa, jonka mukaan osinkoa jaetaan 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoimin-
nan pääomatarpeet huomioiden. Katso ”Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja – Osingonjakopolitiikka”. SRV 
ei voi antaa takeita siitä, että se jakaa tulevaisuudessa osinkoja tai maksaa pääomanpalautusta. 

Yhtiön osakeomistuksen keskittyminen voi vaikuttaa Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin; 
Yhtiön suurilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutusvalta Yhtiön hallinnossa ja suurten 
osakkeenomistajien intressit voivat poiketa vähemmistöosakkaiden intresseistä 

Tämän Esitteen päivämääränä AS Pontos Baltic omistaa 17,99 prosenttia SRV:n Nykyisistä Osakkeista ja 
äänistä. SRV on saanut AS Pontos Balticilta sitoumuksen, jonka mukaan se merkitsee (tai huolehtii, että jokin 
muu nykyinen osakkeenomistaja merkitsee) Osakeannissa Uusia Osakkeita niiden pro rata mukaisen määrän.   

Tämän Esitteen päivämääränä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarinen omistaa 12,66 prosenttia SRV:n 
Nykyisistä Osakkeista ja äänistä. SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiön Ilmariselta sitoumuksen, 
jonka mukaan se merkitsee Osakeannissa Uusia Osakkeita sen pro rata mukaisen määrän. 

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 halli-
tuksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa. Tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön muiden osak-
keenomistajien asemaan. 

Osakeomistuksen keskittyminen voi viivästyttää tai estää määräysvallan siirron Yhtiössä, evätä osakkeen-
omistajilta mahdollisuuden saada Osakkeistaan preemio Yhtiön myynnin yhteydessä sekä vaikuttaa Osakkei-
den markkinahintaan ja likviditeettiin. 

Tulevat osakeannit, myynnit tai muut luovutukset voivat vaikuttaa Osakkeiden arvoon tai laimentaa 
osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta ja äänioikeuksia 

Yhtiön Osakkeiden annit tai myynnit tai käsitys siitä, että tällaisia anteja tai myyntejä voi tulevaisuudessa ta-
pahtua, voivat vaikuttaa haitallisesti Uusien Osakkeiden markkina-arvoon sekä Yhtiön kykyyn hankkia oman 
pääoman ehtoista rahoitusta tulevaisuudessa. Lisäksi jos Yhtiö tarvitsee velkarahoituksen lisäksi oman pää-
oman ehtoista rahoitusta uusien osakeantien kautta tai muulla tavalla, Yhtiön pitää mahdollisesti järjestää uu-
sia osakeanteja, joissa osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus, tai suunnattuja osakeanteja, joissa poike-
taan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos yhtiökokous antaa niiden valtuutuksen. Suunnattuja osa-
keanteja voidaan järjestää myös SRV:n kannustinohjelmien yhteydessä, yritysostojen toteuttamiseksi tai 
muista syistä, mikäli SRV:llä on Osakeyhtiölain mukainen perusteltu taloudellinen syy suunnattuun osakean-
tiin.  

Yhtiö järjestää samanaikaisesti Osakeannin kanssa Suunnatun Annin, jossa lasketaan liikkeelle enintään 
140 000 000 Yhtiön osaketta. Anti on suunnattu 45 MEUR Hybridilainan ja 58,4 MEUR Hybridilainan haltijoille. 
Hybridilainojen (määritelty jäljempänä) pääomaa käytetään Yhtiön Osakkeiden merkintään 45 prosentilla Hyb-
ridilainojen pääomasta.  
 
Ylimääräinen yhtiökokous on myös päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla erityisten oikeuk-
sien perusteella annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1 500 000 000 osaketta. 
Valtuutuksen nojalla erityisiä oikeuksia annettaisiin suunnatusti Yhtiön 100 MEUR Joukkovelkakirjalainan 
(määritelty jäljempänä) ja 75 MEUR Joukkovelkakirjalainan (määritelty jäljempänä) haltijoille osana Joukko-
velkakirjalainojen ehtojen muuttamista hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoisiksi kirjallisissa menettelyissä. 
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Lisäksi Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 30.5.2022 päättänyt osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osa-
kepääomaa alentamatta (ns. reverse split) ja antanut Yhtiön hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeelle enin-
tään 430 000 Yhtiön osaketta suunnatussa maksuttomassa osakeannissa (”Suunnattu Maksuton Anti”), 
jossa Yhtiön Osakkeita luovutetaan siten, että jokaisen arvo-osuustilin sisältämien osakkeiden lukumäärästä 
tehdään jaollinen 40:llä (katso ”Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja – Olemassa olevat valtuutukset”). 
 
Suunnatut osakeannit ja merkintäetuoikeuden sisältävät osakeannit, joihin osakkeenomistaja ei osallistu tai 
osallistuu vain osittain, laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusta SRV:ssä. 

Merkintäoikeuksiin ja Osakeantiin liittyvät riskit 

Merkintäsitoumuksen antaja voi epäonnistua sitoumuksen täyttämisessä, joko kokonaan tai osittain, 
mikä voi johtaa Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn epäonnistumiseen  

Vaikka tietyt sijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa Yhtiön Uusia Osakkeita yhteensä 23,7 
miljoonalla eurolla (katso ”Osakeannin järjestäminen – Merkintäsitoumukset”), SRV voi epäonnistua Osake-
annin toteuttamisessa erityisesti, jos jokin sitoumuksen antaneista osapuolista ei täytä sitoumustaan merkitä 
osakkeita Osakeannissa täysimääräisesti tai osittain. Lisäksi SRV:n kykyyn toteuttaa Osakeanti voivat vaikut-
taa muutkin sen vaikutuspiirin ulkopuolella olevat tapahtumat, kuten rahoitusmarkkinoiden merkittävät häiriöt. 
Hybridikonversion ja Hybridilainojen leikkausten edellytyksenä on, että Osakeannissa saadaan kerättyä vä-
hintään 20 miljoonaa euroa. Lisäksi mikäli Osakeannilla kerättävä euromäärä jää tavoiteltua 34,8 miljoonaa 
euroa pienemmäksi, joutuu Yhtiö lunastamaan aiottua pienemmän määrän Joukkovelkakirjalainoja, jolloin Uu-
sien Hybridilainojen määrä pääomarakenteessa on suunniteltua enemmän. 

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 lu-
kuun ottamatta kohdassa ”Osakeannin ehdot – Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa” kuvattuja tilan-
teita. Uudet Osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä. 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, var-
sinaiset Uudet Osakkeet toimitetaan sijoittajille vasta merkintäajan päätyttyä. Väliaikaiset Osakkeet ovat va-
paasti 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 olla toteuttamatta Osakeantia. Vaikka Yhtiön tar-
koituksena ei ole perua Osakeantia, oikeus perua on varattu siinä tarkoituksessa, että Yhtiö voi varautua vai-
kutusmahdollisuuksiensa 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 sijoit-
tajille, 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 Uu-
siin Osakkeisiin 

Uudet Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroissa Helsingin Pörssissä, ja Uusille Osakkeille 
tulevaisuudessa mahdollisesti maksettavat osingot ovat euromääräisiä. Tämän seurauksena euron valuutta-
kurssin 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. Lisäksi tällaisille sijoit-
tajille voi aiheutua ylimääräisiä transaktiokuluja euron muuntamisesta muuksi valuutaksi. 
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Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää Merkintäoikeuksiaan, mahdollisia 
tulevia merkintäoikeuksiaan tai muita osakkeenomistajien oikeuksia 

Suomen lainsäädännön mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus omistusosuuksiensa mukaisessa suh-
teessa merkitä uusia osakkeita, kun Yhtiö laskee liikkeeseen uusia Osakkeita tai uusien Osakkeiden merkin-
tään 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 välttä-
mättä voi käyttää Merkintäoikeuksiaan Osakeannissa tai tulevia merkintäoikeuksiaan mahdollisissa tulevissa 
osakeanneissa, ellei tällaisessa annissa tarjottavia Osakkeita ole rekisteröity asianomaisen valtion arvopape-
rilainsäädännön mukaisesti, paitsi jos rekisteröinnistä tai muusta sovellettavan lainsäädännön vaatimuksesta 
on olemassa poikkeus. Ei voida antaa takeita siitä, että paikalliset vaatimukset täyttyvät, jotta tällaiset osak-
keenomistajat voivat käyttää merkintäoikeuksiaan tai osallistua mihin tahansa merkintäoikeusantiin tai takai-
sinostotarjoukseen, kuten tähän Osakeantiin. Tämä voi johtaa sellaisten osakkeenomistajien omistuksen lai-
mentumiseen Yhtiössä tai siihen, että mahdollisia takaisinosto- tai muita tarjouksia ei kohdisteta kaikissa val-
tioissa sijaitseviin osakkeenomistajiin. Mikäli niiden osakkeenomistajien, jotka eivät voi käyttää merkintäoi-
keuksiaan, 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 osak-
keen 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 mahdol-
lista, 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 osto-
tarjous kaikista SRV:n Osakkeista. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus yhdessä hänen kanssaan yksissä tuu-
min 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 osto-
tarjous kuitenkin lakkaa, jos tarjousvelvollinen osakkeenomistaja (tai muu yksissä tuumin toimiva henkilö) kuu-
kauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä 30 tai 50 pro-
sentin ääniosuudesta luovuttamalla Osakkeita tai muutoin vähentämällä ääniosuuttaan. Vapautuakseen tar-
jousvelvollisuudesta tarjousvelvollinen ja tämän kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt eivät lisäksi saa tänä 
aikana käyttää äänivaltaansa Yhtiössä. Tarjousvelvollisen on lisäksi julkistettava tieto aikeestaan luopua tar-
jousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta. Lisäksi tarjousvelvollisen pitää julkistaa tieto ääniosuutensa 
vähentymisestä alle tarjousvelvollisuusrajan. 

SRV on saanut AS Pontos Balticilta, Kolpi Investments Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset siitä, että jos 
niiden tai niiden kanssa yksissä tuumin toimivien tahojen 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. 

AS Pontos Baltic, Kolpi Investments Oy ja Havu Capital Oy 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. 
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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, Väliaikaisten Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien ottamisesta 
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, kehittyykö Väliaikaisille Osak-
keille tai Merkintäoikeuksille aktiivisia markkinoita tai pysyvätkö Osakkeiden (mukaan lukien Uusien Osakkei-
den) 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 tulok-
sen 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 jäl-
keen sijoittajien arvo-osuustileille Uusia Osakkeita vastaavina Väliaikaisina Osakkeina, varsinaiset Uudet 
Osakkeet toimitetaan sijoittajille vasta Merkintäajan päätyttyä. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutetta-
vissa 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 Osakkeiksi ennen kuin Väliaikaiset Osakkeet on yhdistetty Nykyisiin Osakkeisiin. Tällä voi olla haitalli-
nen vaikutus Väliaikaisten Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 

Uusia Osakkeita voi merkitä Merkintäaikana, joka alkaa 7.6.2022 klo 9.30 ja päättyy 21.6.2022 klo 16.00 (Suo-
men aikaa). Merkintäoikeuksilla voi käydä kauppaa Helsingin Pörssissä 7.6.2022 (edellyttäen, että Helsingin 
Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 14.6.2022 välisenä aikana. Merkintäoikeuksia ei voi käyttää 
sen jälkeen, kun Merkintäaika on päättynyt 21.6.2022 klo 16.00. 

Merkintäoikeuksille ei välttämättä kehity aktiivisia markkinoita eikä niillä siten välttämättä ole lainkaan mark-
kina-arvoa. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättymiseen mennessä, raukea-
vat 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 Esitteestä ole jätetty pois mitään asiaan 
todennäköisesti vaikuttavaa. 

SRV Yhtiöt Oyj  

Espoo, Suomi 
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ERÄITÄ LISÄTIETOJA 

Tietoa Yhtiöstä 

Yhtiön rekisteröity toiminimi on SRV Yhtiöt Oyj. Yhtiö on Suomen lakien mukaisesti Suomessa perustettu jul-
kinen osakeyhtiö. Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kauppa-
rekisteri”) Y- tunnuksella 1707186-8. Yhtiön oikeushenkilötunnus (LEI) on 743700GB29FXC0VXF414. Yhtiön 
rekisteröity osoite on Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo ja puhelinnumero +358 20 145 5200. Yhtiön Nykyi-
set 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 mark-
kinainformaatio ja markkinaennusteet, ovat peräisin kolmannelta osapuolelta, kuten toimialan julkaisuista, ky-
seinen 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 vahvis-
taa, 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 mark-
kinasta tai SRV:n kilpailuasemasta on esitetty tässä Esitteessä nimenomaisesti SRV:n johdon antamina, täl-
laiset 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 
6.6.2022. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän esitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mu-
kaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Finanssivalvonnan Esitettä 
koskevaa hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Esite kos-
kee. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA/2022/507. Tämä Esite on laadittu Esite-
asetuksen 14 artiklan mukaisena yksinkertaistettuna esitteenä. 

Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Esitteeseen 

Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt muut tiedot lukuun ottamatta tätä Esi-
tettä, tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjä asiakirjoja ja mahdollisia Esitettä koskevia täydennyksiä, ei-
vät ole osa Esitettä. Tällaiset verkkosivuilla esitetyt tiedot eivät ole Finanssivalvonnan tarkastamia tai hyväk-
symiä. 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 Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston antamassa asetuksessa markkinoiden väärinkäytöstä ((EU) N:o 596/2014, muu-
toksineen, ”MAR”), Arvopaperimarkkinalaissa sekä Helsingin Pörssin säännöissä määrätyllä tavalla. Mitkään 
näistä asiakirjoista eivät ole osa tätä Esitettä, pois lukien tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat. 

Tilintarkastajat 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Yhtiön tilintarkastajan. Yhtiön tilintarkasta-
jan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö auktorisoitu tilintarkastaja pää-
vastuullisena tilintarkastajanaan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista. 

Yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö Pricewater-
houseCoopers Oy, KHT Samuli Perälä toimiessaan päävastuullisena tilintarkastajana. Yhtiön tilinpäätöksen 
31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT 
Enel Sintonen toimiessaan päävastuullisena tilintarkastajana. SRV:n 28.3.2022 pidetty varsinainen yhtiöko-
kous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka 
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päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Enel Sintonen. Samuli Perälä ja Enel Sintonen on merkitty tilin-
tarkastuslain (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 taloudel-
lista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, Yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja sääntely-
muutoksia 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 epävarmuuste-
kijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tule-
vaisuudessa. 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 histori-
allinen 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 ajan-
jaksoilla. 

Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän Esitteen kohdissa, kuten kohdissa ”Kehityssuun-
taukset ja tietoa markkinasta”, ”Valikoituja tietoa SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä” ja muu-
alla 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 osavuosikat-
saukseen 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, joka on laadittu ”IAS 34 – Osavuosikatsaukset” 
standardin mukaisesti sisältäen vertailutietona esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 31.3.2021 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2021 ja 31.12.2020 
päättyneiltä tilikausilta, jotka on laadittu Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(”IFRS”) mukaisesti. 

Pyöristetyt luvut 

Tässä Esitteessä esitetyt taloudelliset luvut on pyöristetty. Tästä johtuen, osassa tapauksista rivin tai sarak-
keen 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 kos-
kevia vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securi-
ties and Markets Authority, ”ESMA”) ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” -ohjeistuksen mukaisesti ole IFRS-standar-
deissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja niitä on siten pidettävä vaihtoehtoisina tunnuslukuina. 

 Yhtiö esittää seuraavat vaihtoehtoiset tunnusluvut: 

• operatiivinen liikevoitto • liikevoitto 

• operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta • liikevoitto, % liikevaihdosta 
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• omavaraisuusaste • nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 

• omavaraisuusaste, ilman IFRS 16 • sijoitetun pääoman tuotto, % 

• korollinen nettovelka • sijoitettu pääoma 

• korollinen nettovelka, ilman IFRS 16 • sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16 

• nettovelkaantumisaste, % • oman pääoman tuotto, % 

Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat on esitetty kohdassa ”Valikoituja talou-
dellisia 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 tulos-
laskelmissa, taseissa ja rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. SRV raportoi vaihtoehtoiset tunnusluvut 
näyttääkseen liiketoiminnan suoriutumista ja edistääkseen vertailukelpoisuutta raportointiperiodien välillä. 
SRV katsoo, että vaihtoehtoiset tunnusluvut (omavaraisuusaste, korollinen nettovelka, nettovelkaantumisaste, 
sijoitetun pääoman tuotto, sijoitettu pääoma, oman pääoman tuotto ja osakekohtainen pääoma) tarjoavat olen-
naisia ja hyödyllisiä lisätietoja toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta johdolle, sijoittajille, arvopape-
rimarkkina-analyytikoille ja muille osapuolille. 

Operatiivinen liikevoitto-tunnusluvun katsotaan antavan paremman kuvan konsernin toiminnasta verrattaessa 
esitettävää kautta aikaisempiin kausiin. IFRS:n mukaisesta liikevoitosta on eliminoitu osakkuusyhtiöiden va-
luuttakurssimuutoksista aiheutuneet voitot ja tappiot sekä suojauksesta aiheutuneet tuotot ja kulut sekä ver-
tailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Osakkuusyhtiöiden valuuttakurssimuutokset sisältyvät liikevoiton yläpuo-
lelle, riville ’osuus osakkuusyhtiön tuloksesta’. Valuuttasuojauksesta aiheutuneet tuotot ja kulut sisältyvät liike-
voiton yläpuolelle, riville ’valuuttajohdannaisten tuotot ja kulut’.  

Yhtiö julkaisee vaihtoehtoisina tunnuslukuina ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettuja tunnuslukuja, joista on 
oikaistu pois IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiön näkemyksen 
mukaan tunnusluvut lisäävät tunnuslukujen vertailukelpoisuutta eri vuosien välillä ja kuvastavat paremmin Yh-
tiön taseaseman kehitystä pitkällä aikavälillä. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä ja sen vuoksi niitä tulisi tar-
kastella IFRS-standardeihin perustumattomina lukuina, joita ei tulisi tarkastella itsenäisinä tai IFRS:n mukais-
ten lukujen sijaan. Yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä Esit-
teessä olevat vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien 
saman nimisten tunnuslukujen kanssa. Tässä Esitteessä esitellyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat tilintarkasta-
mattomia, ellei toisin ole ilmoitettu. Edellä kerrotusta johtuen tässä Esitteessä ilmoitetuille vaihtoehtoisille tun-
nusluvuille ei tule asettaa suurta painoarvoa. 

Esitteen ja englanninkielisen asiakirjan saatavilla olo 

Tämä Esite on saatavilla arviolta 7.6.2022 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/merkintaoi-
keusanti ja arviolta 7.6.2022 lähtien Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Tarvonsalmenkatu 15, 
02600 Espoo sekä Helsingin Pörssin vastaanotossa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki arviolta 
8.6.2022. Lisäksi Esite on saatavilla arviolta 7.6.2022 lähtien Pääjärjestäjän verkkosivuilla osoitteessa 
www.danskebank.fi/srv-fi/. 

Esitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja on saatavilla arviolta 7.6.2022 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoit-
teessa www.srv.fi/rights-issue sekä Pääjärjestäjän verkkosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi/srv-en/. Fi-
nanssivalvonta ei ole hyväksynyt Esitteestä laadittua englanninkielistä asiakirjaa.  

  

http://www.srv.fi/merkintaoikeusanti
http://www.srv.fi/merkintaoikeusanti
https://www.danskebank.fi/srv-fi/
http://www.srv.fi/rights-issue
https://www.danskebank.fi/srv-en/
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

Tapahtuma Päivämäärä 

   
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia  1.6.2022 

   
Osakeannin Täsmäytyspäivä  2.6.2022 

   
Osakeannin Merkintäaika alkaa  7.6.2022 

   
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa  7.6.2022 

   
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy  14.6.2022 

   
Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat 
arvottomina arviolta 

21.6.2022 

   
Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 22.6.2022 

   
Osakeannin alustava tulos julkistetaan arviolta 23.6.2022 

   
Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 27.6.2022 

   
Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä päättyy arviolta 28.6.2022 

   
Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 28.6.2022 

   
Väliaikaiset osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi arviolta 29.6.2022 

   
Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 29.6.2022 

  

  



 

39 

#
1
6

1
6

6
7

6
1
v
3
2

 

OLENNAISTA TIETOA OSAKEANNISTA 

Osakeannin syyt ja varojen käyttö 

Osakeannin syyt 

Osakeanti on osa Yhtiön rahoituksen kokonaisvaltaiseen uudelleenjärjestelyyn tähtäävää toimenpideohjel-
maa, jonka tavoitteena on vahvistaa Yhtiön omaa pääomaa. 

SRV tiedotti 28.4.2022 käynnistävänsä Yhtiön rahoituksen kokonaisvaltaiseen uudelleenjärjestelyyn tähtää-
vän toimenpideohjelman (”Rahoituksen Uudelleenjärjestely”), Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan ja sii-
hen liittyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoimintojen arvonalentumisten seurauksena. 
Sodasta ja sen aiheuttamasta markkinatilanteesta johtuen SRV on vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä alaskirjannut taseestaan käytännössä kaikki Venäjällä sijaitsevat kauppakeskus- ja muut omistuk-
sensa sekä sijoituksensa Fennovoimassa, yhteensä 141,2 miljoonaa euroa. 

Omaisuusarvojen heikkenemisellä on merkittävä vaikutus SRV:n omaan pääomaan ja omavaraisuusastee-
seen, ja rahoituksen uudelleenjärjestelyllä on tarkoitus vahvistaa Yhtiön omaa pääomaa. Uudelleenjärjestelyn 
tavoitteena on kasvattaa omaa pääomaa noin 100 miljoonalla eurolla ja samalla pienentää korollista velkaa 
vastaavalla määrällä. Toimenpideohjelman jälkeen SRV on lähes nettovelaton (IFRS 16 -oikaistu) rakennus-
yhtiö, ja sen Venäjä-riski on pieni. Yhtiön Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä on kuvattu tarkemmin osiossa 
”Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat – Rahoituksen kokonaisvaltai-
nen uudelleenjärjestely”. 

Varojen käyttö 

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannissa noin 34,8 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö arvioi sen maksettaviksi 
tulevien Osakeantiin liittyvien maksujen, palkkioiden ja kulujen yhteismäärän olevan noin 2,5 miljoonaa euroa. 
Yhtiön Osakeannista saamien nettovarojen arvioidaan olevan noin 32,3 miljoonaa euroa, olettaen, että Osa-
keanti merkitään täysimääräisesti. 

Yhtiö aikoo käyttää osakeannista saatavat varat Yhtiön taseaseman vahvistamiseksi pääosin lunastamalla 
sen ulkona olevia Joukkovelkakirjalainoja. 

Käyttöpääomaa koskeva lausunto 

Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön käytössä oleva käyttöpääoma riittää vähintään 12 kuukauden ajaksi tä-
män Esitteen päivämäärästä lukien.  

Yhtiö on sisällyttänyt käyttöpääoman arvioon Osakeantia varten saatujen Merkintäsitoumusten vähimmäis-
määrän 23,7 miljoonaa euroa, joka toteutuisi tilanteessa, jossa ainoastaan Merkintäsitoumuksen antaneet 
osakkeenomistajat osallistuvat Osakeantiin. 

Pääomarakenne ja velkaantuneisuus 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2022 (i) toteutuneena pe-
rustuen Yhtiön tilintarkastamattomiin 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laadittuihin Yhtiön 
osavuositietoihin ja oikaistuna: (ii) Osakeannista saatavilla noin 34,8 miljoonan euron bruttotuotoilla ja Osake-
antiin liittyvillä arvioiduilla 2,5 miljoonan euron kuluilla; (iii) 23.3.2025 erääntyvän 100 miljoonan euron vakuu-
dettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan ja 27.3.2025 erääntyvän 75 miljoonan euron vakuudettoman 
kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan maksamatta olevan pääoman muuttamisella hybridi- ja vaihtovelkakir-
jalainaehtoisiksi kirjallisissa menettelyissä ja niiden osittaisella lunastamisella; (iv) 6,9 miljoonan euron suurui-
sella Suunnatulla Annilla 22.3.2016 liikkeeseen lasketun 45 miljoonan euron Hybridilainan ja 23.5.2019 liik-
keeseen lasketun 58,4 miljoonan euron Hybridilainan haltijoille, jossa Hybridilainojen jäljellä olevaa pääomaa 
käytetään Yhtiön osakkeiden merkintään 45 prosenttia Hybridilainojen jäljellä olevasta pääomasta ja 55 pro-
senttia Hybridilainojen jäljellä olevasta pääomasta leikataan kokonaisuudessaan; sekä (v) SRV:n käytössä 
olevan maksuvalmius- ja projektirahoituslimiitin voimassa olon jatkamisella 12 kuukaudella 28.4.2024 asti sekä 
tiettyjen muiden ehtojen muuttamisesta. Taulukkoa lukiessa tulee huomioida, että alla kuvattujen tapahtumien 
toteutumisesta esitetyillä määrillä ei ole täyttä varmuutta ja omaan pääoman merkittävän kohdan iii mukaisen 
oman pääoman ehtoisen lainan omaan pääomaan kirjattava arvo perustuu alustavaan arvioon käyvästä ar-
vosta.  
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Seuraavaa taulukkoa tulee lukea yhdessä kohtien ”Riskitekijät”, ”Eräitä lisätietoja – Taloudellisten tietojen esit-
täminen” ja ”Valikoituja taloudellisia ja muita tietoja” sekä Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen konsernitilin-
päätösten sekä osavuosikatsauksen kanssa. 

 Toteutunut Oikaistu 

 31.3.2022 31.3.2022 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

   

Pääomarakenne 

 

 

 

  

Lyhytaikaiset rahoitusvelat   

Vakuudellinen(2) 2,3 2,3 

Vakuudeton 109,4 10,0(4) 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 111,8 12,4 

   

Pitkäaikaiset rahoitusvelat   

Vakuudellinen(2) 123,2 123,2 

Vakuudeton - - 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 123,2 123,2 

Lyhyt- ja pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä(1) 234,9 135,5 

   

Oma pääoma   

Osakepääoma 3,1 3,1 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 264,7 303,6(3)(4) 

Muuntoerot -21,9 -21,9 

Oman pääoman ehtoiset lainat 15,4 33,3(4)(5) 

Kertyneet voittovarat -234,7 -189,6(3)(4)(5) 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 26,4 128,5 

Määräysvallattomien omistajien osuus - - 

Oma pääoma yhteensä 26,4 128,5 

Oma pääoma ja rahoitusvelat yhteensä 261,4 264,0 

   

Nettovelkaantuneisuus   

Rahavarat 37,2 39,8(3)(4)(5)(6) 

Likviditeetti (A) 37,2 39,8 

   

Lyhytaikainen rahoitusvelka 10,0 10,0 

Pitkäaikaisen rahoitusvelan lyhytaikainen osa 101,8 2,4(4) 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä (B) 111,8 12,4 

   

Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C = B-A) 74,6 -27,5 

   

Pitkäaikainen rahoitusvelka (paitsi lyhytaikainen) 123,2 123,2 

Velkainstrumentit 2,6 2,6 

Pitkäaikaiset osto- ja muut velat 8,1 8,1 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (D) 133,9 133,9 

   

Nettovelkaantuneisuus (C+D) 208,5(7) 106,5 

   

_____ 
(1) Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset rahoitusvelat sisältävät 31.3.2022 konsernitaseen korolliset velat ilman vuokravelkoja ja korolliset vuokra-
velat. 
(2) Sisältää myös korolliset vuokravelat. 

(3) Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla enintään noin 34,8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäviksi enintään 348 056 400 
Uutta Osaketta. Osakeanti parantaa Yhtiön pääomarakennetta lisäämällä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ja rahavaroja. Yllä 
olevassa taulukossa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on kirjattu 34,8 miljoonan euron bruttotuotot, joita on oikaistu Osakean-
nista aiheutuvilla arvioiduilla 2,5 miljoonan euron transaktiokuluilla. 
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(4) Yhtiö on 23.5.2022 saanut päätökseen kirjallisen menettelyn Joukkovelkakirjalainojen osalta. Näin ollen Joukkovelkakirjalainojen ehdot 
on muutettu kirjallisessa menettelyssä siten, että hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehdot astuvat voimaan rahoituksen uudelleenjärjestelyyn 
liittyvien muiden ennakkoedellytysten täytyttyä. Lisäksi Joukkovelkakirjalainojen haltijoille annettiin mahdollisuus tarjota Joukkovelkakirja-
lainoja kokonaan tai osittain lunastettavaksi hinnasta, joka vastaa 60 prosenttia lunastettavien joukkovelkakirjojen nimellisarvosta. Hybri-
dikonversio tulee voimaan arviolta 30.6.2022 ja hallitus päättää lunastettavien velkakirjojen määrästä arviolta 27.6.2022. Yllä olevassa 
taulukossa konvertoitavien hybridilainojen tasearvo 56,7 miljoonaa euroa on oikaistu lyhytaikaisista vakuudettomista veloista, alustava 
arvio oman pääoman ehtoisen lainan käyvästä arvosta 34,0 miljoonaa euroa on lisätty oman pääoman ehtoisiin lainoihin ja käyvän arvon 
ja tasearvon erotus 22,7 on oikaistu kertyneisiin voittovaroihin perustuen kirjallisten menettelyiden lopputulokseen. Oman pääoman eh-
toiseen lainaan liittyvät arvioudut 0,7 miljoonan euron transaktiokulut on oikaistu vähentämään rahavaroja ja oman pääoman ehtoista 
lainaa. Lisäksi joukkovelkakirjalainan tasearvoon efektiivisen koron menetelmällä jaksotetut liikkeeseenlaskukulut 0,2 miljoonaa euroa on 
vähennetty joukkovelkakirjalainan tasearvosta ja kertyneistä voittovaroista. Alustavan käyvän arvon ja tasearvon erotus 22,5 miljoonaa 
euroa on oikaistu vasten kertyneitä voittovaroja. Takaisinostotarjouksessa on tarjottu lunastettavaksi yhteensä 43,1 miljoonan euron 
edestä 23.3.2025 erääntyvän 100 miljoonan euron ja 27.3.2025 erääntyvän 75 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukko-
velkakirjalainaa. Yllä olevassa taulukossa on oletettu, että lunastettavien velkakirjojen määrä on 43,1 miljoonaa euroa, josta maksettava 
määrä on 25,9 miljoonaa euroa ja leikattava määrä on 17,2 miljoonaa euroa olettaen, että Osakeannin bruttotuotot vastaavat vähintään 
oletettua maksettavaa määrää. Näillä on oikaistu lyhytaikaisten vakuudettomien velkojen, rahavarojen ja kertyneiden voittovarojen mää-
rää. Lunastukseen liittyvät arvioudut 0,6 miljoonan euron transaktiomenot on oikaistu vähentämään kertyneitä voittovaroja ja rahavaroja. 
Lisäksi joukkovelkakirjalainan tasearvoon efektiivisen koron menetelmällä jaksotetut liikkeeseenlaskukulut 0,2 miljoonaa euroa on vähen-
netty joukkovelkakirjalainan tasearvosta ja kertyneistä voittovaroista. 31.3.2022 sekä konversiohetken ja lunastushetken välisenä aikana 
kertyvät ja maksamattomat noin 1,4 miljoonan euron korot, jotka SRV tulee maksamaan rahavaroista Joukkovelkakirjalainojen haltioille 
ennen lunastusta ja konvertointia oman pääoman ehtoiseksi lainaksi, on oikaistu vähentämään kertyneitä voittovaroja ja rahavaroja.  
(5) Yhtiö on 23.5.2022 saanut päätökseen kirjalliset menettelyt omassa pääomassa olevien oman pääoman ehtoisten lainojen (Hybridilai-
nojen) osalta. Näin ollen Hybridilainojen ehdot on muutettu kirjallisessa menettelyssä siten, että SRV:llä on oikeus vaatia Hybridilainojen 
käyttämistä SRV:n osakkeiden merkitsemiseen 45 prosenttia Hybridilainojen pääomasta siten, että SRV:n käyttäessä mainittua oikeutta 
ne osat Hybridilainojen alaisista saatavista, jota ei käytetä osakkeiden merkitsemiseen, leikataan kokonaisuudessaan. Hybridilainojen 55 
prosentin osuus leikataan arviolta 27.6.2022 ja lainalla tapahtuva Suunnatun Annin merkintäaika on 7.–21.6.2022. Suunnatussa annissa 
merkittävät osakkeet tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta 28.6.2022 ja ne ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä 
arviolta 30.6.2022 alkaen. Yllä olevassa taulukossa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on kirjattu suunnatun annin arvioitu vai-
kutus 6,9 miljoonaa euroa perustuen kirjallisten menettelyiden lopputulokseen, jota on oikaistu Suunnattuun Antiin liittyvillä arvioiduilla 0,3 
miljoonan euron transaktiokuluilla. Transaktiokulut vähentävät rahavaroja. Hybridilainojen leikattava osuus noin 8,5 miljoonaa euroa on 
oikaistu voittovaroihin. Hybridilainan korot, 0,4 miljoonaa euroa, jotka on maksettu toukokuussa 2022 58,4 MEUR Hybridilainan osuuksien 
omistajille ennen Suunnattua Antia on oikaistu vähentämään kertyneitä voittovaroja ja rahavaroja. 
(6) SRV on allekirjoittanut päärahoittajapankkiensa kanssa 3.6.2022 sopimuksen käytössään olevan 30 miljoonan euron maksuvalmiusli-
miitin, 40 miljoonan euron sitovan projektirahoituslimiitin ja 63 miljoonan euron ei-sitovan projektirahoituslimiitin voimassaolon jatkami-
sesta 12 kuukaudella ehdollisena Osakeannin toteuttamiselle sekä tiettyjen muiden ehtojen muuttamisesta.  Maksuvalmiuslimiitin ja pro-
jektirahoituslimiitin ehtojen muuttamiseen liittyvät arvioudut 0,4 miljoonan euron transaktiokulut on oikaistu vähentämään kertyneitä voit-
tovaroja ja rahavaroja. 
(7) SRV:n määritelmän mukainen korollinen nettovelka ei sisällä 2,6 miljoonaa euroa velkainstrumentteja tai 8,1 miljoonaa euroa pitkäai-
kaisia osto- ja muita velkoja, jotka on esitetty Muut velat -rivillä 31.3.2022. Siten SRV:n määritelmän mukainen korollinen nettovelka oli 
yhteensä 197,7 miljoonaa euroa 31.3.2022. 
 

Yllä esitettyjen oikaisujen osalta on huomattava, että Osakeannista oman pääomaan kirjattavat määrät voivat 
olla pienemmät eikä niiden toteutuminen esitetyssä laajuudessa ole varmaa. Joukkovelkakirjalainojen konver-
siossa oman pääoman ehtoisiksi lainoiksi konvertoitavan määrään sekä Joukkovelkakirjalainojen lunastetta-
vaan määrään vaikuttavat Osakeannin tuotot, koska Osakeannin bruttotuotot käytetään kokonaan tai pääosin 
joukkovelkakirjalainojen lunastukseen ja loppuosa konvertoidaan oman pääoman ehtoisiksi lainoiksi. SRV voi 
rajata lunastettavan määrän vastaamaan Osakeannissa toteutuneita bruttotuottoja. Jos bruttotuotot toteutuvat 
pienempänä kuin yllä esitetty kirjallisten menettelyiden lopputulokseen perustuva lunastettava määrä, muuttuu 
oman pääoman ehtoisen lainan määrä ja rahavaroja käytetään lunastukseen yllä esitettyä vähemmän. Yllä 
olevassa taulukossa esitetty alustava arvio oman pääoman ehtoisiin lainoihin konvertoitavien oman pääoman 
ehtoisten lainojen käyvästä arvosta perustuu SRV:n tekemään alustavaan arvioon lainojen käyvästä arvosta 
ja yllä kuvatusta määrästä tämän Esitteen päivämääränä, joka saattaa poiketa olennaisesti oman pääoman 
ehtoisten lainojen omaan pääomaan kirjaamishetken käyvästä arvosta tai määrästä. Lisäksi on hyvä huomi-
oida, 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 31.3.2022 jälkeen. 

Rahoituksen Uudelleenjärjestelystä on kerrottu tarkemmin esitteen kohdassa ”Valikoituja tietoja SRV:n liike-
toiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä –Velat – Rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely”. Lisä-
tietoja Yhtiön ehdollisista veloista ja tietyistä muista taseen ulkopuolisista vastuista on esitetty kohdassa ”Va-
likoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat”, sekä tähän Esitteeseen viittaa-
malla sisällytettynä asiakirjana olevan Yhtiön osavuosikatsauksen ajalta 1.1.2022–31.3.2022 liitetiedoissa (6) 
Konsernin vastuusitoumukset ja ehdolliset velat. 
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TIETOJA MERKINTÄOIKEUKSISTA JA UUSISTA OSAKKEISTA 

Seuraava osio on yleiskatsaus Merkintäoikeuksista ja Uusista Osakkeista. Sijoittajien tulee perustaa päätök-
sensä sijoittaa Merkintäoikeuksiin ja/tai Uusiin Osakkeisiin tarkastelemalla tätä Esitettä kokonaisuutena, mu-
kaan lukien siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat. 

Tässä osiossa käytetyillä termeillä ja ilmaisuilla on Esitteessä määritellyt merkitykset. 

Liikkeeseenlaskija ....................................................................  SRV Yhtiöt Oyj 
Merkintäoikeuksien lukumäärä ................................................  261 042 300 
Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus ..............................................  FI4000523600 
Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus ....................................  FI4000523618 
Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä .....  Enintään 348 056 400 
Uusien Osakkeiden ISIN-tunnus .............................................  FI0009015309 
Osakeannin valuutta ................................................................  Euro 
Luovutusrajoitukset ..................................................................  Jokainen Merkintäoikeus, Väliaikainen 

Osake ja Uusi Osake on vapaasti luovutet-
tavissa sen jälkeen, kun se on kirjattu sijoit-
tajan arvo-osuustilille. 

 

Osakeantivaltuutus 

SRV:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 30.5.2022 hallituksen päättämään osakeannista, jossa annetaan 
enintään 700 000 000 uutta osaketta. Valtuutuksen mukaan osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus 
annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön Osakkeita. Osakkeenomistajien 
merkitsemättä jättämät osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden 
henkilöiden merkittäväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjo-
taan. Valtuutuksen mukaan Merkintähinta maksetaan käteisellä. Valtuutuksen perusteella hallitus on valtuu-
tettu päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2022 asti.  

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 hankin-
taan, Uusien Osakkeiden merkitsemiseen sekä Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden omistukseen ja luo-
vutukseen liittyvistä veroseuraamuksista Suomessa. Yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suo-
messa voimassa olevaan verolainsäädäntöön mukaan lukien soveltuva oikeuskäytäntö sekä Verohallinnon 
päätökset ja ohjeet. Muutokset verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa yhteenvedossa esitettyihin veroseu-
raamuksiin myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä esitys eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty mui-
den maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä. 

Yhteenvedossa ei käsitellä sellaisten osakkeenomistajien veroseuraamuksia, joihin sovelletaan erityisiä vero-
tussääntöjä, liittyen esimerkiksi erilaisiin yhtiöiden uudelleenjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, tulove-
rosta vapautettuihin yhteisöihin, avoimiin yhtiöihin tai kommandiittiyhtiöihin. Yhteenvedossa ei myöskään kä-
sitellä 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 merkitse-
miseen sekä Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä veroseuraa-
muksista. 

Yleistä 

Yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan Suomen verotuksessa eri tavoin. Yleisesti verovelvollisia ve-
rotetaan Suomessa heidän maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan heidän Suo-
mesta saamastaan tulosta ja heidän Suomessa sijaitsevaan mahdolliseen kiinteään toimipaikkaansa liittyvästä 
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tulosta. Verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa Suomen verolainsäädännön soveltamista sekä Suomen oi-
keutta 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. Ulko-
maille 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 hä-
nellä ei kyseisenä verovuonna ole ollut olennaisia siteitä Suomeen. 

Ansiotuloa, palkkatulo mukaan lukien, verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. Yleisesti verovelvolli-
sen 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 ja sellaiset ulkomaiset yhtiöt, joiden tosiasiallinen johtopaikka on 
Suomessa, 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 tulonlähtee-
seen kuuluvista osinkotuloista 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa, ja 15 prosenttia on verovapaata 
tuloa. 

Listatun yhtiön yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille jakamista osingoista on toimitettava ennakon-
pidätys. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia. Osinkoa jakavan yhtiön toimittama en-
nakonpidätys hyvitetään osakkeenomistajan saaman osinkotulon lopullisessa verotuksessa. 

Hallintarekisterin kautta omistavan tahon ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö, en-
nakonpidätyksen 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 veroilmoituksel-
taan maksetun osingon ja ennakonpidätyksen määrä ja tarvittaessa korjattava oikeat määrät veroilmoituksel-
leen. 

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 saa-
tavista 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 osin-
koa jakavan Listatun yhtiön osakepääomasta, on osinko verovapaata edellyttäen, että Uudet Osakkeet eivät 
kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. Jos Uudet Osakkeet kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomai-
suuteen, osingoista 75 prosenttia on veronalaista tuloa, ja loput 25 prosenttia on verovapaata tuloa osake-
omistuksen suuruudesta riippumatta. 
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Hallintarekisterin kautta omistavan tahon ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen yhteisö, ennakonpidätyk-
sen 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. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Listatun yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle maksama osinko on lähdeverotuksen piirissä. Osinkoa jakava Lis-
tattu 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-Tytäryhtiödi-
rektiivi”) 2 artiklan mukaisille ulkomaisille yhteisöille, jotka välittömästi omistavat vähintään 10 prosenttia osin-
koa jakavan suomalaisen Listatun yhtiön pääomasta. 

Lähdeveroprosenttia voidaan alentaa tai se voidaan poistaa kokonaan soveltuvan verosopimuksen perus-
teella. Soveltuvan verosopimuksen mukaista alennettua lähdeveroprosenttia voidaan käyttää, jos osingon-
saaja on toimittanut osinkoa maksavalle yhtiölle voimassaolevan lähdeverokortin tai muun tarvittavan selvityk-
sen (nimi, syntymäaika, mahdollinen muu virallinen tunnistetieto sekä osoite kotivaltiossa) ennen osingon mak-
samista. 

Lähdeveroa ei myöskään peritä osingoista, jotka on maksettu ETA-alueelle sijoittautuneelle yhtiölle edellyt-
täen, 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 tietojenvaih-
dosta veroasioissa koskee osingonsaajan kotivaltiota ja että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudes-
saan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä kaksinkertaisen ve-
rotuksen poistamisesta tehdyn sopimuksen perusteella. 

Osinkoihin, jotka kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen, soveltuvat erityissäännöt. Usein soveltuva läh-
deveroprosentti 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 mää-
ritellyllä riittävällä tavalla varmistamaan oikean verosopimuksen soveltuvuuden ja muutkin edellytykset alem-
man lähdeveroprosentin soveltamiseksi täyttyvät. Alemman lähdeveroprosentin soveltaminen edellyttää osin-
gonsaajan yksityiskohtaisten tunnistustietojen toimittamista. 

Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle maksaman osingon lähdeveromenettely on muuttunut 
1.1.2021 alkaen, kun Suomessa on otettu käyttöön OECD:n TRACE-mallin mukainen säilyttäjärekisteri. Uusi 
säilyttäjärekisteri on korvannut aiemmin käytössä olleen ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterin. Aikai-
semmin käytössä ollutta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettua ns. yksinkertaistettua menettelyä ei 
enää sovelleta osinkojen lähdeverotuksessa. Verosopimuksen alennetun lähdeveroprosentin sijaan hallinta-
rekisteriin rekisteröidylle osakkeille 1.1.2021 jälkeen maksetuista osingoista tulee periä 35 prosentin lähde-
vero, mikäli osingonsaajan yksilöintitietoja ei toimiteta osingon maksajalle tai osakkeiden säilyttäjälle ja osin-
gon loppusaajaa ei näin ollen pystytä tunnistamaan. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettuihin osinkoihin 
sovelletaan 30 prosentin lähdeveroa, mikäli osingon loppusaaja pystytään tunnistamaan mutta osingon loppu-
saajaan sovellettavasta lähdeverokannasta ei ole varmuutta. Verosopimuksen mukaista lähdeveroprosenttia 
korkeammalla prosentilla perittyä lähdeveroa voidaan hakea palautettavaksi veroviranomaisilta esittämällä 
vaadittavat tiedot osingonsaajan kansalaisuudesta ja henkilöllisyydestä. Tiettyjen edellytysten täyttyessä ETA-
alueelle sijoittautuneet rajoitetusti verovelvolliset luonnolliset henkilöt voivat lähdeverotuksen sijaan valita, että 
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osinkojen verotukseen sovelletaan verotusmenettelystä annettua lakia (1558/1995, muutoksineen), jolloin 
osingot verotetaan säännönmukaisen verotuksen yhteydessä samalla tavoin kuin edellä kohdassa ”– Suo-
messa yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt” on esitetty. 

Merkintäoikeuksien ja osakkeiden luovutuksesta aiheutuvat luovutusvoitot 

Suomalaiset luonnolliset henkilöt 

Luovuttajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden myynnistä synty-
nyt luovutusvoitto verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona. Vastaa-
vasti elinkeinotoimintaan kuulumattomista Merkintäoikeuksista ja Uusista Osakkeista syntynyt luovutustappio 
vähennetään ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta ja toissijaisesti muista pääomatuloista 
samana ja viitenä luovutusta seuraavana verovuotena. Luovutustappiota ei huomioida vahvistettaessa pää-
omatulolajin 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 yhteen-
lasketut hankintamenot ovat enintään tuhat euroa. 

Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja luovutusvoi-
ton/-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 perus-
teella 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 hankinta-
meno-olettamaa, joka vastaa 20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen 
vuotta, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään todellisen hankintamenon si-
jasta, 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 perus-
teella luonnollinen henkilö on Merkintäoikeudet saanut. 

Jos Merkintäoikeudet myydään käyttämättä niitä Uusien Osakkeiden merkitsemiseen, Merkintäoikeuden han-
kinta-ajaksi katsotaan niiden osakkeiden hankinta-ajankohta, joiden perusteella luonnollinen henkilö on Mer-
kintäoikeudet saanut. Merkintäoikeuksilla ei tällöin ole hankintamenoa, joten luovutusvoiton määrää lasketta-
essa 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 luovutus-
voiton määrää laskettaessa voidaan soveltaa todellista hankintamenoa eli Merkintäoikeudesta ja Uudesta 
Osakkeesta maksettua hintaa lisättynä mahdollisilla hankintakuluilla tai hankintameno-olettamaa. Myös han-
kitut Merkintäoikeudet voidaan luovuttaa käyttämättä niitä Uusien Osakkeiden merkitsemiseen. Tällöin Mer-
kintäoikeuden luovutusvoiton määrä voidaan laskea todellista hankintamenoa tai hankintameno-olettamaa 
käyttämällä. 

Suomalaiset yhteisöt 

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinoverolain (laki 
elinkeinotulon verottamisesta, 360/1968) nojalla. Merkintäoikeuksista tai Uusista Osakkeista saatava luovu-
tusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön veronalaista tuloa. Vuoden 2020 alusta enemmistö suomalaisista 
yhtiöistä verotetaan elinkeinotuloverolain säännösten mukaisesti, mukaan lukien niiden osakkeista saamat 
tulot. 

Merkintäoikeudet tai Uudet osakkeet voivat kuulua osakeyhtiön käyttö-, vaihto- tai rahoitusomaisuuteen. Aino-
astaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi olla sijoitusomaisuutta. Merkintäoikeuksien ja Uusien osakkeiden 
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luovutusten ja arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. Merkintäoi-
keudet ja Uudet osakkeet voivat kuulua myös osakeyhtiön niin sanottuun muun omaisuuden omaisuuslajiin. 

Merkintäoikeuksien ja Uusien osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi suomalaisen yhtiön 
elinkeinotoiminnan tuloa. Vastaavasti, Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden hankintameno ja voiton 
hankkimisesta aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoista menoa Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita luo-
vutettaessa. Suomalaisen osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot ovat kuitenkin verovapaita, mikäli 
tietyt tiukasti määritellyt edellytykset täyttyvät. Osakkeiden luovutusvoiton verovapautta koskevien säännösten 
mukaan muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saama luovutusvoitto elinkeinotoiminnan käyt-
töomaisuusosakkeista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa elinkeinotuloa eikä luovutuksessa syntynyt tappio 
ole vastaavissa oloissa vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) myyjä on omistanut suoraan ja yhtäjaksoi-
sesti vähintään vuoden ajan, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta, vähintään 10 prosentin osuu-
den luovutettavan yhtiön osakepääomasta; (ii) osakeluovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- tai 
asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omis-
tamista tai hallintaa; ja (iii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen Suomessa tai sellai-
nen toisessa EU:n jäsenvaltiossa sijaitseva yhtiö, jota tarkoitetaan emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muu-
toksineen) 2 artiklassa tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomi on solminut 
osinkoon soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan verosopimuksen. 

Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovu-
tuksesta syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, se voidaan vähentää vain käyttöomaisuus-
osakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Muiden 
kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää 
verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien 
säännösten mukaisesti. Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutustappiot saadaan kuitenkin vä-
hentää vain muun omaisuuden veronalaisesta luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraa-vana 
vuonna. 

Jos yhteisö merkitsee Uusia Osakkeita aiemman osakeomistuksensa perusteella saamillaan Merkintäoikeuk-
silla, jaetaan Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden hankintameno Uusien Osakkei-
den ja Merkintäoikeuksienperusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden välillä. Sekä Uusien Osakkeiden että 
Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden hankintamenoksi katsotaan tällöin Merkintäoi-
keuksien perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden hankintamenon ja Uusien Osakkeiden merkintähinnan 
yhteenlaskettu summa, joka jaetaan Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Nykyisten Osakkeiden ja merkit-
tyjen Uusien Osakkeiden yhteenlasketulla lukumäärällä. 

Jos yhteisö luovuttaa aiemman osakeomistuksensa perusteella saamansa käyttämättömän Merkintäoikeuden, 
Merkintäoikeuden hankintamenoksi katsotaan se osa Merkintäoikeuden perusteena olleen Nykyisen Osak-
keen hankintamenosta, joka vastaa Merkintäoikeuden myyntihintaa jaettuna myyntihinnan ja osakkeen käyvän 
arvon summalla. Mikäli Yhteisö myy hankkimiaan Merkintäoikeuksia, Merkintäoikeuden hankintamenoksi kat-
sotaan hankintahinnan ja mahdollisten hankinnasta aiheutuneiden kulujen summa. Jos Yhteisö merkitsee Uu-
sia 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 prosent-
tia muodostuu Suomessa olevista kiinteistöistä. Rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinteään 
toimipaikkaan kuuluvien Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden luovutusvoittoja verotetaan kuitenkin sa-
malla 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 säännöl-
lisessä kaupankäynnissä kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (1070/2017, muutoksineen) tar-
koitetulla säännellyllä markkinalla, jollainen Helsingin Pörssi on, edellyttäen että kyseiset arvopaperit on liitetty 
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arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017, muutoksineen) tarkoitettuun 
arvo-osuusjärjestelmään. Verovapauden edellytyksenä on myös, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuo-
lena sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalve-
luyritys tai muu sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty 
kaupankäyntiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Lisäksi, jos välittäjä tai kaupan toinen osa-
puoli 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. Ve-
rovapaus ei myöskään koske luovutuksia, jotka liittyvät Osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosakkeiden lu-
nastamiseen, eikä luovutuksia, joissa vastike koostuu kokonaan tai osin työsuorituksesta. 

Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaalaisen luotto-
laitoksen, 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 sijoituspal-
veluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, on se velvollinen perimään varainsiirto-
veron 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 ra-
haston ja arvonkorotusrahastot sekä 1.9.2006 asti voimassa olleen vanhan osakeyhtiölain (734/1978, muu-
toksineen) 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 annet-
tujen äänien enemmistön hyväksyntää. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen 
päättämään osingonmaksusta ja muusta vapaan oman pääoman jakamisesta. Osingon tai vapaan oman pää-
oman 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 velko-
jiensuojamenettely, ja Kaupparekisteri antaa yhtiön hakemuksesta yhtiön velkojille kuulutuksen. Osakepää-
oman alentaminen voidaan rekisteröidä, jos kukaan yhtiön velkojista ei ole vastustanut osakepääoman alen-
tamista tai jos yhtiö on saanut vahvistustuomion, jonka mukaan vastustavat velkojat ovat joko saaneet maksun 
saatavilleen tai yhtiö on asettanut turvaavan vakuuden tällaisten saatavien maksamisesta. 
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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 yhtiöjär-
jestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat. Osinkojen tai muun vapaasta omasta pääomasta tehtävän varo-
jen jakamisen määrä on rajoitettu yhtiön jakokelpoisiin varoihin tilinpäätöksessä, johon päätös osinkojen mak-
samisesta tai muun vapaasta omasta pääomasta tehtävästä varojen jakamisesta perustuu, ottaen kuitenkin 
huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutok-
set. 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 mak-
sukyvyttömyyden. 

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 osakkeenomis-
tajat, 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) yhtiöjärjestyk-
sen mukaan jakamatta jätettävät määrät; ja (ii) edellä määriteltyjen jakokelpoisten varojen määrä. Tällöin osin-
gon 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 muu-
hun varojenjakoon (mukaan lukien varojenjako Yhtiön selvitystilassa). Uudet Osakkeet oikeuttavat omista-
jansa Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muuhun varojenjakoon sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin sen jäl-
keen, 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 osa-
kasluetteloon kyseessä olevana täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland tilinhoitajien 
kautta. Osinkoa ei makseta osakkeenomistajille, joita ei ole merkitty osakasluetteloon. Oikeus osinkoon rau-
keaa kolmen vuoden kuluttua osingon maksupäivästä, minkä jälkeen osinkojen maksamisen varatut varat jää-
vät Yhtiölle. 

Äänioikeudet ja yhtiökokous 

Yleistä 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Osakeyhtiölain mu-
kaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön 
tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä osakkeenomistajien vahvistettavaksi 
tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätök-
sen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muiden asioiden lisäksi taseen osoittaman 
voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja 
tilintarkastajien valitsemisesta sekä näiden palkkioista. Väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 
asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annetun lain 
(375/2021) mukaan, pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää niin, että osakkeenomistajat saavat osallistua 
kokoukseen vain etänä äänestämällä ennakkoon (eli osakkeenomistajat eivät osallistu kokoukseen kokous-
paikalla) tai vain valitsemansa asiamiehen välityksellä. Väliaikainen laki on voimassa 30.6.2022 saakka. 

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 kym-
menesosaa 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 julkais-
tava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen Osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi 
Yhtiön hallitus voi päättää yhtiökokouskutsun tai yhtiökokouskutsua koskevan ilmoituksen julkaisemisesta yh-
dessä tai useammassa sanomalehdessä edellä mainitussa määräajassa. Lisäksi Helsingin Pörssin sääntöjen 
mukaan Yhtiön on julkaistava kutsu yhtiökokoukseen pörssitiedotteella. 
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Yhtiön yhtiöjärjestykseen mukaan osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen ja siinä äänestäminen 
edellyttävät, että osakkeenomistaja tekee Yhtiölle osallistumisilmoituksen viimeistään kokouskutsussa mainit-
tuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajien on nou-
datettava Euroclear Finlandin rekisteröimiä Osakkeita koskevia sääntöjä sekä kokouskutsussa esitettyjä oh-
jeita. 

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei Osakeyhtiölaissa tai Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole ase-
tettu tiettyä osallistujamäärää. 

Ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttääkseen siellä äänioikeuttaan osakkeenomistajan 
tulee olla rekisteröitynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finlandin Suomen lain mukaan ylläpitämään osakas-
luetteloon vähintään kahdeksan pankkipäivää ennen yhtiökokousta. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden 
omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet väli-
aikaisesti omiin nimiinsä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa 
ilmoitettuna päivänä, jonka täytyy olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröidyn osak-
keenomistajan ilmoitus tilapäisestä rekisteröitymisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan yhtiökokousta kos-
kevaksi osallistumisilmoitukseksi. 

Äänioikeudet 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 
valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukin Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiöko-
kouksen päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksinä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten poikkeamiset 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta osakeanneissa ja omien osakkeiden takaisinostot, yhtiöjärjestyk-
sen muutokset ja päätökset yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään 
kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tie-
tyt päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, jotka muuttavat saman osakesarjan osakkeenomistajien oi-
keuksia tai kasvattavat yhtiön tai osakkeenomistajien lunastusoikeutta, edellyttävät kaikkien osakkeenomista-
jien 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 osak-
keita osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä tai yh-
tiön 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 vaatimuk-
sista. 

Oikeus ylijäämään selvitystilassa 

Osakeyhtiölain mukaan Yhtiön vapaaehtoisessa selvitystilassa selvitysmiesten on järjestettävä Yhtiön tunnet-
tujen 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. 
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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 pro-
senttiin kohdeyhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun kohdeyhtiön osakkeet tai niihin oikeuttavat 
arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on tehtävä julkinen ostotarjous kai-
kista muista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista kohdeyhtiön liikkeeseen las-
kemista 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 enemmistöosakkeenomista-
jaa lunastamaan osakkeet. Edellä mainittujen omistus- ja ääniosuuksien laskemiseen sovelletaan yksityiskoh-
taisia sääntöjä. SRV:n yhtiöjärjestys ei sisällä pakollista ostotarjousta tai lunastusvelvollisuutta koskevia erityi-
siä määräyksiä, jotka poikkeaisivat Osakeyhtiölaista. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen pörssiyhtiön on suoraan tai välillisesti kuuluttava riippumatto-
maan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut hyvän ar-
vopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta ostotar-
jouksessa (”Ostotarjouskoodi”). Jos pörssiyhtiö ei sitoudu noudattamaan Ostotarjouskoodia, Arvopaperi-
markkinalain 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 

Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 

SRV Yhtiöt Oyj:n (”Yhtiö” tai ”SRV”) ylimääräinen yhtiökokous päätti 30.5.2022 valtuuttaa Yhtiön hallituksen 
päättämään enintään 700 000 000 uuden osakkeen antamisesta.  

Valtuutuksen mukaan osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suh-
teessa kuin heillä ennestään on Yhtiön Osakkeita (määritelty jäljempänä). Osakkeenomistajien merkitsemättä 
jättämät Osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden 
merkittäväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä Osakkeita tarjotaan. Merkin-
tähinta maksettaisiin käteisellä. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. 

Yhtiön hallituksen osakeantipäätös 

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 31.5.2022 osakkeenomistajien mer-
kintäoikeuden mukaisesta osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 348 056 400 uutta osaketta 
(”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”). 

Yleistä Osakeannista 

Yhtiö pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään noin 34,8 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden lu-
kumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 263 017 341 nykyisestä osakkeesta (”Nykyiset Osakkeet” ja 
yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa ”Osakkeet”) enintään 611 073 741 Osakkeeseen. Olettaen, että Osake-
anti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat noin 57 prosenttia kaikista Osakkeista Osake-
annin toteuttamisen jälkeen. 

SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Investment Oy:ltä 
(omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta) ja 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimää-
räisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien (määritelty jäljempänä) perusteella. SRV on lisäksi saanut AS 
Pontos Balticilta, Kolpi Investment Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset, joiden ehtojen mukaan kyseiset 
osakkeenomistajat merkitsevät joko itse tai varmistavat, että kolmas osapuoli merkitsee Osakeannissa Uusia 
Osakkeita. Sitoumukset vastaavat yhteensä 21,6 miljoonaa euroa ja 62 prosenttia Uusista Osakkeista olet-
taen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.  

Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Timo Kokkila, SRV:n toimi-
tusjohtaja Saku Sipola sekä yhdeksän (9) muuta SRV:n toimivan johdon edustajaa ovat sitoutuneet ostamaan 
OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä yhteensä 15 785 996 Merkintäoikeutta (määritelty jäljem-
pänä), jotka vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Merkintäoikeuksista, ja sitoutuneet merkitsemään kaikilla 
näillä Merkintäoikeuksilla Uusia Osakkeita Osakeannissa. 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Etola Group Oy:n, Tungelin Investment Oy:n (omasta ja Tuomas 
Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:n (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta), Keskinäinen työeläkeva-
kuutusyhtiö Varman, AS Pontos Balticin, Kolpi Investment Oy:n, Havu Capital Oy:n, Tomi Yli-Kyynyn, Hannu 
Leinosen, Heli Iisakan, Timo Kokkilan, Saku Sipolan sekä yhdeksän (9) muun SRV:n toimivan johdon edusta-
jan sitoumukset yhdessä ”Merkintäsitoumukset”.  

Merkintäsitoumuksen antajille ei makseta palkkiota. Merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 23,7 miljoonaa 
euroa ja 68 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. 

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Pääjärjestäjä”). 

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön taseasemaa ja omaa pääomaa.  

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 
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euron yhteenlasketulla merkintähinnalla. Jos sijoittaja on ETA-alueen ulkopuolella, Yhtiö voi harkintansa mu-
kaan 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 
2.6.2022. 

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 Täsmäytys-
päivänä omistamaansa yhtä (1) Nykyistä Osaketta kohden yhden (1) 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 3.6.2022. 

Merkintäoikeuksien haltija on kolmella (3) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljä (4) Uutta Osaketta 
Merkintähintaan (määritelty jäljempänä) (”Ensisijainen Merkintä”). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, 
eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.  

Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla 
7.6.2022 (edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 14.6.2022 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 21.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) mer-
kitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukai-
sesti, ottaen huomioon, että Uusien Osakkeiden viimeinen merkintäpäivä voi merkitsijän tilinhoitajan, 
omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti olla ennen 21.6.2022; tai  

• Myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäi-
vänä 14.6.2022 (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 Merkintäoi-
keuksia (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 (”Toissi-
jainen Merkintä”) Merkintähintaan (määritelty jäljempänä). Yhtiön hallitus päättää Merkintäoikeuksien perus-
teella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti Yhtiön osakkeen-
omistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Uusia Osakkeita ilman 
Merkintäoikeuksia. 

Katso myös ”– Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu – Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkin-
täoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä”. 
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Merkintöjen hyväksyminen  

Yhtiön hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien 
lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 27.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Lisäksi Yh-
tiön hallitus hyväksyy kohdassa ”– Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu – Toissijaisessa Merkin-
nässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio” esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkin-
täoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkin-
nät arviolta 27.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).  

Merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen Ensisijaisten Merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä erillistä vahvis-
tusta. Hyväksytyistä Toissijaisista Merkinnöistä sijoittajan tilinhoitaja tai omaisuudenhoitaja toimittaa vahvis-
tusilmoituksen arviolta viimeistään 12.7.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).  

Yhtiö julkaisee arviolta 27.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin 
lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. 

Merkintähinta  

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 0,10 euroa (”Merkintähinta”). Merkintähinta perustuu Yhtiön Ny-
kyisen Osakkeen päätöskurssiin 0,2885 euroa Helsingin Pörssissä Osakeannista päättämistä välittömästi 
edeltävänä kaupankäyntipäivänä 30.5.2022 ja vastaa noin 45 prosentin laskennallista alennusta Osakkeen 
teoreettisesta hinnasta Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen. 

Uusien Osakkeiden Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Merkintäaika 

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 7.6.2022 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.6.2022 klo 16.00 Suo-
men aikaa ("Merkintäaika"). Yhtiön hallituksella on oikeus olla huomioimatta Merkintäajan päättymisen jäl-
keen tulleita merkintöjä. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.  

Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 21.6.2022. Jos Merkin-
täaikaa jatketaan, siirtyvät vastaavasti merkintöjen maksun määräaika, Merkintäoikeuksien viimeinen kaupan-
käyntipäivä Helsingin Pörssissä, Merkintäoikeuksien raukeamisajankohta, merkintöjen hyväksymispäivä, vah-
vistusilmoitusten toimittaminen, Osakeannin tuloksen julkistaminen, Väliaikaisten Osakkeiden (määritelty jäl-
jempänä) yhdistäminen Yhtiön Osakkeisiin, Uusien Osakkeiden kirjaaminen merkitsijän arvo-osuustilille ja 
kaupankäynnin alkaminen Uusilla Osakkeilla. 

Merkintäpaikat, eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat, voivat edellyttää asiakkail-
taan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkin-
täajan päättymistä. 

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla 

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa markkinoilla milloin tahansa Merkintäoikeuksien 
julkisen kaupankäynnin aikana. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 7.6.2022 
klo 10.00 Suomen aikaa (edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja päättyy 
14.6.2022 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 FI4000523600 ja kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä on 
SRV1VU0122. 

Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu 

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä 

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilil-
lään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden 
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määrällä. Edellä todettu ei kuitenkaan koske osakkeenomistajia, jotka asuvat tietyillä lainkäyttöalueilla, ja osak-
keenomistaja voi joutua minkä tahansa tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, etteivät he ole Rajoite-
tuissa 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 peru-
minen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 21.6.2022 klo 16.00 Suo-
men 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 mer-
kintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä) mer-
kitsijän 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 merkintätoimek-
sianto ja maksu viimeistään 21.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoi-
tajan, 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 hyl-
käämisen 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 4.7.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 
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Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio 

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä, Yh-
tiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:  

1. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijai-
sessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkit-
sijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Uusien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuk-
sien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. 

2. Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijai-
sessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkit-
sijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Uusien Osakkeiden suh-
teessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. 

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla 

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitä-
mässä 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 FI4000523618 ja niiden kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä 
on SRV1VN0122. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osak-
keilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan arviolta 22.6.2022 edellyttäen, että Helsingin 
Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Osakkeisiin (ISIN-
tunnus FI0009015309 ja kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä SRV1V), kun Uudet Osakkeet on rekiste-
röity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) ja edellyttäen, 
että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.  

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 
29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 
29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). 

Osakkeet, mukaan lukien Uudet Osakkeet, ovat vapaasti luovutettavissa. 

Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa 

Jos Osakeantia koskevaa esitettä (”Esite”) täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen merkittävän uu-
den 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 kolme 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 tarkem-
mista perumisohjeista. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea yksittäisen sijoittajan tekemää merkin-
tää 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 peru-
taan, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viiden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituk-
sesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 
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Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat 

Merkintäoikeuksien antamiseen Yhtiön osakkeenomistajille, Uusien Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuk-
sia käyttäneille merkitsijöille ja Uusien Osakkeiden merkintään Toissijaisessa Merkinnässä voi vaikuttaa mer-
kitsijän asuinmaan arvopaperilainsäädäntö, jos merkitsijä asuu muussa maassa kuin Suomessa. Tästä joh-
tuen, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, 
Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sal-
littua (”Rajoitetut Maat”), eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia tai ole oikeutettuja merkitsemään Uusia 
Osakkeita. Kukin Yhtiön osakasluetteloon Suomessa merkitty tällainen osakkeenomistaja voi pankin, hallinta-
rekisterin 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.  

Lisäksi Euroopan unionin Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden johdosta 12.4.2022 jälkeen liik-
keeseenlaskettujen minkä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten siirtokelpois-
ten arvopapereiden, kuten Merkintäoikeuksien, Väliaikaisten Osakkeiden ja Uusien Osakkeiden, myynti Ve-
näjän tai Valko-Venäjän kansalaisille tai Venäjällä tai Valko-Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä 
Venäjälle tai Valko-Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, on kiellettyä. Kieltoa ei 
sovelleta Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on väliaikainen tai 
pysyvä oleskelulupa jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.  

Osakkeenomistajan oikeudet 

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on 
merkitty kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jat-
keta). Uudet Osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille toimittamisesta lähtien samat oi-
keudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Katso osakkeenomistajan oikeuksista tarkemmin Esitteen kohdasta ”Tie-
toja Merkintäoikeuksista ja Uusista Osakkeista – Uusiin Osakkeisiin perustuvat oikeudet”. 

Maksut ja kulut 

Sijoittajilta ei veloiteta Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat, omaisuuden-
hoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat sekä arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia 
toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoi-
tajat voivat myös periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttä-
misestä 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/merkintaoikeusanti/. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toi-
mivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroa-
vaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. 

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 Uu-
sien Osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.  

http://www.srv.fi/merkintaoikeusanti/
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OSAKEANNIN JÄRJESTÄMINEN 

Järjestämissopimus 

SRV ja Pääjärjestäjä ovat 31.5.2022 solmineet järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”), jossa määri-
tellään Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen tehtävät Osakeannin Pääjärjestäjänä.  

Järjestämissopimus sisältää tavanomaisia ehtoja, joiden mukaan Pääjärjestäjällä on oikeus tietyissä tilan-
teissa ja tietyin edellytyksin irtisanoa Järjestämissopimus. Tällaisiin tilanteisiin kuuluvat muun muassa merkit-
tävät 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 sekä sanktioiden noudattamiseen, SRV:n Osakkeisiin ja tämän Esitteen sisältöön. 
Edelleen SRV on sitoutunut Pääjärjestäjään nähden vahingonkorvausvastuuseen eräistä vastuista Osakean-
nin 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 Pääjär-
jestäjän antamaa kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Merkintäoi-
keuksia, Väliaikaisia Osakkeita ja Uusia Osakkeita, Suunnatussa Annissa liikkeeseen laskettavia uusia Osak-
keita, Hybridikonversiossa Joukkovelkakirjalainojen haltijoille annettavia Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oi-
keuksia ja näiden erityisten oikeuksien perustella liikkeeseen laskettavia Osakkeita, Suunnatussa Maksutto-
massa Annissa liikkeeseen laskettavia uusia Osakkeita ja Yhtiön nykyisten kannustinjärjestelmien ehtojen mu-
kaisesti annettavia Osakkeita sekä tiettyjä muita tavanomaisia poikkeuksia.  

Palkkiot ja kulut 

SRV odottaa maksavansa Osakeannin yhteydessä yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa palkkioina ja kuluina. 

Pääjärjestäjän intressit 

Pääjärjestäjän 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 luottolimiitissä (katso ”Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Pää-
omanlähteet” ja ”Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat – Pääoman-
lähteiden käyttöä koskevat rajoitukset”). 

Laimentuminen 

Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 57 prosenttia kaikista Osakkeista 
Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Olettaen, että ainoastaan Merkintäsitoumusten antajat (katso jäljempänä 
”– Merkintäsitoumukset”) merkitsisivät Uusia Osakkeita Osakeannissa, nykyisten osakkeenomistajien omistus 
laimenisi 47 prosenttia. 

Osakeannin seurauksena Yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä voi nousta enintään 611 073 741 Osak-
keeseen, olettaen, että Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Tämä johtaisi noin 57 prosentin omistuk-
sen laimentumiseen nykyisten osakkeenomistajien kokonaisomistuksen määrässä sillä oletuksella, että ku-
kaan nykyisistä osakkeenomistajista ei merkitse Uusia Osakkeita. Osakeannin kanssa samanaikaisesti toteu-
tettava Suunnattu Anti johtaisi noin 10 prosentin omistuksen laimentumiseen nykyisten osakkeenomistajien 
kokonaisomistuksen määrässä olettaen, että kukaan nykyisistä osakkeenomistajista ei merkitse uusia osak-
keita ja molemmissa anneissa tarjottavat uudet osakkeet merkitään täysimääräisesti. Yhdessä Osakeanti ja 
Suunnattu Anti johtaisivat noin 61 prosentin omistuksen laimentumiseen nykyisten osakkeenomistajien koko-
naisomistuksen määrässä olettaen, että kukaan nykyisistä osakkeenomistajista ei merkitse uusia osakkeita ja 
molemmat annit merkitään kokonaisuudessaan. 
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Merkintäsitoumukset 

SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Investment Oy:ltä 
(omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta) ja 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimää-
räisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella. SRV on lisäksi saanut AS Pontos Balticilta, Kolpi 
Investment Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset, joiden ehtojen mukaan kyseiset osakkeenomistajat mer-
kitsevät joko itse tai varmistavat, että kolmas osapuoli merkitsee Osakeannissa Uusia Osakkeita. Sitoumukset 
vastaavat yhteensä 21,6 miljoonaa euroa ja 62 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merki-
tään kokonaisuudessaan.  

Merkintäsitoumuksen antaneiden yhteisöjen osoitteet ovat:  

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Porkkalankatu 1, 00018 ILMARINEN 

Etola Group Oy Lampputie 2, 00740 Helsinki 

Tungelin Investment Oy Tehtaankatu 13 A 5, 00140 Helsinki 

Lareale Investments Oy Neitsytpolku 2a A 31, 00140 Helsinki 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki 

AS Pontos Baltic Viru Väljak 4, 10111 Tallinn, Estonia 

Kolpi Investment Oy Merikatu 25 D, 00150 Helsinki 

Havu Capital Oy c/o Pontos Oy, Aleksanterinkatu 46 A, 00100 Hel-
sinki 

 

Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Timo Kokkila, SRV:n toimi-
tusjohtaja Saku Sipola sekä yhdeksän (9) muuta SRV:n toimivan johdon edustajaa ovat sitoutuneet ostamaan 
OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä yhteensä 15 785 996 Merkintäoikeutta, jotka vastaavat 
noin 6,0 prosenttia kaikista Merkintäoikeuksista, ja sitoutuneet merkitsemään kaikilla näillä Merkintäoikeuksilla 
Uusia Osakkeita Osakeannissa.  

Merkintäsitoumukset ovat sitovia ja peruuttamattomia, ehdollisena tietyille edellytyksille, jotka ovat täyttyneet 
tämän Esitteen päivämäärään mennessä. Merkintäsitoumuksen antajille ei makseta palkkiota. Merkin-
täsitoumukset vastaavat yhteensä 23,7 miljoonaa euroa ja 68 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että 
Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. 

AS Pontos Baltic, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kolpi Investments Oy, Havu Capital Oy, Etola 
Group Oy, Tungelin Investment Oy sekä Lareale Investments Oy aikovat Merkintäsitoumustensa mukaisesti 
merkitä yli viisi prosenttia Yhtiön Uusista Osakkeista.  

Tietoa jakelijoille 

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät (a) rahoitusvälineiden markkinoista annet-
tuun 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 Tuo-
tevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II:n Tuotevalvontavaati-
muksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimuk-
seen vai muuhun, Merkintäoikeudet ja Uudet Osakkeet ovat olleet hyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mu-
kaan kukin niistä: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset 
sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen mää-
ritelty 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 
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voi laskea eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa tai osaa siitä; Merkintäoi-
keudet 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. Koh-
demarkkina-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 kos-
kevasta Kohdemarkkina-arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä. 
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LIIKETOIMINNAN YLEISKUVAUS 

Yleistä 

SRV tarjoaa kokonaisratkaisuja kiinteistö- ja aluekehitykseen ja toimii omaperusteisessa asunto- ja toimitila-
tuotannossa 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 rakentami-
sesta tekemiensä sopimusten mukaisesti, ja toimii myös sijoittajana valituissa omissa kehityshankkeissaan. 
Rakentamisen jälkeen SRV voi myös operoida kiinteistöjä sekä tarjota valikoituja palveluja kiinteistöjen käyt-
täjille ja omistajille. SRV tarjoaa Kalasataman Torneissa asumisen palveluja, kuten aula-palvelua sekä kump-
paniverkoston kautta toteutettuja koti-siivous- ja handyman -palveluja. Lisäksi SRV tarjoaa kiinteistöjen ener-
gia- ja elinkaaripalveluja, kuten ylläpito- ja huoltopalveluja sekä energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä 
toimenpiteitä kumppaniverkostonsa kautta. SRV:n liiketoiminta painottuu Suomen keskeisiin kasvukeskuksiin 
hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähelle. SRV toimii pääasiassa Helsingin seudulla sekä Turussa, Tampe-
reella, Oulussa ja Jyväskylässä. 94 prosenttia SRV:n vuoden 2021 kokonaisliikevaihdosta kertyi liiketoimin-
nasta Helsingin seudulla, Turussa ja Tampereella. 

Suomen lisäksi SRV toimii toistaiseksi Venäjällä pääasiassa Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa. SRV on 
28.4.2022 tiedottanut käynnistävänsä Yhtiön Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn Venäjän Ukrainassa aloitta-
man sodan ja siihen liittyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoimintojen arvonalentumis-
ten seurauksena. Sodasta ja sen aiheuttamasta markkinatilanteesta johtuen SRV on vuoden 2022 ensimmäi-
sellä vuosineljänneksellä alaskirjannut taseestaan käytännössä kaikki Venäjällä sijaitsevat kauppakeskus- ja 
muut omistuksensa sekä sijoituksensa Fennovoimassa, yhteensä 141,2 miljoonaa euroa. Alaskirjausten jäl-
keen SRV:n omistusten taseessa oleva kokonaisarvo Venäjällä 31.3.2022 on 2,6 miljoonaa euroa. SRV on 
myös ilmoittanut tutkivansa mahdollisuuksia irtautua nopeutetulla aikataululla omistuksistaan Venäjällä (katso 
”– Liiketoimintastrategia – Irtautuminen Venäjän liiketoiminnasta”). 

SRV tulee myöhemmin arvioimaan Venäjältä irtaantumisen vaikutuksia sen pitkän tähtäimen taloudellisiin ta-
voitteisiin sekä harkitsemaan muutosta sen nykyiseen Rakentaminen- ja Sijoittaminen -liiketoimintasegment-
teihin pohjautuvaan raportointirakenteeseen. 

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Rakentaminen ja Sijoittaminen. Lisäksi SRV:n segmenttijako sisältää Muut 
toiminnot ja eliminoinnit -segmentin. Rakentaminen-segmentti muodostuu pääasiassa asunto-, toimitila- ja inf-
rahankkeista Suomessa. Sijoittaminen-segmentti muodostuu pääasiassa SRV:n sijoituksista ja kiinteistöjen 
operoinnista. SRV:n henkilöstöön kuuluu noin 940 omaa henkilöä, minkä lisäksi SRV työllistää vuosittain hen-
kilöitä noin 3 600:n yrityskumppanin verkostosta. Vuonna 2021 SRV:n työmailla oli eri aikoina yhteensä noin 
25 300 työntekijää. SRV:n liikevaihto vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto -1,7 miljoonaa euroa 
(operatiivinen liikevoitto 5,3 miljoonaa euroa).  

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: 

 
 Q1/22 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 
Liikevaihto 190,7 336,3 191,1 218,0 187,1 292,5 209,9 265,0 208,1 
Operatiivinen liikevoitto(2) 4,9 -4,6 -0,6 5,7 4,8 5,3 5,6 0,5 4,3 
Liikevoitto -85,7 -11,5(1) -1,6 6,3 5,2 -8,0(1) 1,7 3,3 4,5 
Liikevaihto, viimeiset  
12 kuukautta 936,2 932,6(1) 888,8 907,6 954,6 975,5(1) 1086,8 1104,1 1046,4 
Operatiivinen liikevoitto,  
viimeiset 12 kuukautta(2) 5,4 5,3 15,2 21,4 16,2 15,8 18,1 7,8  4,9  

Liikevoitto, viimeiset  
12 kuukautta -92,5 -1,7 1,7 5,1 2,1 1,5 -77,3 -85,4 -91,8 

_____ 
(1) Tilintarkastettu. 
(2) SRV muutti operatiivisen liikevoiton määritelmää vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi 31.3.2021 alkaen. Vertailukau-
sien operatiivinen liikevoitto ja 12 kuukauden operatiiviset liikevoitot on yhdenmukaistettu uuden määritelmän mukaiseksi. 
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Liiketoimintasegmentit 

Yleistä 

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Rakentaminen ja Sijoittaminen. Lisäksi SRV:n segmenttijako sisältää Muut 
toiminnot ja eliminoinnit -segmentin. Rakentaminen-segmentti sisältää hankkeiden kehittämisen ja kaiken 
SRV:n rakentamisen sekä omaperusteisen asuntotuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Rakentamiseen 
kuuluvat asunto-, toimitila- ja infrarakentaminen. Sijoittaminen-segmentti on muodostunut pääasiassa SRV:n 
liiketoiminnasta Venäjällä sekä keskeneräisistä ja valmiista pidemmän tähtäimen sijoituskohteista. Myös tontit, 
joita SRV kehittää itse ja joiden varsinainen tuotto-odotus muodostuu kehittämisen ja pitempiaikaisen omista-
misen kautta, raportoidaan osana Sijoittaminen-segmenttiä. Sijoittaminen-segmentti keskittyy SRV:n kiinteis-
tösijoitusten hallinnointiin ja realisointeihin sekä uusien yhteissijoitusrakenteiden luontiin ja omistamiseen. 
Muut toiminnot ja eliminoinnit sisältävät SRV-konsernin emoyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:n strategisen hankekehityk-
sen, talouden ja rahoituksen, viestinnän ja markkinoinnin, tietohallinnon, henkilöstöhallinnon, lakiasiat sekä 
strategian ja riskienhallinnan. Myös konsernieliminoinnit sisältyvät tähän segmenttiin. 

Seuraavassa taulukossa esitetään SRV:n segmenttien liikevaihto ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

Liikevaihto segmenteittäin 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

(miljoonaa euroa) 2022 2021 2021 2020 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

   

Rakentaminen 175,2 187,8 930,1 970,0 
Sijoittaminen 1,1 1,0 6,8 4,8 
Muut toiminnot ja eliminoinnit 14,4 -1,7 -4,4 0,7 
Yhteensä 190,7 187,1 932,6 975,5 
 

Rakentaminen 

Rakentaminen-segmentti sisältää hankkeiden kehittämisen ja kaiken SRV:n rakentamisen sekä omaperustei-
sen asuntotuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Rakentaminen-segmentti tuottaa kokonaisvaltaisia han-
kekehitys- ja rakennuspalveluja omiin kehityshankkeisiin sekä projektinjohtourakointipalveluja rakennuttaja-
asiakkaiden hankkeisiin. Rakentaminen-segmentin liiketoiminta keskittyy asunto-, toimitila- ja infrahankkeisiin 
strategian mukaisesti valituissa kasvavissa kaupunkikeskuksissa. Lisäksi liiketoimintaan kuuluu asuntomyynti, 
asumisen palvelut sekä elinkaarimallilla toteutettavien toimitilakohteiden ylläpito. Suurin osa Rakentaminen-
segmentin lähitulevaisuudessa alkavista projekteista oli Q4/2021 SRV:lle matalariskisiä projektinjohto- ja alli-
anssiprojekteja. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Rakentaminen-segmentin avainluvut ilmoitetuilla ajanjaksolla: 

Rakentaminen-segmentti - avainluvut 1.1.–31.3. ja 31.3. 1.1.–31.12. ja 31.12. 

(miljoonaa euroa) 2022 2021 2021 2020 

 (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 

     

Liikevaihto  175,2 187,8 930,1(1) 970,0(1) 
Liikevoitto 6,3 6,9 14,1(1) 27,4(1) 
Operatiivinen liikevoitto 6,3 6,9 14,1 25,1(2) 
Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta 3,6 3,7 1,5 2,6(2) 
Sijoitettu pääoma 190,9 375,1 195,8 386,8 
Henkilöstön lukumäärä, ajanjakson lopussa  796 767 801 768 

_____ 
(1) Tilintarkastettu. 
(2) Operatiivisen liikevoiton määritelmää muutettiin vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tilikauden 2020 operatiivinen 
liikevoitto on oikaistu vastaamaan päivitettyä määritelmää. 
 

Rakentaminen-segmentin keskeisenä tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus projektien hallin-
nan, hankkeiden kehittämisen ja tuotannon toteutuksen ammattilaisena. Toiminta perustuu 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 tilaus-
kanta kvartaaleittain vuosina 2020 ja 2021 sekä ajanjaksolla 1.1.–31.3.2022. 
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 Q1/22 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 

Uudet sopimukset 130,1 160,7 166,6 176,0 85,4 140,7 154,4 213,7 198,2 

Tulouttamaton tilauskanta(1) 858,0 872,3 1 038,2 1 047,5 1 061,1 1 153,4 1 280,3 1 332,4 1 361,5 
          Asuntorakentaminen 352,1 364,0 471,9 460,1 454,6 435,2 454,5 494,6 503,1 
          Toimitilarakentaminen 505,9 508,3 566,3 587,4 606,5 718,2 825,8 837,9 858,4 

_____ 
(1) Segmentoitu tulouttamaton tilauskanta on pyöristetty miljoonien tarkkuudella eikä kokonaismäärä siten yhteenlaskettuna välttämättä 
vastaa koko tulouttamatonta tilauskantaa. 

SRV:n Rakentaminen-segmentin tulouttamaton tilauskanta oli 858,0 miljoonaa euroa 31.3.2022, joka osoitti 
laskua verrattuna tilauskantaan 31.3.2021, joka oli 1 061,1 miljoonaa euroa. 

Tulouttamattomasta tilauskannasta myyty osuus 31.3.2022 oli yhteensä 788,1 miljoonaa euroa (31.3.2021 
yhteensä 930,6 miljoonaa euroa). 

Asuntorakentaminen 

SRV rakentaa strategiansa mukaisesti koteja erityisesti kasvukeskuksiin hyvien julkisten liikenneyhteyksien 
läheisyyteen. Yhtiön johdon mukaan SRV on liikevaihdolla mitattuna yksi Helsingin seudun suurimmista asun-
torakentajista. SRV:llä oli vuoden 2021 lopussa eri puolilla Suomea rakenteilla yhteensä 2 085 asuntoa 
(31.12.2020: 2 127), joista suurin osa sijaitsee kasvukeskuksissa. Asuntorakentamisen osuus SRV:n liikevaih-
dosta oli noin 37,4 prosenttia vuonna 2021. SRV:n asuntorakentamisen tilauskanta oli 364,0 miljoonaa euroa 
vuoden 2021 lopussa. 31.3.2022 SRV:llä oli rakenteilla Suomessa yhteensä 2 397 asuntoa, joista suurin osa 
sijaitsee kasvukeskuksissa. Näistä omaperusteisia asuntoja oli rakenteilla yhteensä 210 kappaletta. 

SRV:n asuntotuotannosta valtaosa on joko omakehitteisiä hankkeita, joissa SRV myy kohteen ennen raken-
tamisen aloittamista, tai omaperusteisia asuntoja, joissa SRV hallitsee koko arvoketjun ja kantaa riskin alkaen 
maanhankinnasta rakentamiseen ja asuntojen myyntiin. SRV tarjoaa valikoidusti myös asuntojen rakennus-
urakoita. Rakennusurakat ovat ulkopuolisten tilaajien rakennushankkeita, joissa SRV toimii toteuttajana. SRV 
odottaa kysynnän sijoitusasuntoihin jatkuvan tulevaisuudessa vahvana erityisesti vuokralla asumisen yleisty-
misen johdosta. Esimerkiksi Kalasatamaan rakenteilla oleva tornitalo Helsingin Visio on vuokra-asuntokohde, 
joka valmistuu arviolta vuonna 2023. SRV keskittyy hyvien julkisten liikenneyhteyksien ja varsinkin raideliiken-
teen lähellä oleviin hankkeisiin.  

SRV:n merkittävimpiin hankkeisiin kuuluu Kalasataman kahdeksan tornitaloa, joista seitsemän on suunniteltu 
asunnoiksi ja yksi toimitiloiksi. Asuintorneista on kaksi valmistunut ja kaksi rakenteilla. Kalasataman hankkeen 
lisäksi SRV:llä on useita käynnissä olevia ja valmistuneita asuntohankkeita, kuten Tampereen Wallesmanni, 
sekä Helsingin Ainonkannel, joka on osa entisen Pohjola-talon alueelle rakennettavaa hybridikorttelia.  

Toimitila- ja infrarakentaminen 

SRV:n toimitila- ja infrarakentaminen kattaa erilaisia hankkeita, kuten toimistot, logistiikkatilat, kauppakeskuk-
set ja liiketilat, koulurakennukset ja sairaalat sekä infrastruktuurihankkeet. Toimitila- ja infrarakentamisen 
osuus SRV:n rakentamisen liikevaihdosta oli noin 62,5 prosenttia vuonna 2021 (sairaaloiden ja koulujen osuus 
16,3 prosenttia, muiden toimitilojen osuus 35,1 prosenttia ja infra- ja korjausrakentamisen 11,2 prosenttia), ja 
sen tilauskanta oli 508,3 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa. Suurin osa SRV:n omista hankkeista on oma-
kehitteisiä, mutta SRV on historiallisesti toteuttanut valikoituja toimitilahankkeita myös omaperusteisesti. Mer-
kittävä osa SRV:n toimitilarakentamisesta toteutetaan urakointina käyttäen kustannusjoustavia avoimia pro-
jektinjohtosopimus- tai allianssimalleja. Allianssimallissa hankekumppanit työskentelevät yhdessä luodun or-
ganisaation kautta yhteisten tavoitteiden mukaisesti, ja riskit ja hyödyt on jaettu joustavammin osapuolten vä-
lillä. Allianssiurakoissa urakoitsija saa normaalisti peruspalkkion, jonka saamiseen ei liity kustannusriskiä. Al-
lianssihankkeissa on myös lisäansaintamahdollisuus normaalin peruspalkkion lisäksi, jos saavutetaan asiak-
kaan hankkeelle asettamat erityistavoitteet liittyen esimerkiksi budjettiin, laatuun, aikatauluun, ympäristöasioi-
hin ja turvallisuuteen. Projektinjohtourakat ovat yleensä joko tavoitebudjettisopimuksia tai tavoite- ja kattohin-
taisia urakoita, jotka samoin kuin allianssihankkeet, tuovat lisäansaintamahdollisuuksia. Projektinjohtoura-
koissa tavoitebudjetilla urakoitsija saa sovitun projektinjohtopalkkion ja kustannusvastuu on tilaajalla. Projek-
tinjohtourakoissa tavoite- ja kattohinnalla urakoitsija ja tilaaja jakavat kustannusvastuun kattohinnan alittavista 
kustannuksista, kattohinnan ollessa yleensä merkittävästi korkeampi kuin tavoitehinta. Merkittävin meneillään 
oleva allianssihanke on Laakson yhteissairaala Helsingissä, joka SRV valittiin keväällä 2021 kehittämään ja 
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rakentamaan. Tilaajina ovat Helsingin kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Hanke jakau-
tuu useaan kehitys- ja toteutusvaiheeseen, joiden arvo on yhteensä noin 730 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan 
SRV:n tilauskantaan tilattujen vaiheiden mukaisesti arviolta vuosina 2022–2028. Hankkeessa SRV vastaa 
myös maanalaisesta infrarakentamisesta. SRV toteuttaa myös ns. elinkaarihankkeita. Elinkaarihankkeissa 
SRV vastaa sekä rakentamisesta että rakennuksen ylläpidosta sovitun palvelujakson ajan erillistä palvelumak-
sua vastaan.  

SRV:n toimitilarakentamisen merkittäviä meneillään olevia ja valmistuneita hankkeita ovat T2 –lentokenttäter-
minaali Helsinki Vantaan lentokentällä, Säteilyturvakeskuksen (STUK) uudet toimitilat sekä Wood City puu-
korttelin toimisto Supercellille. Senaatti-kiinteistöt valitsi SRV:n rakentajaksi toteuttamaan Säteilyturvakeskuk-
selle uudet toimitilat Vantaan Jokiniemeen. Hanke valmistui keväällä 2022. Wood City on SRV:n ja Stora En-
son yhteistyössä kehittämä puukortteli, joka sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa. Lisäksi korttelissa on kolmiker-
roksinen pysäköintitalo. Puukortteliin rakennetaan Supercellin lisäksi myös toinen toimistorakennus, johon tu-
lee kyberturvallisuusyhtiö WithSecuren pääkonttori. Rakennustöiden odotetaan käynnistyvän keväällä 2022 ja 
uudet tilat odotetaan otettavan käyttöön vuoden 2024 aikana.  

Esimerkkejä SRV:n sairaalahankkeista ovat Laakson yhteissairaala ja kesällä 2022 valmistuva Siltasairaala. 
Sairaaloiden lisäksi SRV:llä on rakenteilla tai saneerattavana useita koulurakennuksia. Esimerkkinä elinkaari-
hankkeesta on Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintteri, jossa SRV sitoutuu rakentamaan kiin-
teistön sekä huolehtimaan sen kunnosta ja ylläpidosta seuraavat 20 vuotta eteenpäin. 

SRV:n infrarakentaminen on muutaman suuren projektin vuoksi kasvanut viime vuosina, mutta liikevaihto vaih-
telee vuosittain merkittävästi toteutuksessa olevien projektien myötä. Merkittävä käynnissä oleva infrahanke 
on Kuhankosken vesivoimalaitoksen osittain maanalaisessa tunnelissa kulkeva kanava, uusi voimalaitos sekä 
uusi kalatie. Voimalaitoksen rakennustyöt ovat alkaneet kesällä 2021 ja uusi voimalaitos tullaan ottamaan 
käyttöön alkuvuodesta 2023.  

Sijoittaminen 

Sijoittaminen-segmentin liiketoimintaan kuuluvat keskeneräiset ja valmiit kohteet, joissa Yhtiö toimii pidemmän 
aikavälin sijoittajana. Myös tontit, joita itse kehitetään ja joiden varsinainen tuotto-odotus muodostuu kehittä-
misen ja pitkäaikaisen omistamisen kautta, raportoidaan osana Sijoittaminen-segmenttiä. Sijoittamisessa SRV 
keskittyy konsernin kiinteistösijoitusten hallinnointiin ja realisointeihin, uusien yhteissijoitusrakenteiden luontiin 
ja omistamiseen sekä valittujen kiinteistöjen operointiin. Sijoittamisen keskeiset tavoitteet ovat SRV:n rahoi-
tuskapasiteetin kasvattaminen yhteissijoitusrakenteiden avulla, hankkeiden tuottaman arvoketjun laajempi 
hyödyntäminen pitkäaikaisen omistamisen kautta, pääomariskin hajauttaminen sekä positiivisen kassavirran 
tuottaminen pidemmällä aikavälillä.  

Valtaosa Sijoittaminen-liiketoiminnan sijoitetusta pääomasta on ollut aiemmin Venäjällä. Nämä sijoitukset on 
alaskirjattu lähes kokonaan, ja Yhtiö pyrkii irtautumaan Venäjältä nopeutetusti (katso ”– Liiketoimintastrategia 
– Irtautuminen Venäjän liiketoiminnasta”). 

Seuraavassa taulukossa esitetään Sijoittaminen-segmentin avainluvut ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

Sijoittaminen-segmentti - avainluvut 1.1.–31.3. ja 31.3. 1.1.–31.12. ja 31.12. 

(miljoonaa euroa) 2022 2021 2021 2020 

 (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) 

     

Liikevaihto 1,1 1,0 6,8(1) 4,8(1) 
Liikevoitto -105,4 -0,4 -11,6(1) -22,4(1) 
Operatiivinen liikevoitto -0,2 -0,8 -4,6 -5,7(2) 
Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta -19,4 -79,3 -67,1 -119,8(2) 
Sijoitettu pääoma 17,0 173,4 167,3 171,9 
Henkilöstön lukumäärä, ajanjakson lopussa 77 107 83 114 

_____ 
(1) Tilintarkastettu. 
(2) Operatiivisen liikevoiton määritelmää muutettiin vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tilikauden 2020 operatiivinen 
liikevoitto on oikaistu vastaamaan päivitettyä määritelmää. 
 

Vuonna 2021 SRV:n Sijoittaminen-segmentti tuotti 6,8 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja liikevoitto oli -11,6 mil-
joonaa euroa. Valtaosa segmentin liikevaihdosta on syntynyt kauppakeskusten operoinnista. 
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SRV:n Sijoittaminen-segmentin sijoitettu pääoma 31.3.2022, yhteensä 17,0 miljoonaa euroa, oli keskittynyt 
Venäjän tontteihin (2,6 miljoonaa euroa), Tampereen Kanteen ja Areenaan (10,1 miljoonaa euroa) ja muihin 
omistuksiin (4,3 miljoonaa euroa).  

SRV osaomistaa ja operoi kolmea kauppakeskusta, Pearl Plazaa, Okhta Mallia ja 4Dailya, Pietarissa ja Mos-
kovassa. Venäjän federaation 24.2.2022 Ukrainassa aloittama sota johti SRV:n Venäjän toimintoihin liittyvien 
omaisuuserien merkittävään arvon alentumiseen. Yhtiö alaskirjasi koko Pearl Plazan ja Okhta Mall:in sijoituk-
sensa, yhteensä 89,3 miljoonaa euroa, vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 4Dailyn omistus oli 
kokonaan alaskirjattu jo aiemmin keskuksen pitkään jatkuneen riittämättömän kehityksen ja epävarman tule-
vaisuuden takia. 

Kauppakeskusten lisäksi SRV omistaa Okhta Mall -kauppakeskuksen yhteydessä Pietarissa kolme tonttia, 
joista yhdellä tontilla toimii kaksi toimistokiinteistöä. Lisäksi SRV:n hallussa on vuokraoikeus Mira-II-tonttiin 
4Daily-kauppakeskuksen vieressä Mytishchissä. Näihin omaisuuseriin tehtiin vuoden 2022 ensimmäisellä 
kvartaalilla merkittäviä alaskirjauksia, minkä jälkeen niiden tasearvoksi jäi 2,6 miljoonaa euroa 31.3.2022.  

Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä alaskirjattiin myös Yhtiön tytäryhtiön SRV Voima Oy:n 13,3 
miljoonan euron sijoitus Fennovoiman Hanhikivi-1 -ydinvoimalaprojektiin siihen liittyvän keskeytymisriskin kas-
vettua merkittävästi.  

Sijoittaminen-segmentin liiketoiminnassa Yhtiö on keskittynyt taseen keventämiseen vuodesta 2019 alkaen. 
SRV on pyrkinyt keventämään tasettaan muun muassa pienentämällä osuuksiaan erilaisissa yhteistyöhank-
keissa. SRV on myynyt omistuksensa Kauppakeskus REDI:ssä ja keventänyt omistusosuuttaan Tampereen 
Kansi- ja Areena -hankkeessa vuonna 2020. Lisäksi SRV on myynyt omistuksessaan olleita tontteja.  

SRV pyrkii irtautumaan Venäjän liiketoiminnoista ja omistuksista nopeutetussa aikataulussa (katso ”– Liiketoi-
mintastrategia – Irtautuminen Venäjän liiketoiminnasta”). SRV tulee tarkastelemaan konsernin segmenttira-
kennetta ja Sijoittaminen-liiketoiminnan fokusta uudelleen, Venäjän kauppakeskusten myynnin jälkeen.  

Liiketoimintastrategia 

Yleistä 

SRV julkaisi vuoden 2021 uuden strategiansa ja pitkän aikavälin tavoitteensa vuosille 2021–2024. Strategia 
tähtää pitkäjänteisen kilpailuedun kehittämiseen, erinomaiseen asiakaskokemukseen, elinkaaren aikaisten 
palveluiden mahdollisuuksien avaamiseen, kannattavuuden paranemiseen sekä velkaantuneisuuden laskuun. 
SRV:n toimintaa ohjaavat sen arvot: vastuullisuus, innostus tekemiseen, rohkeus kehittää, tuloksellisuus ja 
avoin yhteistyö. SRV:n palvelut kattavat rakennushankkeen kokonaisuudessaan kehitysvaiheesta luovutuk-
seen ja takuuaikaan sekä valikoidut palvelut rakennusten käyttäjille ja omistajille. SRV voi toimia lisäksi perus-
tajaurakoitsijana tai sijoittajana sen omissa kehityshankkeissa. Lisätietoa SRV:n roolista kohdissa ”– Yleistä” 
ja ”– Liiketoimintasegmentit”. Merkittävä osa SRV:n strategiaa on SRV Malli, joka on asiakaslähtöinen, jousta-
vasti mukautuva ja laajasti verkostoitunut hankkeen toteutusmalli. SRV Malli on esitelty yksityiskohtaisesti 
kohdassa ”– Keskeiset vahvuudet – Vahva hankekehitysosaaminen ja asiakaslähtöinen sekä tehokas hank-
keiden toteutus SRV Mallin avulla”. SRV:n liiketoimintastrategia näkyy myös sen keskeisissä ja valikoiduissa 
maantieteellisissä toiminta-alueissa, jotka ovat Suomessa pääasiassa Helsingin, Turun ja Tampereen seudut. 

SRV:n tämänhetkiset strategiset kehitysohjelmat tähtäävät arvon lisäämiseen elinkaariviisaalla rakentami-
sella, toiminnan tehostamiseen koko rakentamisen ketjussa, asuntorakentamisen kehittämiseen kannattavuu-
den kärkenä sekä johtavan markkina-aseman saavuttamiseen toimitilamarkkinoilla. Näitä kehitysohjelmia ku-
vataan yksityiskohtaisemmin kohdassa ”– Strategiset kehitysohjelmat”. 

SRV:n keskipitkän aikavälin keskeisiä tavoitteita ovat kannattavuuden merkittävä parantaminen sekä talouden 
vakauttaminen velkaantuneisuusastetta pienentämällä. Lisäksi Yhtiön tarkoituksena on irtautua Venäjän liike-
toiminnasta lyhyellä aikavälillä. SRV:n suunniteltua irtautumista Venäjän liiketoiminnasta kuvataan yksityis-
kohtaisemmin kohdassa ”– Irtautuminen Venäjän liiketoiminnasta”. 

Seuraavassa kaaviossa on esitelty SRV:n strategian peruskuva vuosille 2021–2024. 
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Strategiset kehitysohjelmat 

Arvoa elinkaariviisaalla rakentamisella 

Elinkaariviisauden määrätietoinen kehittäminen käynnistettiin Yhtiössä vuonna 2021, pyrkimyksenä luoda sel-
keät konseptit ja ratkaisut, joilla elinkaariviisautta voidaan toteuttaa erilaisissa hankkeissa niin asunto- kuin 
toimitilarakentamisen liiketoiminta-alueilla. SRV:n tavoitteena on luoda elinkaariviisaalla rakentamisella ratkai-
suja, jotka turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympä-
ristön edun. Lisäksi Yhtiö pyrkii elinkaariviisailla ratkaisullaan vastaamaan kiihtyvän ilmastonmuutoksen, tiivis-
tyvien kaupunkien ja nopeutuvan digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin. SRV:n elinkaariviisaan raken-
tamisen keskiössä on energian ja materiaalien käytön optimointi sekä rakennuksien pitkäikäisyyden varmista-
minen. Lisäksi Yhtiö on omien tietojensa mukaan ensimmäisenä suurena rakennusliikkeenä Suomessa tehnyt 
kaikista työmaistaan nettopäästöttömiä vuoden 2022 alusta lähtien. Tämä on saavutettu muun muassa käyt-
tämällä vain uusiutuvaa tai päästötöntä energiaa, jonka lisäksi Yhtiö käyttää hiilineutraalia lämmitystä aina, 
kun sitä on saatavilla. Muut päästöt, kuten työkoneiden aiheuttamat, kompensoidaan istuttamalla päästöjä 
vastaava määrä puita, jolloin johdon arvion mukaan saavutetaan työmaiden nettopäästöttömyys. 

SRV:llä on jo merkittäviä referenssejä sekä valmistuneista että rakenteilla olevista elinkaariviisaista hank-
keista. Näihin kuuluvat muun muassa Helsingin Wood City, Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus 
sekä ennakkomarkkinoinnissa oleva Espoon Neuvokas-asuntokohde. Julkisissa elinkaarihankkeissa SRV to-
teuttaa rakennusprojektin ja huolehtii sen jälkeen kiinteistöjen ylläpidosta ja huollosta jopa 20 vuoden ajan. 

Toiminnan tehostaminen koko rakentamisen ketjussa  

SRV pyrkii vahvistamaan ja tehostamaan koko rakentamisen ketjun toimivuutta, kustannustehokkuutta ja ris-
kien hallintaa. Vuoden 2021 aikana SRV keskittyi toimenpiteisiin toimintansa vakioimiseksi, rakentamisen pro-
sessiensa kehittämiseksi ja tuotantotehokkuutensa kasvattamiseksi. Vuoden aikana Yhtiö panosti suunnittelu-
, hankinta, laskenta- ja tuotantoyksiköiden välisen yhteistyön sekä prosessien kehittämiseen. Kehitystyön lop-
putuloksena syntyi muun muassa uusi projektinhallinnan työkalu, joka tuo yhteen parhaita puolia eri aikatau-
lutuksen menetelmistä. SRV kehitti lisäksi vuoden aikana tietomallipohjaista kustannuslaskentaa suunnittelun 
eri vaiheissa. Kehitystyön avulla Yhtiö on pystynyt parantamaan myös valmiuttaan tuottaa kategoriahankinnan 
hankintamäärät tietomalleista ja luomaan tavan kategoriahankintojen onnistumisen mittaamiseen. 



 

66 

#
1
6

1
6

6
7

6
1
v
3
2

 

Määrätietoinen kehitystyö toiminnan tehostamiseksi jatkuu vuonna 2022 laaja-alaisesti. Vuoden aikana SRV:n 
tarkoituksena on keskittyä muun muassa projektitoteutuksen tasalaatuisuuden sekä hallinta-asteen paranta-
miseen aikataulu-, kustannus- ja sopimusjohtamisen sekä toimintaprosessien, yhteistoiminnan ja kumppa-
nuuksien kehittämisen avulla. 

Lisäksi Yhtiö pyrkii minimoimaan kannattavuusriskiään muun muassa kasvattamalla matalariskisten projektin-
johto- ja allianssiurakoiden osuutta sen liiketoiminnasta ja lisäämällä riskienhallintaosaamista läpi organisaa-
tion. Projektinjohto- ja allianssiurakoiden liiketoimintamallia on esitelty tarkemmin osiossa – Liiketoimintaseg-
mentit – Rakentaminen – Toimitila- ja infrarakentaminen. Yhtiön johto arvioi, että allianssi- ja projektinjohtoura-
koiden osuus tilauskannasta tulee edelleen nousemaan tulevina vuosina strategian seurauksena, sillä Yhtiön 
tällä hetkellä voittamista kilpailutuksista, joita ei vielä lasketa tilauskantaan, yli 80 prosenttia on allianssi- tai 
projektinjohtourakoita. Lisäksi kiinteähintaisten projektien osuus voitetuista kilpailutuksista on vähäinen. 

Asuntorakentaminen kannattavuuden kärkenä 

Yhtiön tavoitteena on nostaa asuntorakentaminen kannattavuuden kärjeksi laajentamalla ja tehostamalla 
asuntorakentamiseen liittyvää liiketoimintaa. Asuntorakentamisen osuus Rakentaminen-segmentin tilauskan-
nasta onkin kasvanut tasaisesti vuosien 2019 ja 2021 välillä. Vuoden 2021 keskeisiä kehitysaskelia olivat tor-
nirakentamisen tehokkuuden kehittäminen sekä johtamisjärjestelmän uudistaminen. Tornirakentamisen tehok-
kuuden kehittämisessä painopiste on ollut pääasiassa rakentamisajan nopeuttamisessa, jota on pystytty pa-
rantamaan muun muassa esivalmistuksen lisäämisellä. SRV on kehittänyt myös uuden poistumistieratkaisun 
tornitaloihin, mikä lisää Yhtiön mukaan tornirakentamisen kerrostehokkuutta tulevissa hankkeissa merkittä-
västi. Johtamisjärjestelmään liittyvät uudistukset kohdistuivat päätöksentekopisteisiin sekä hankkeiden etene-
miseen liittyviin vaatimuksiin. Yhtiö uskoo, että näiden avulla se pystyy tulevaisuudessa tehokkaammin ohjaa-
maan projektejaan, sekä pyrkimään varmistamaan tavoitellun hankekatteen saavuttamisen. Asuntorakentami-
sen tehostamisen kehitystyö jatkuu vuoden 2022 aikana muun muassa suunnittelun johtamisen sekä takuu-
vaiheen toiminnan kehittämisellä. Yhtiö tuo myös elinkaariviisaat ratkaisut kaikkeen asuntorakentamiseen uu-
sien hankkeiden myötä. 

Johtava markkina-asema toimitilamarkkinoilla 

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa johtava markkina-asema toimitilamarkkinoilla sen keskeisimmillä maantieteel-
lisillä toimialueilla. Keskeiset strategiset näkökulmat johtavan markkina-aseman saavuttamiseen ovat elinkaa-
riviisaan rakentamisen kaupallistaminen yksityissektorille, asiakasymmärryksen ja markkina-aktiivisuuden li-
sääminen sekä arvon luominen asiakkaille oman vahvan hankekehityksen ja räätälöityjen sijaintiratkaisujen 
kautta. Yhtiö pyrkii myös vähentämään kannattavuusriskiään toimialamarkkinalla kaupallistamalla kaksivaihei-
sen projektinjohtourakointimallin yksityissektorin asiakkailleen. 

Vuoden 2021 aikana SRV panosti usealla myynnin ja asiakkuuksien hoidon osa-alueella myynnin lisäämiseen 
ja kaupallisuuden vahvistamiseen. Yhtiö on vuoden 2021 ja vuoden 2022 alun aikana käynnistänyt uusia toi-
mintatapoja asiakastarpeiden systemaattiselle tunnistamiselle ja markkina-aktiivisuuden kasvattamiselle. Eri-
tyinen painopiste tässä kehityksessä on ollut myynnin ja asiakkuuksien johtamisessa sekä myynnin volyymin 
ennustamisessa ja entistä tarkemmassa kohdentamisessa. Lisäksi SRV on kehittänyt uuden toimintamallin 
asiakkuuksien hoitoa varten ja laajentanut CRM-järjestelmän käyttöä. 

Irtautuminen Venäjän liiketoiminnasta 

SRV:n strategiana oli jo vuoden 2021 alussa keventää Sijoittaminen-liiketoiminnan tasetta ja divestoida sen 
omistukset Venäjän kauppakeskuksissa kehitysvaiheen ja markkinatilanteen perusteella arvioituna ajankoh-
tana. SRV:n hallitus päätti huhtikuussa 2022 käynnistää Yhtiön Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn Venäjän 
Ukrainassa aloittaman sodan ja siihen liittyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoiminto-
jen arvonalentumisten seurauksena. Sodasta ja sen aiheuttamasta markkinatilanteesta johtuen SRV alaskir-
jasi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä taseestaan käytännössä kaikki Venäjällä sijaitsevat kaup-
pakeskus- ja muut omistuksensa sekä sijoituksensa Fennovoimassa, yhteensä 141,2 miljoonaa euroa. Alas-
kirjausten jälkeen SRV:n omistusten kokonaisarvo Venäjällä oli 2,6 miljoonaa euroa 31.3.2022. Toimenpide-
ohjelman jälkeen SRV on lähes nettovelaton (IFRS 16 -oikaistu) rakennusyhtiö, ja sen Venäjä-riski on pieni. 
Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä on kuvattu tarkemmin osiossa ”Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tu-
loksesta ja pääomanlähteistä – Velat – Rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely”.  

SRV on ilmoittanut tutkivansa mahdollisuuksia nopeuttaa irtautumista Venäjältä ja pyrkinyt edistämään irtau-
tumistavoitetta muun muassa neuvottelemalla Venäjän toimintoihin liittyvien omaisuuserien myynnistä yhdellä 
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tai useammalla kaupalla. Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on käynnissä useita pidemmälle edistyneitä keskus-
teluita Venäjän toimintoihin liittyvien omaisuuseriensä myynnistä. Realisoinnin etenemisen todennäköisyyttä 
ja mahdollista ajoitusta nykyisessä markkinaympäristössä on kuitenkin vaikea arvioida (katso ”Riskit – SRV:n 
toimintaympäristöön liittyviä riskejä – SRV voi epäonnistua Venäjän toimintoihin liittyvien omaisuuserien myyn-
nissä”). 

Keskeiset vahvuudet 

SRV uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia: 

Suomen vahva rakennusliiketoiminta ja matalariskinen hankeportfolio 

SRV:n rakennusliiketoiminta on onnistunut vuosien 2020 ja 2021 välillä parantamaan huomattavasti raken-
nusliiketoimintansa kannattavuutta (ilman Tampereen Kannen Areenan vaikutusta vuonna 2021), muun mu-
assa vähentämällä korkeariskisten kiinteähintaisten hankkeiden osuutta Yhtiön hankeportfoliosta, joka muo-
dostuu nykyisestä tilauskannasta ja jo voitetuista, mutta vielä tilauskantaan kirjaamattomista, hankkeista. Yh-
tiön Rakentamisen-segmentin operatiivinen liikevoitto oli vuonna 2021 14,1 miljoonaa euroa, ja ilman Tampe-
reen Kannen Areenan vaikutusta operatiivinen liikevoitto olisi ollut vuonna 2021 34,7 miljoonaa euroa. Yhtiön 
Rakentaminen-segmentin operatiivinen liikevoittoprosentti oli vuonna 2021 1,5 prosenttia, ja ilman Tampereen 
Kannen Areenan vaikutusta operatiivinen liikevoittoprosentti olisi ollut vuonna 2021 3,7 prosenttia. SRV:n 
vahva asuntorakentaminen on kasvattanut viime vuosina osuuttaan Yhtiön koko tilauskannasta. Yhtiön johdon 
mukaan sen vahvasti hajautettu tilauskanta luo kysynnän tasaisuutta eri rakentamissegmenttien erilaisten ky-
syntäajureiden takia. Kokonaisuudessaan Yhtiön tilauskanta oli 858,0 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa 
2022 (1 061,1 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa 2021), josta myytyä tilauskantaa oli 788,1 miljoonaa euroa. 
Historiallinen liikevaihto on myös hyvin hajautunut eri rakennussegmenteille: Toimitila- ja infrarakentamisen 
osuus SRV:n rakentamisen liikevaihdosta oli noin 62,5 prosenttia vuonna 2021 (sairaaloiden ja koulujen osuus 
16,3 prosenttia, muiden toimitilojen osuus 35,1 prosenttia ja infra- ja korjausrakentamisen 11,2 prosenttia). 
Vuonna 2021 37 prosenttia rakentamisen liikevaihdosta tuli asuntorakentamisesta. 

Seuraavassa kaaviossa esitellään SRV:n vuoden lopun tilauskannan jakautuminen eri rakentamisen segmen-
teille sekä allianssi- ja projektinjohtourakoiden osuus vuoden lopun tilauskannasta. 
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Matalariskisten allianssi- ja projektinjohtourakoiden osuus tilauskannasta nousi vuoden 2021 aikana, ollen 47 
prosenttia vuoden lopun tilauskannasta (42 prosenttia maaliskuun lopun 2022 tilauskannasta). SRV:llä on 
näissä projekteissa matala tulosriski, sillä tilaaja kantaa merkittävän osan vastuusta hankekustannusten mah-
dollisessa nousussa. Näiden urakkatyyppien liiketoimintamallia on esitelty tarkemmin osiossa ”Liiketoiminnan 
yleiskuvaus – Liiketoimintasegmentit – Rakentaminen – Toimitila- ja infrarakentaminen”. Yhtiön johto arvioi, 
että allianssi- ja projektinjohtourakoiden osuus tilauskannasta tulee edelleen nousemaan lyhyellä aikavälillä, 
sillä Yhtiön tällä hetkellä voittamista kilpailutuksista (joiden yhteisarvo on noin 1,4 miljardia euroa), joita ei 
lasketa vielä tilauskantaan, yli 80 prosenttia on allianssi- tai projektinjohtourakoita. Lisäksi kiinteähintaisten 
projektien osuus voitetuista kilpailutuksista on hyvin vähäinen.  

Vahva hankekehitysosaaminen ja asiakaslähtöinen sekä 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 asiakas-
lähtöiseen ja tehokkaaseen toteutukseen sekä laajaan ja ammattitaitoiseen kumppaniverkostoon. Kiinteistö- 
ja rakennusliiketoiminnassa SRV:llä voi olla omia kehityshankkeita joko omaperusteisina tai yhteistyössä asia-
kaskumppaneiden kanssa tai se voi toimia rakentamisessa pääurakoitsijana projektinjohtomallilla. SRV voi 
myös olla kiinteistöjen väliaikaisena omistajana ja/tai operoijana sekä tarjota asiakkailleen valikoituja käytön 
aikaisia palveluja. SRV:n johto uskoo, että toimintamallin myötä SRV on ollut edelläkävijä uudenlaisten inno-
vatiivisten konseptien ja ratkaisujen kehittäjänä sekä merkittävien rakennuskohteiden urakoitsijana sekä julki-
sella että yksityisellä sektorilla. 

Rakennushanke jaetaan SRV Mallin mukaan neljään vaiheeseen tai päätoimintoon, jotka ovat: (i) hankkeiden 
kehittäminen; (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 tehtä-
vänä on ohjata koko suunnitteluprosessia asetettujen reunaehtojen ja asiakkaiden vaatimusten mukaan. Ra-
kentamisvaiheen työt toteutetaan projektinjohtomallilla sisältäen vaiheina rakentamisen valmistelun ja suun-
nittelun, varsinaisen rakentamisen, ohjaamisen ja valvonnan sekä kohteen luovutuksen asiakkaalle ja takuu-
ajan. Vuokraus- ja operointivaiheeseen voi sisältyä myös kiinteistön kunnossapidosta ja sovituista omistajien 
ja käyttäjien tarpeista huolehtiminen.  

SRV:n johto uskoo, että SRV Mallin keskeisiin vahvuuksiin kuuluvat kustannustehokkuus sekä perinteistä ra-
kennushankkeiden toteutusmallia nopeampi hankkeiden kokonaistoteutus ja parempi asiakkaiden tarpeiden 
huomioon ottaminen. SRV Mallin lähtökohtana on rakennushankkeen innovatiivinen kehittäminen ja toteutta-
minen yhteistyössä asiakkaiden kanssa asiakkaan tarpeiden pohjalta. SRV Malli yhdistää koko rakennushank-
keen johdonmukaiseksi ja joustavaksi prosessiksi, ja tarjoaa asiakkaille askel askeleelta mahdollisuuden osal-
listua hankkeita koskevaan päätöksentekoon. SRV vastaa hankkeen johtamisesta ja yksittäiset osa-alueet, 
kuten suunnittelu- ja rakennustyöt sekä rakennusmateriaalitoimitukset jaetaan osiin, jotka pääsääntöisesti kil-
pailutetaan 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 tarjota kiinteistöjen käytön aikaisia palve-
luja sekä toimia omissa kiinteistökehityshankkeissaan myös sijoittajana ja operoijana.  

Seuraavassa kaaviossa esitetään SRV Mallin mukainen hankeprosessi: 
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SRV Mallin hyödyt ovat SRV:n johdon mukaan parhaimmillaan laajoissa ja monitahoisissa hankkeissa, joissa 
osa kiinteistön loppukäyttäjistä ja ominaisuuksista kiinnittyvät hankkeeseen suhteellisen myöhäisessä vai-
heessa, ja joissa eri hankevaiheiden limittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä. 
SRV Mallin monet ominaisuudet ovat erittäin hyödyllisiä myös laajamittaisissa ja vaativissa rakennushank-
keissa ammattimaisten rakennuttajien kanssa. Onnistunut toteutus monimutkaisessa ja avoimessa hankeym-
päristössä edellyttää 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 al-
kavat prosessin alusta ja hyödyntävät SRV Mallia kokonaisuudessaan. Näissä toteutusmuodoissa SRV voi 
osallistua hankkeeseen myös sijoittajana ja omistajana sekä tarvittaessa kiinteistön operoijana. Omaperustei-
sissa hankkeissa SRV järjestää pääsääntöisesti itse myös hankkeen rahoituksen, kun taas omakehitteiset 
hankkeet toteutetaan yhteistyössä sijoittajakumppanien kanssa näiden omistukseen. Pidempiaikaiset yhteis-
omistushankkeet toteutetaan erilaisten sijoittajakumppaneiden kanssa käyttäen sovittua yhteishankemallia. 
Projektinjohtomallilla tehtävät rakennusurakat ja elinkaarihankkeet ovat asiakkaiden käynnistämiä ja SRV toi-
mii niissä kohteiden päätoteuttajana sopimuksen mukaan. Myös SRV:n omien kehityshankkeiden rakentamis-
vaiheet tehdään sovittujen SRV:n projektinjohtototeutusmallin periaatteiden mukaan. SRV Mallin ominaisuuk-
sia voidaan käyttää hyödyksi kaikissa rakennushankemuodoissa, mutta SRV:n johto uskoo, että asiakkaat 
saavat parhaimman hyödyn toteuttaessaan hankkeensa alusta lähtien yhteistoiminnassa SRV:n kanssa. 

Keskittyminen Suomen kasvukeskuksiin positiivisten markkinatrendien tukemana 

Kaupungistuminen on yksi megatrendeistä, joka muodostaa perustan SRV:n strategialle. Yhä suurempi osa 
väestöstä haluaa asua kaupungeissa, koska kaupunkielämää pidetään vaivattomana työpaikkojen ja palvelu-
jen saatavuuden ansiosta. Uudisrakentamisella on keskeinen rooli asuntokysyntään vastaamisessa erityisesti 
kasvavilla kaupunkiseuduilla, joissa myös osa uudistuotannosta korvaa käytöstä poistuvia rakennuksia.2 Myös 
energiankulutusta koskeva lainsäädäntö lisääntyy, ja yhdessä ilmastopäästöjen rajoittamisen tarpeen kanssa 

 
2 Lähde: VTT (Asuntotuotantotarve 2020-2040). 
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energiatehokkaampi elämäntapa ohjaa ihmisiä elämään tiiviimmissä yhteisöissä. SRV arvioi, että kaupungis-
tuminen ja väestön muuttoliike vauhdittavat jatkossakin rakentamista ja ylläpitävät tarvetta sekä asuntojen että 
toimitilojen rakentamiseen kasvukeskuksissa, jotka ovat SRV:n strategisia painopistealueita. Esimerkiksi Hel-
singin 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 työpaikko-
jen määrä yli miljoonaan. Tämä tarkoittaisi vuoteen 2018 verrattuna noin 500 000 asukkaan ja 300 000 työ-
paikan kasvua.3 Kaupungistumisesta on lisätietoja kohdassa ”Kehityssuuntaukset ja tietoa markkinasta – Toi-
mintaympäristöön vaikuttavat keskeiset trendit – Kaupungistuminen”. 

SRV keskittyy asunto-, toimitila- ja infrarakentamiseen kasvavissa kaupunkikeskuksissa. SRV pyrkii valjasta-
maan kaupungistumisen hyödyt keskittymällä hankkeisiin nopeasti kasvavilla kaupunkialueilla, joilla on suuri 
kasvupotentiaali ja suotuisa demografinen rakenne. Asuntojen ja toimitilojen rakentaminen sekä sijoittajaky-
syntä 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 2021 SRV:n liikevaihdosta 76 prosenttia muodostui hankkeista, 
jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Lisäksi SRV painottaa erityisesti asuntohankkeita kohteissa, joissa on 
hyvät julkiset liikenneyhteydet.  

Kaupungistuminen ja väestön muuttoliike ohjaavat jatkossakin rakentamista tukemalla sekä asuntojen että 
toimitilojen tarvetta kasvukeskuksissa. Lisäksi kaupungistuminen ja muuttoliike pitävät yllä julkista uudisraken-
tamista sekä olemassa olevien rakennusten korjausrakentamista. SRV:llä on kasvukolmiossa vahvaa näyttöä 
sairaaloiden ja terveydenhuollon tilojen rakentamisesta, kuten Tampereen yliopistollinen sairaala ja HUS Sil-
tasairaala Helsingissä, sekä julkiseen liikenteeseen liittyvistä hankkeista, kuten Helsinki-Vantaan lentoaseman 
terminaali 2. 

Lisäksi SRV:n tonttivaranto ja asiantuntemus kiinteistökehityksessä tukevat sen strategisia painopisteitä. 
SRV:n tonttivarantoon kuului 31.3.2022 yhteensä 471 000 neliömetrin rakennusoikeudet, jotka koskevat ra-
kentamattomia maa-alueita, maa-alueiden hankintasitoumuksia ja vuokratontteja, minkä lisäksi SRV:llä oli yh-
teensä 255 000 neliömetrin rakennusoikeudet koskien sopimuksia maa-alueiden kehittämisestä. SRV:n kor-
kealaatuinen tonttivaranto ja kehittämissopimukset sijaitsevat tiiviisti asutuilla ja kasvavilla kaupunkialueilla, 
jotka ovat hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella pääosin pääkaupunkiseudulla Suomessa. Lisäksi 
SRV:llä on merkittävää erikoisosaamista kiinteistökehityksestä ja laajaa kokemusta yhteistyöstä kuntien ja 
kaupunkien päättäjien kanssa. 

Vahva markkina-asema, korkealaatuiset referenssit sekä houkuttelevuus työnantajana 

Johdon mukaan SRV on yksi rakennusalan päätoimijoista Suomen keskeisissä kasvukeskuksissa. Suomessa 
SRV on Yhtiön johdon näkemyksen 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 käyttö-
tarkoituksiin soveltuviksi rakennuksiksi. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan SRV Mallin avulla SRV erottautuu 
useista kilpailijoistaan myös sillä, että hankkeet toteutetaan yhteistyössä laajan asiakas- ja toteutuskumppani-
verkoston kanssa. SRV pyrkii erottumaan kilpailijoistaan myös hyvällä palvelukulttuurilla ja syvällisellä asia-
kastarpeiden ymmärtämisellä, mikä tuo erityisen asiakaslähtöisyyden koko hankkeen toteutukseen. 

SRV:llä on asiantuntemusta vaativista kaupunkiympäristöistä, ja sen tavoitteena on tarjota paras asiakasko-
kemus kaupunkikeskuksissa toteutettavien hankkeiden kehittäjänä ja rakentajana. SRV:n johtamisjärjestelmät 
ovat kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua, tuotannon tehokkuutta sekä lopputuotteen laatua. Kaikki työvai-
heet valmiin rakennuksen luovutukseen ja käyttöönottoon asti suunnitellaan huolellisesti etukäteen ja käytän-
nön toteutusta tukevat SRV:n projektinhallinta-/laatujärjestelmän toimintaohjeet, malliasiakirjat, tarkastuslistat 
sekä muut tarkoituksenmukaiset apuvälineet. Myös hankkeiden riskit selvitetään ja niihin varaudutaan ja to-
teutuksen aikaista työtä ja lopputuotteen laatua varmennetaan asianmukaisin tarkastuksin. SRV:n projektin-
hallinta-/laatujärjestelmä sisältää myös sertifioidut ISO-standardin mukaiset laatu- ja ympäristö- sekä työter-
veys- ja turvallisuusjärjestelmät. Yhtiön tavoitteena on jatkossa keskittyä urakoinnissa entistä vahvemmin ma-
talariskisiin projektinjohto- ja allianssihankkeisiin, joissa se pystyy erityisesti käyttämään vahvuuksiaan projek-

 
3 Lähde: Helsingin kaupunki (Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2019). 
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tien johtamisessa, suunnittelun ohjauksessa ja hankintatoimen toteutuksessa. SRV:llä on referenssejä vaati-
vista projektinjohto- ja allianssihankkeista, kuten HUS Siltasairaala Helsingissä (projektinjohtourakka) ja Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2 (allianssi).  

SRV pyrkii olemaan alansa houkuttelevin työnantaja muun muassa ammatillisesti kiinnostavilla korkean pro-
fiilin hankkeillaan ja huolehtimalla henkilöstönsä hyvinvoinnista. SRV:n johdon mukaan SRV:n keskittyminen 
hankkeiden kehittämiseen sekä tehokkaaseen johtamiseen ja hallintaan ulkoistamalla varsinaiset rakennus-
työt pääosin yhteistyökumppaneille, yhdistettynä osaavaan ja yrittäjähenkiseen organisaatioon, on mahdollis-
tanut SRV:n korkean liikevaihdon per työntekijä, verrattuna muihin suuriin suomalaisiin rakennusliikkeisiin (ra-
kennusliikkeet, joiden liikevaihto on yli 500 miljoonaa euroa). SRV:n henkilöstöstä noin 85 prosenttia on toimi-
henkilöitä. 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 skaa-
laamisen vallitsevien markkinatilanteiden mukaan. Hankkeen alkuvaiheen yhteistyökumppaneita ovat muun 
muassa hankkeiden kehittämiseen liittyvät eri osa-alueiden erityisasiantuntijat ja suunnittelijat, ja rakennusvai-
heen toteutuksessa ovat mukana aliurakoitsijat sekä materiaalitoimittajat ja rakennuksen käytön aikana kiin-
teistön ylläpidon kumppanit. Hankkeet jaetaan osatoimituksiin ja kuhunkin hankkeeseen valitaan korkealaatui-
set ja kustannustehokkaat toteuttajat ja rakennusmateriaalit SRV:n hankintaprosessin avulla. Hankkeen ai-
kana SRV sekä ohjaa että tukee jatkuvasti kumppaneidensa toimintaa asiakkaiden asettamien tavoitteiden 
saavuttamiseksi. SRV:n toteutuskumppaniverkostoon kuuluu tämän Esitteen päivämääränä noin 3 600 kump-
pania, jotka täyttävät SRV:n toimintaperiaatteet ja laadulliset kriteerit. Suomalaisten yhteistyökumppaneiden 
lisäksi käytetään ulkomaisia kumppaneita esimerkiksi Baltian maista. Merkittävimmän osan hankintojen koko-
naisvolyymistä muodostavat noin 300 keskeistä alihankkijaa ja materiaalitoimittajaa, joiden kanssa SRV tekee 
hyvin tiivistä yhteistyötä. Yhtiöllä ei ole Suomen rakennushankkeissaan alihankkijoita tai materiaalitoimittajia 
Venäjältä. 

Vastuullisuus 

SRV haluaa olla vastuullisuuden edelläkävijä. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan toimimalla oikein ja teke-
mällä kestäviä päätöksiä tuetaan parhaiten myös strategisten tavoitteiden toteutumista. Nykyisessä toimin-
taympäristössä on tärkeää, että yrityksen johto seuraa muutoksia ja varmistaa, että yrityksen tuote- ja palve-
luportfolio vastaavat muun muassa tuleviin ilmastovaatimuksiin ja ovat kilpailukykyisiä esimerkiksi puolentoista 
asteen skenaariossa.  

Vastuullisuuden suurimmat muutospaineet tulevat tällä hetkellä sijoittaja- ja rahoittajarajapinnan kautta. Vas-
tuullinen sijoittaminen valtavirtaistuu ja rahoituksen vihertyminen valtaa alaa. SRV:n strategia ottaa vahvasti 
kantaa liiketoiminnan rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumi-
sessa. SRV:n strategiaa tukee neljä ohjelmaa, joista Elinkaariviisaus-ohjelma tuo vastuullisuuden osaksi liike-
toimintoja sekä etsii ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. SRV:n Elinkaariviisauden yhtenä keskei-
senä osana on ilmastonmuutoksen hillintä. Vuoden 2021 lopulla Yhtiö teki päätöksen, jonka mukaan SRV:n 
työmaat siirtyvät päästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien. Päätös oli merkittävä askel kohti elinkaariviisasta 
tulevaisuutta ja koskettaa kaikkia Yhtiön työmaita ja on tässä laajuudessa Yhtiön tietojen mukaan ensimmäi-
nen rakennusalalla Suomessa. Hiilineutraaliuus on saavutettu muun muassa käyttämällä vain uusiutuvaa tai 
päästötöntä energiaa. Yhtiö käyttää hiilineutraalia sähköä sekä hiilineutraalia lämmitystä aina, kun sitä on saa-
tavilla. Työkoneissa pyritään käyttämään sähköä tai biopolttoaineita käyttäviä koneita. Muut päästöt, kuten 
joidenkin kaasujen tai osan työkoneista aiheuttamat päästöt, kompensoidaan istuttamalla päästöjä vastaava 
määrä puita, jolloin saavutetaan työmaiden nettopäästöttömyys. 

SRV on koonnut vastuullisuuden tärkeimmät teemat vastuullisuusohjelmaksi, jonka tavoitteena on varmistaa, 
että Yhtiön vastuullisuustyö tukee strategisten tavoitteiden toteutumista ja parantaa Yhtiön mahdollisuutta kil-
pailla yhä vaativammassa toimintaympäristössä. SRV:n vastuullisuusohjelman teemoina ovat johtaminen sekä 
arvontuottaminen asiakkaille, henkilöstölle, kumppaneille, yhteiskunnalle, ympäristölle ja sijoittajille. Vastuulli-
suuden teemat on integroitu myös osaksi SRV:n riskienhallintaa. Riskienhallinnassa SRV on tehnyt Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) mukaisen ilmastoriskien arvion. SRV määritteli vuonna 2020 
YK:n kestävän kehityksen (”UN SDG”) 17 tavoitteesta 9 keskeistä tavoitetta osaksi vastuullista toimintaansa. 
Tavoitteet ovat osa SRV:n vastuullisuusohjelmaa, jossa on esitetty myös niiden laadulliset ja numeeriset ta-
voitteet. UN SDG:t on integroitu myös SRV:n strategisiin kehitysohjelmiin. 
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SRV:n vastuullisuutta johtaa hallitus, joka käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita tarpeen mukaan ja päättää 
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteista. SRV:n johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla vastuullisuuden opera-
tiivisesta johtamisesta, vuosittaisten tavoitteiden asetannasta sekä vastuullisuuden integroimisesta osaksi jat-
kuvaa toimintaa. Vastuullisuustyöryhmä kehittää ja seuraa SRV:n ilmastotyötä yhdessä operatiivisten toimin-
tojen kanssa. Käytännön työstä vastaa vastuullisuudesta vastaava johtaja tiiviissä yhteistyössä liiketoimintojen 
ja eri tukitoimintojen edustajien kanssa. 

SRV noudattaa lakisääteisiä ja alan yhteisiä raportointivaatimuksia ja tarjoaa sekä sisäisille että ulkoisille si-
dosryhmille ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Yhtiö odottaa vastuullisuusraportoinnin täyttävän monien 
sidosryhmien kasvavia tiedontarpeita. Erityisesti sijoittaja- ja rahoittajarajapinnan tarve vastuullisuustiedolle on 
nousussa. Vastuullisuuden teemat, kuten ilmastonmuutos ja sen vaikutukset, ovat osa normaalia liiketoimin-
taa, minkä vuoksi vastuullisuustietoa tarvitaan kasvavassa määrin myös liiketoiminnan päätösten tueksi.  

Sidosryhmien toiveiden ja tarpeiden tarkka kuunteleminen on SRV:lle tärkeää. Sidosryhmät odottavat yrityk-
siltä yhä enemmän käytännön toimia suurimpien vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa. Lisäksi Yhtiö on 
kutsunut mukaan SRV:n nuorisopaneeliin kaupunkien kehittämisestä kiinnostuneita nuoria keskustelemaan 
siitä, millaisia elinympäristöjä SRV tulevaisuudessa rakentaa, ja antamaan näkemyksiä ja mielipiteitä SRV:n 
suunnittelupöydällä olevien konkreettisten rakennushankkeiden kehittämiseen. 

SRV:n ympäristöpolitiikan mukaisesti ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen ympäristönsuojeluun, 
kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämiseen, sekä ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantami-
seen ympäristöjärjestelmää kehittämällä. Laatupolitiikka ja laatutoiminnot tukevat Yhtiön strategisia tavoitteita 
ja brändiä. SRV:n työterveys- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö ja 
työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn yllä-
pitäminen, edistäminen ja seuranta.  

SRV:n toimintaa ohjaavat Yhtiön arvot, ja eettiset toimintaohjeet määrittelevät periaatteet, joiden mukaisesti 
SRV:llä tehdään päätöksiä ja toimitaan kaikissa tilanteissa. Velvollisuus noudattaa eettisiä periaatteita koskee 
kaikkia SRV:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta. SRV pyrkii sitoutta-
maan myös kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit, eettisiin toimintaohjeisiinsa 
tai varmistamaan, että osapuolet noudattavat vastaavia käytäntöjä. SRV:llä on käytössä myös kaikille avoin ja 
luottamuksellinen eettinen kanava, jonka kautta SRV:n työntekijät ja liikesuhteiden osapuolet voivat ilmoittaa 
mahdollisesti havaitsemistaan epäeettisistä ja/tai laittomista tai epäterveistä menettelyistä SRV:n omassa tai 
sen kumppanien toiminnassa. 

Merkittävät investoinnit 

SRV:n investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,5 miljoonaa euroa 31.3.2022 päättyneellä 
kolmen kuukauden jaksolla. 

SRV ei ole tehnyt merkittäviä investointeja eikä merkittäviä investointeja koskevia päätöksiä 31.3.2022 ja tä-
män Esitteen päivämäärän välisenä aikana. 

Tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat olennaiset sopimukset 

SRV tiedotti 28.4.2022 päättäneensä tavoitella Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä vuoden 2022 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä tehtyjen Venäjän omaisuuserien sekä Fennovoima-omistuksen alaskirjausten johdosta. 
Alaskirjausten jälkeen Yhtiö ei kykene ilman Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä täyttämään sen rahoituksen 
kovenanttiehtoja, mikä ilman Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä johtaa velkojien ja Joukkovelkakirjalainojen 
haltijoiden asiamiehen irtisanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymiseen (katso ”Valikoituja tietoja SRV:n 
liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Toiminnan jatkuvuus” ja ”Valikoituja tietoja SRV:n liiketoimin-
nan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat – Rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely”. 

Osana Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä SRV allekirjoitti päärahoittajapankkiensa kanssa 3.6.2022 sopimuk-
sen käytössään olevan 30 miljoonan euron sitovan maksuvalmiuslimiitin, 40 miljoonan euron sitovan projekti-
rahoituslimiitin ja 63 miljoonan euron ei-sitovan projektirahoituslimiitin voimassaolon jatkamisesta 12 kuukau-
della 28.4.2024 asti ehdollisena Osakeannin ja Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn toteuttamiselle.  
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Edellä mainittujen sopimusten lisäksi SRV ei ole muita tehnyt tavanomaiseen liiketoimintaansa kuulumattomia 
olennaisia sopimuksia tämän Esitteen päivämäärään mennessä kuluvalla, 1.1.2022 alkaneella tilikaudella tai 
tilikausien 2021 tai 2020 aikana. 

Tulosennuste 

Seuraava katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joiden luonteeseen sisältyy riskejä ja epävarmuuk-
sia. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattaa poiketa merkittävästi tulevaisuutta 
koskevissa lausumissa ilmaistusta, johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronaviruspan-
demiasta sekä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, joita käsitellään alla ja muualla tässä Esitteessä erityisesti 
kohdassa ”Riskitekijät”. Seuraava katsaus on laadittu perusteilla, jotka ovat (i) vertailukelpoisia SRV:n histori-
allisten taloudellisten tietojen kanssa ja (ii) yhdenmukaiset SRV:n tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa. 

SRV esitti 28.4.2022 julkaisemassaan osavuosikatsauksessa seuraavat näkymät vuodelle 2022: 

”Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2022 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa 
SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, tilauskan-
nan 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 mate-
riaalien että työvoiman saatavuus. Koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltil-
lisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja tuovat epävarmuutta 
tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2022 liikevaihto tulee koostumaan pääosin yhteistoiminnallisesta urakoin-
nista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaih-
dosta jää vielä vuonna 2022 verrattain pieneksi. 

• Konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 800–950 miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 
2021: 932,6 miljoonaa euroa). 

• Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna (operatiivinen liikevoitto 
vuonna 2021: 5,3 miljoonaa euroa).”  

SRV:n vuoden 2022 näkymät perustuvat Yhtiön johdon arvioihin ja oletuksiin Yhtiön liikevaihdon ja operatiivi-
sen liikevoiton sekä toimintaympäristön kehityksestä. SRV:n ohjeistus perustuu tilauskantaan, Yhtiön johdon 
arvioon myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien osuudesta loppuvuoden 2022 liikevaihdosta ja 
markkinanäkymiin.  

Tilauskannassa olevien projektien tulosennusteissa on huomioitu toteutunut kustannusinflaatio sekä lähinnä 
Ukrainan sodasta johtuvat tiettyjen materiaalien saatavuusongelmat. Tulosennusteisiin on sisällytetty myös 
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tarpeelliset varaukset mahdollisen tulevan kustannusinflaation osalta. Nä-
kymään liittyvä omaperusteisten asuntojen myyntiriski on melko pieni johtuen myymättömien asuntojen vähäi-
sestä määrästä. Keskeisimpiä liikevaihtoon ja operatiiviseen liikevoittoon vaikuttavia tekijöitä, joihin SRV voi 
vaikuttaa, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien- ja projektiriskien hallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, kustannus-
hallinta sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet. Mahdolliset ulkoisista markkinatekijöistä tai 
koronaviruspandemiasta johtuvat yllä kuvatut vaikutukset eivät ole SRV:n johdon vaikutuspiirissä. Myöskään 
toimitila- ja asuntomarkkinoiden kysynnän mahdollinen väheneminen ei ole SRV:n johdon vaikutuspiirissä. 

Katso myös ”Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Keskeiset liiketoiminnan 
tulokseen vaikuttavat tekijät”. 
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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 tämänhetki-
sistä Venäjän sotatoimista Ukrainaan ja koronaviruspandemiasta johtuen. Yleinen talousympäristö ja raken-
nusmarkkina Suomessa saattaa poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen 
monista tekijöistä, joita käsitellään muualla tässä Esitteessä, erityisesti kohdassa ”Riskitekijät”. 

Yleinen talousympäristö Suomessa 

Maailmantalouden kasvu pysyi vahvana vuoden 2019 loppuun asti, mutta Suomen BKT:n reaalikasvu hidastui 
merkittävästi vuonna 2020 johtuen COVID-19 -virustaudin aiheuttaman pandemian maailmantalouteen tuo-
mista ongelmista. Vuonna 2021 Suomen BKT:n reaalikasvu palautui huomattavan positiiviseksi pandemiati-
lanteen paranemisen johdosta. Koronaviruspandemian ja helmikuussa 2022 alkaneen Ukrainan sodan aiheut-
tama merkittävä taloudellinen ja poliittinen epävarmuus Euroopassa ja muualla maailmassa aiheuttavat riskejä 
kokonaistalouden kehitykselle sekä SRV:n liiketoiminnalle ja toimintaympäristölle. Huhtikuussa 2022 Suomen 
pankki arvioi kahdessa vaihtoehtoisessa laskelmassaan Suomen BKT:n kasvavan 2,0 prosenttia vuonna 2022 
ja 1,5 prosenttia vuonna 2023, tai vaihtoehtoisesti kasvavan 0,5 prosenttia vuonna 2022 ja 0,5 prosenttia 
vuonna 20234. Talouskasvun odotetusta hidastumisesta huolimatta nykyiselle talousympäristölle on ominaista 
matala korkotaso: 3 kuukauden EURIBOR on ollut negatiivinen vuosina 2016–2021. Lähitulevaisuuden kehitys 
on kuitenkin suhdanteen kääntymisestä sekä kiihtyvästä inflaatiosta johtuen epävarmaa. Suomen pankki en-
nustaa kahdessa skenaariossaan inflaation olevan 4–5 prosenttia vuonna 2022 ja 2–3 prosenttia vuonna 
20235.  

Seuraavassa taulukossa esitetään avainlukuja Suomen yleisestä talousympäristöstä.  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BKT:n reaalikasvu, %(1)

 .....................................................................  3,2 2,5 -1,4 -0,9 -0,4 0,5 2,8 3,2 1,1 1,2 -2.3 3.5 
Työttömyysaste, %(1)

 .....................................................................  8,5 8,0 7,8 8,3 8,8 9,5 8,9 8,8 7,4 6,7 7,7 7,7 
Palkkakehitysindeksi(1)

 .....................................................................  2,6 2,7 3,2 2,1 1,4 1,4 0,9 0,2 1,7 2,1 1,9 2,3 
Inflaatio, %(1)

 .....................................................................  1,2 3,4 2,8 1,5 1,0 -0,2 0,4 0,7 1,1 1,0 0,3 2,2 
Kuluttajien luottamusindeksi(1)

 .....................................................................  2,4 -5,1 -6,7 -5,2 -6,3 -5,0 -2,0 3,3 2,0 -3,6 -6,8 1,8 
3 kuukauden EURIBOR, %(3)

 .....................................................................  0,8 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 

_______ 

Lähde: Eurostat, Euroopan keskuspankki, Tilastokeskus. 
(1) 2010–2021 Tilastokeskus. 
(2) 2010–2021 Euroopan keskuspankki. 

 

Suomen rakennusmarkkinat 

SRV toimii Suomen rakennusmarkkinoilla, jotka käsittävät uudis- ja korjausrakentamisen sekä maa- ja vesira-
kentamisen. Rakennusteollisuuden mukaan vuonna 2020 markkinan koko oli yhteensä 36,9 miljardia euroa, 
mikä merkitsee noin 2 prosentin vuosittaista kasvua verrattuna vuoden 2019 vastaavaan lukuun 36,1 miljardia 
euroa.6 Vuonna 2021 rakennusmarkkinat kasvoivat huomattavasti nopeammin kasvun ollessa yli 5 prosenttia.7 
Rakennusmarkkinoiden keskimääräinen kokonaiskasvu on huomattavasti ylittänyt Suomen BKT:n reaalikas-
vun vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Tämä johtuu Yhtiön johdon näkemyksen mukaan osittain siitä, että 
korjausrakentaminen on suhteellisen vähän altis liiketoiminnan suhdannevaihtelulle: BKT:n heikko tai negatii-
vinen kasvu voi vaikuttaa uudisrakentamiseen, mutta korjausrakentaminen on ollut vakaalla kasvukäyrällä joh-
tuen useista taustalla olevista trendeistä, kuten Suomen rakennuskannan ikääntymisestä, kaupungistumi-
sesta, kotitalouksien pienentymisestä ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta (näistä tekijöistä on 
lisätietoja vastaavissa kohdissa alla). Rakentaminen keskittyy voimakkaasti Etelä-Suomen kasvukeskuksiin.8 

 
4 Lähde: Suomen Pankki (Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa, kehysriihi 5.4.2022). 

5 Lähde: Suomen Pankki (Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa, kehysriihi 5.4.2022). 

6 Lähde: Rakennusteollisuus RT (Suhdannekatsaus Syksy 2020, Syksy 2021). 

7 Lähde: Tilastokeskus (Rakentamisen liikevaihtokuvaaja). 

8 Lähde: Valtiovarainministeriö, (Rakentaminen 2021–2022, Rakennusalan suhdanneryhmä, syksy 2021). 
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Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus saattaa kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti rakennusmarkkinan kehi-
tykseen Suomessa. 

SRV toimii Suomen rakennusmarkkinoilla sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Yhtiö keskittyy toiminnas-
saan kehityshankkeisiin ja rakennusurakoihin Etelä-Suomen keskeisillä kasvualueilla, kuten pääkaupunkiseu-
dulla sekä Tampereen ja Turun alueilla. Seuraavassa kaaviossa esitetään Suomen rakennusmarkkinoiden ja 
sen pääsegmenttien koko miljardeina euroina vuonna 2020. 

Rakennustuotannon arvo 2020, segmentoitu 

Uudis- ja korjausrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen 

  
______ 

Lähde: Rakennusteollisuus RT, Forecon Oy (Rakennusteollisuus RT – Suhdannekatsaus 10/2021). 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään avainlukuja Suomen rakennusmarkkinoista. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rakentamisen kasvu, % ...................  3,4 11,7 4,2 -1,8 1,5 6,7 8,2 8,2 7,2 3,6 1,8 5,4 
Talonrakentamisen kasvu, % ...........  6,3 15,0 2,4 -3,5 1,6 8,0 10,4 12,3 12,1 3,5 0,2 3,0 

Maa- ja vesirakentamisen kasvu, % -7,8 4,7 9,6 -0,3 2,0 8,2 4,7 0,2 -2,9 -0,2 12,5 9,6 
Erikoistuneen rakentamisen kasvu, % 4,3 10,6 4,4 -0,6 1,2 4,9 7,3 6,8 5,1 4,9 0,4 6,8 

_______ 

Lähde: Tilastokeskus (Rakentamisen liikevaihtokuvaaja). 

 

Sijoitusten määrä Suomen kiinteistömarkkinoilla jatkaa kasvuaan ja markkinan koko oli 91,5 miljardia euroa 
vuonna 2021 verrattuna 82,7 miljardiin euroon vuonna 2020, mikä merkitsi 11 prosentin vuosittaista kasvua. 
Vuosittaista kasvua ovat vauhdittaneet erityisesti kiinteistörahastojen, listaamattomien kiinteistöyhtiöiden ja 
kansainvälisten sijoittajien tekemät sijoitukset. Markkinat ovat kasvaneet vuosina 2012–2021 keskimäärin 8,0 
prosenttia vuodessa. 

Vuonna 2021 kiinteistötransaktioiden määrä oli 7,0 miljardia euroa, mikä merkitsi 25 prosentin kasvua edelli-
sestä vuodesta. Transaktioita tehtiin hitaasti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, mutta transaktioiden 
määrä vilkastui loppuvuoden aikana suureksi osaksi COVID-19 pandemian vaikutuksen vähenemisestä joh-
tuen. Transaktioiden keskimääräinen koko pysyi tasaisena, mutta oli edelleen merkittävästi vuoden 2017 huip-
putason alapuolella. Vuosina 2021, 2020 ja 2019 transaktioiden keskimääräinen koko oli noin 21 miljoonaa 
euroa, kun vastaava luku oli vuonna 2017 34 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 27 miljoonaa euroa. Aikaisem-
mista vuosista poiketen transaktioiden suosituin kiinteistösektori oli asuntokiinteistöt noin 33 prosentin osuu-
dellaan markkinan kokonaistransaktiovolyymistä vuonna 2021. Ennen tätä toimistokiinteistöt olivat suosituin 
kiinteistösektori neljä vuotta peräkkäin vuosina 2017–2020.9 

Prime-kohteiden nettotuottovaatimuksissa Helsingin keskusta-alueella on ollut laskeva trendi vuodesta 2012 
lähtien. Tähän ovat vaikuttaneet vahva investointikysyntä ja historiallisen alhainen korkotaso. Huhtikuun 2020 
RAKLI-KTI:n toimitilabarometrissa tapahtui kuitenkin käänne prime-toimistotilojen ja liiketilojen tuottovaatimus-
ten osalta. Tämä taso jatkui myös vuonna 2021 prime-toimistotilojen tuottovaatimuksen ollessa 3,7 prosenttia 

 
9 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2022). 
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ja prime-liiketilojen 4,7 prosenttia. Prime-asuntojen tuottovaatimukset ovat pysyneet noin 3,5 prosentin tuntu-
massa viimeisen kolmen vuoden ajan.10 

Seuraavassa kaaviossa esitetään avainlukuja Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoista. 

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat (mrd. euroa)(1) 
Merkittävien kiinteistökauppojen volyymi Suomessa 
(mrd. euroa)(1) 

  

______ 
Lähde: KTI, RAKLI-KTI Toimitilabarometri. 
(1) KTI (KTI markkinakatsaus syksy 2021, Suomen kiinteistömarkkina 2022, alkuperäinen engl. The Finnish Property Market 2022). 

 
10 Lähde: KTI (KTI markkinakatsaus, kevät 2021, kevät 2020). 
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Prime-kohteiden nettotuottovaatimukset Helsingin keskusta-alueella (1) 

 

______ 

Lähde: KTI, RAKLI-KTI Toimitilabarometri. 
(1) KTI (KTI markkinakatsaus syksy 2021, Suomen kiinteistömarkkina 2022, alkuperäinen engl. The Finnish Property Market 2022). 

 

Asuntorakentaminen 

Seuraavissa kaavioissa esitetään asuntoja koskevat rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet tuhansina 
kuutiometreinä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella sekä koko maassa.11 Lupien ja aloitusten määrä 
on pysynyt kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla viime vuosina korkealla tasolla. Koko maan 
tasolla lupien ja aloitusten määrä on vaihdellut merkittävästi vuosina 2005–2021. Asuntorakentaminen pysyi 
vilkkaana vuonna 2021, pysyen hyvin lähellä vuoden 2020 huipputasoa (47 800 vuonna 2021 vs. 48 200 
asuntoa vuonna 2020).12 

Uusien aloitettujen asuntojen määrä kasvoi merkittävästi Helsingin seudulla vuoden 2021 aikana. Uusien aloi-
tusten määrä pysyi hyvin lähellä 15 000 asunnon tasoa vuosina 2017–2020, mutta nousi noin 18 000 uuteen 
aloitettuun asuntoon vuonna 2021. Myönnettyjen lupien ja aloitusten määrää ohjaa erityisesti Helsingin seu-
dulla kerrostaloasuntojen ja muiden pienten asuntojen kasvava tarve. Lisäksi vuokra-asuntojen rakentaminen 
on ollut tärkeä tekijä rakennusvolyymien kasvussa. KTI:n mukaan Suomen suurissa kaupungeissa oli raken-
teilla lähes 18 000 uutta vuokra-asuntoa vuoden 2021 lopussa, joka tarkoittaa noin 30 prosentin kasvua ver-
rattuna 13 500 asuntoon vuoden 2020 lopussa13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Helsingin seutu sisältää seuraavat kunnat: Helsinki, Espoo ja Vantaa. 

12 Lähde: Valtiovarainministeriö, (Rakentaminen 2022–2023, Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2022). 

13 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2022). 
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Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit 
pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa (1) Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit koko Suomessa (1) 

  
______ 

Lähde: Tilastokeskus. 
(1) Laskettu juoksevana summana viimeisen kahdentoista kuukauden myönnetyistä luvista ja aloitetuista asuinrakennusprojekteista 

pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa 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 kas-
vavilla alueilla.14 Koko maan tasolla uusien asuntojen hintakehitys on ylittänyt vanhojen asuntojen kehityksen. 

Uusien ja vanhojen asuntojen keskihinnat per m2 
Helsingin seudulla (indeksoitu, 2015 = 100)(1)(2) 

Uusien ja vanhojen asuntojen keskihinnat per m2 koko 
Suomessa (indeksoitu, 2015 = 100)(1)(3) 

 

______ 

Lähde: Tilastokeskus. 

 
14 Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT (Alueellinen asuntomarkkinaennuste 2019). 
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(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 2002–2021. 

Valmistuneiden uusien, myynnissä olevien asuntojen lukumäärät Suomessa vuosina 2002–2021(1) 

 
______ 

Lähde: Rakennusteollisuus RT, RT:n Asuntotuotantokysely. 
(1) Rakennusteollisuus RT (Rakennusteollisuus RT – Suhdannekatsaus Syksy 2021, 10/2021). 

 

Toimisto- ja liikekiinteistöt 

Seuraavissa kaavioissa esitetään toimisto- ja liikekiinteistöjä koskevat rakennusluvat ja aloitetut hankkeet tu-
hansina kuutiometreinä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella sekä koko maassa. Lupien ja aloitusten 
määrät eivät ole palanneet koko maan tasolla vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Merkittävä osa 
uusista luvista ja hankealoituksista sijaitsee pääkaupunkiseudulla. 

Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit 
pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa(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 pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa sekä koko Suomessa. Luvut on ilmoitettu tuhansina 

kuutiometreinä. 
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Muutaman viime vuoden aikana talouden vahvistuminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että toimistotilojen 
nettokäyttöönotto on ollut positiivista. Vajaakäyttöaste on laskenut erityisesti vuosina 2016–2020, mutta pitkit-
tynyt koronaviruspandemia on osaltaan vaikuttanut vajaakäyttöasteen lievään nousuun vuonna 2021. Myön-
nettyjen lupien ja hankealoitusten kasvanut määrä on myös todennäköisesti ollut merkittävä syy vajaakäyttö-
asteen kasvuun vuonna 2021. Helsingin keskustan toimistojen kokonaismäärästä oli tyhjillään 12,5 prosenttia 
vuoden 2021 lopussa. Vastaava luku koko Helsingin seudulla oli noin 20 prosenttia.15  

Seuraavassa kaaviossa esitetään vajaakäyttöasteen kehitys Helsingin seudulla vuosina 2010–2021. 

Vapaana olevat toimistotilat Helsingin seudulla (%) (1) 

 
______ 

Lähde: KTI (Suomen kiinteistömarkkina 2022, alkuperäinen engl. The Finnish Property Market 2022). 
(1) Laskettu seuraavasti: vapaana olevat toimistotilat = 100% - toimistotilojen käyttöaste. 

 

Julkisen sektorin rakennukset  

Seuraavissa kaavioissa esitetään julkisen sektorin rakennuksille myönnetyt rakennusluvat ja aloitukset tuhan-
sina kuutiometreinä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella sekä koko maassa. Rakennuslupien ja 
aloitusten määrät nousivat uusiin ennätyksiin vuonna 2019 ja ovat pysyneet hyvällä tasolla myös vuosina 2020 
ja 2021. Myös pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa määrät ovat olleet kasvussa. Kasvutrendiin vai-
kuttaa kaupungistuminen, joka kasvattaa tarvetta julkishallinnon ja julkisten palveluiden käyttämille rakennuk-
sille, 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 hajauttami-
nen. Esimerkiksi monet iäkkäiden ihmisten tarpeiden mukaisesti suunnitellut uudet rakennukset ovat yksityis-
ten sijoittajien kehittämiä, jotka sittemmin vuokraavat tilat ja tarjoavat palveluja kunnille.16 

 
15 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2022). 

16 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2022). 
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Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit 
pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa(1) Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit koko Suomessa (1) 

  

_____ 

Lähde: Tilastokeskus. 
(1) Laskettu juoksevana summana viimeisen kahdentoista kuukauden myönnetyistä luvista ja aloitetuista julkisprojekteista 

pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa sekä koko Suomessa. Luvut on ilmoitettu tuhansina kuutiometreinä. 

 

Teollisuus- ja varastorakennukset 

Seuraavissa kaavioissa esitetään teollisuus- ja varastorakennuksia koskevat rakennusluvat ja aloitetut hank-
keet tuhansina kuutiometreinä koko maassa. Lupien ja aloitusten määrät eivät ole palanneet koko maan tasolla 
vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneelle tasolle, mutta ovat kasvaneet merkittävästi vuoden 2009 pohjaluke-
mista. Teollisuus- ja varastorakennusten kokonaisvolyymi on merkittävä ollen samaa kokoluokkaa asuntora-
kentamisen kanssa. 

Myönnetyt luvat ja aloitetut projektit koko Suomessa (1) 

 

_____ 

Lähde: Tilastokeskus. 
(1) Laskettu juoksevana summana viimeisen kahdentoista kuukauden myönnetyistä luvista ja aloitetuista teollisuus- ja 
varastorakennusprojekteista koko Suomessa. Luvut on ilmoitettu tuhansina kuutiometreinä. 
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Infrarakentaminen 

Rakennusalan suhdanneryhmän arvion mukaan infrarakentaminen kasvoi noin prosentin vuonna 2021. Erityi-
sesti julkiset hankkeet ajavat infrarakentamisen kehitystä. Kuten asuntotuotanto, myös infrarakentaminen pai-
nottuu pääosin kasvukeskuksiin, kuten Helsingin seutuun sekä Tampereen ja Turun alueisiin. Merkittäviä tu-
leville vuosille budjetoituja infrahankkeita ovat esimerkiksi valtatie 4:n Äänekoski–Viitasaari-osuus, Kirjalansal-
men ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen, Digiradan suunnittelu ja pilotointi sekä Turku-Kupittaa rata.17 

Seuraavassa kaavioissa esitetään infrarakentamisen historiallinen kehitys vuosina 2005–2021. 

 

Infrarakentamisen volyymi Suomessa (indeksi 2005 = 100)(1) 

 
______ 

Lähde: Rakennusteollisuus RT, RT:n Asuntotuotantokysely. 
(1) Rakennusteollisuus RT (Rakennusteollisuus RT – Suhdannekatsaus Syksy 2021, 10/2021). 

 

Korjausrakentaminen 

Taustalla olevien trendien, kuten Suomen rakennuskannan ikääntymisen ja rakennusten käyttötarkoitusten 
muutosten, tukemana Suomen korjausrakentamisen markkinat ovat kasvaneet tasaista tahtia historiallisesti. 
Seuraavassa kaaviossa esitetään korjausrakentamisen historiallinen kehitys vuosina 2005–2021. 

Korjausrakentamisen volyymi Suomessa (indeksi 2005 = 100)(1) 

 
______ 

Lähde: Rakennusteollisuus RT, RT:n Asuntotuotantokysely. 
(1) Rakennusteollisuus RT (Rakennusteollisuus RT – Suhdannekatsaus Syksy 2021, 10/2021). 

 

 

 
17 Lähde: Valtiovarainministeriö (Rakentaminen 2022–2023, Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2022). 
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Suomen rakennusmarkkinan näkymät vuodelle 2022 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopussa toi talouteen merkittävää epävarmuutta ja heikensi myös 
Suomen talouden kasvunäkymiä. Sodan taloudelliset vaikutukset Suomelle ovat moninaiset ja riippuvat sodan 
kestosta sekä laajuudesta. Kriisi vauhdittaa inflaatiota energian ja raaka-aineiden hintojen noustessa. Kasvava 
epävarmuus, yritysten- ja kuluttajien heikentynyt luottamus sekä nousevat hinnat vähentävät kulutusta ja in-
vestointeja. Viennin kasvu taittuu Venäjän kaupan hyytymisen myötä. Koronapandemian myötä syntyneet glo-
baalien tuotantoketjujen pullonkaulat pahenevat pakotteiden ja vastapakotteiden myötä.18  

Sodan luoma epävarmuus, moninaiset talousvaikutukset sekä inflaatio ja materiaalien saatavuusongelmat jar-
ruttavat rakentamista. Kuluvana vuonna asuntorakentamisen vauhdin ennustetaan hidastuvan loppuvuoden 
aikana epävarmuuden ja korkojen mahdollisen nousun myötä. Toisaalta ennen sotaa käynnistyneiden hank-
keiden ennustetaan kasvattavan rakennusmarkkinaa vielä vuoden 2022 aikana. Toimitilarakentamisen osalta 
on ennustettu kasvun jatkumista teollisuus- ja varastorakentamisen sekä palvelualojen investointien myötä. 
Riski ennustettua heikommasta kehityksestä on kuitenkin merkittävä varsinkin loppuvuoden osalta.19  

Vuosi 2022 alkoi Suomen kiinteistömarkkinoilla vahvasti mutta Venäjän sotatoimet luovat epävarmuutta ja 
varjostavat kehitysnäkymiä myös tämän segmentin osalta. Sijoittajien kiinnostus on kohdistunut vahvoihin kas-
savirtakohteisiin, kuten asuntoihin ja logistiikkaan. Lisäksi toimistokiinteistöjen kiinnostus on kasvanut, kun 
taas liikekiinteistöjen kiinnostavuus pysyttelee matalalla.20 

Toimintaympäristöön vaikuttavat keskeiset trendit 

Kaupungistuminen 

Muihin Pohjoismaihin ja muuhun Eurooppaan verrattuna suhteellisen pieni osa Suomen väestöstä asuu kau-
pungeissa. Kaupunkiväestön osuuden odotetaan kasvavan, sillä muuttoliike maaseudulta nopeasti kasvaville 
kaupunkialueille jatkuu lähitulevaisuudessa. Vuosina 2021–2040 Helsingin seudun sekä Tampereen ja Turun 
alueiden odotetaan olevan eniten nettomuutosta voittavien alueiden joukossa.21 Linjassa Tilastokeskuksen 
arvioiden kanssa Yhdistyneet kansakunnat (YK) ennustaa Suomen kaupungistumisasteen kasvavan vuoden 
2021 85,5 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 2021: Tilastot muuttujina alue, vuosi, sukupuoli ja tiedot).  

 
18 Lähde: Suomen Pankki (Skenaarioita Suomen lähivuosien talouskehityksestä 11.3.2022) & Valtiovarainministeriö (Taloudellinen 

katsaus, kevät 2022 13.4.2022). 

19 Lähde: Rakennusteollisuus RT (Suhdannekatsaus Kevät 2022) ja Valtiovarainministeriö, (Rakentaminen 2022–2023, Rakennusalan 
suhdanneryhmä, kevät 2022). 

20 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2022, 21.3.2022) ja Newsec (Newsecin kiinteistömarkkinakatsaus kevät 2022, 2.3.2022). 

21 Lähde: Tilastokeskus (Väestöennuste 2021: Keskeiset tilastot alueen, vuoden ja sukupuolen mukaan). 
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(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 16,7 prosentista vuonna 2021 21,7 prosenttiin vuonna 2040. Tällä hetkellä pääasiassa 
kunnat tuottavat terveys- ja sosiaalipalveluja, mutta viimeaikaisena trendinä on ollut palveluiden lisääntyvä 
ulkoistaminen yksityisen sektorin palveluntarjoajille. Lisäksi kuntien tiukentuva taloustilanne on lisännyt niiden 
halukkuutta etsiä uusia ratkaisuja perinteisiin käytäntöihin tukeutumisen sijasta. Kasvava hoiva- ja terveyden-
huoltokiinteistöjen tarve onkin kasvattanut näiden sijoitusmarkkinan noin yhdestä miljardista eurosta yli viiteen 
miljardiin euroon vuosien 2015 ja 2021 välillä.22  

Arvio Suomen populaation jakautumisesta ikäryhmiin vuosina 2021–2040 

 
______ 

Lähde: Tilastokeskus (Väestöennuste 2021, 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 mää-
rän on arvioitu olevan 3,5 miljardia euroa vuodessa vuosina 2016–202523. Toisaalta asuntojen remonttien 
kokonaismääräksi on arvioitu 9,4 miljardia vuodessa vuosina 2016–2025 verrattuna 7,3 miljardiin euroon vuo-
dessa vuosina 2006–201524. Suurin osa kasvusta johtuu 1980-luvun rakennuskannan vanhentumisesta.  

Helsingissä ja muilla kasvualueilla korjausrakentamisen kysynnän kasvu on taloudellisesti perusteltua. Maa-
seutualueella sijaitsevissa kunnissa korjausrakentamisen kysyntä ei ole yhtä voimakasta kuin kaupunkialueilla, 
ja siten osa rakennuskannasta jätetään sellaiseksi kuin se on tai puretaan.25 

 
22 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2022). 

23 Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT (Asuinrakennusten korjaustarve). 

24 Lähde: VTT: Asuinrakennusten korjaustarve 2006–2035. 

25 Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT (Asuinrakennusten korjaustarve). 
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Suomen rakennuskannan ikäjakauma vuonna 2020 (miljoonaa neliömetriä) 

 
______ 

Lähde: Tilastokeskus (Rakennukset ja kerrosala muuttujina: alue, vuosi, valmistumisvuosi, rakennuksen käyttötarkoitus ja tiedot). Kate-

goria ”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 keskimää-
räinen koko on pienentynyt merkittävästi 10 viime vuoden aikana. Vuonna 2005 tehdyistä hankealoituksista 
36 prosenttia oli kerrostaloja, kun vastaava luku oli 76 prosenttia vuonna 2021. Uusien kerrostaloasuntojen 
keskimääräinen koko oli 68 m2 vuonna 2021 ja 84 m2 vuonna 2005.26 Pienempien asuntojen kysyntä perustuu 
kotitalouksien koon pienentymiseen – vuonna 2020 Suomen kotitalouksista 45 prosenttia oli yhden hengen 
kotitalouksia ja 33 prosenttia kahden hengen kotitalouksia. Kotitaloudet ovat pienempiä suurissa kaupun-
geissa. Esimerkiksi Helsingissä yhden hengen kotitalouksien osuus oli noin 50 prosenttia vuonna 2020.27 

Rakennusten käyttötarkoituksen muutokset 

Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksilla pyritään parantamaan ja optimoimaan kiinteistökannasta saata-
vaa taloudellista tuottoa. Suomessa on tällä hetkellä paljon kiinteistöjä, joilla on suuri vajaakäyttöaste, varsinkin 
vuoden 2021 aikana tapahtuneen vajaakäyttöasteen nousun seurauksena. Näiden kiinteistöjen muuttaminen 
vastaamaan paremmin kysyntään voi parantaa niiden käyttöastetta ja kasvattaa taloudellista tuottoa. Esimer-
kiksi Helsingin seudulla toimistotilojen ylitarjonta on luonut merkittävän määrän muutos- ja uudelleenkehitys-
hankkeita.  

Käyttötarkoituksen muuttamisen volyymi on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja vuosina 2015–2021 kes-
kimäärin yli 100 000 m2 toimistotiloja poistettiin markkinoilta vuosittain. Valtaosa vanhoista toimistotiloista 
muunnetaan asunnoiksi. Helsingin keskeisimmillä alueilla monet toimistot on muunnettu tai niitä ollaan muun-
tamassa hotellikäyttöön.28 Toimistojen muuntamista esteettömiksi asunnoiksi voidaan myös käyttää ratkaisuna 
tuettujen asuntojen kiinteistöjen kasvavaan tarpeeseen ja kysyntään. Suomen valtion tavoitteena on, että Suo-
messa olisi vuoteen 2030 mennessä miljoona esteetöntä asuntoa, joita vuonna 2021 oli valmiina vasta puoli 
miljoonaa. Tähän kysyntään vastaaminen vaatii uusien esteettömien asuntojen rakentamista ja lisäksi ole-
massa olevien kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttamista iäkkäiden tarpeisiin soveltuvaksi voidaan pitää 
mahdollisena täydentävänä toimenpiteenä.29 

 
26 Lähde: Tilastokeskus (Rakennus- ja asuntotuotanto). 

27 Lähde: KTI (The Finnish Property Market 2022). 

28 Lähde: KTI (Suomen kiinteistömarkkina 2022, alkuperäinen engl. The Finnish Property Market 2022). 

29 Lähde: Ympäristöministeriö (Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020–2022). 
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Toimistokannan muuntaminen toisiin käyttötarkoituksiin Helsingin seudulla vuosina 2010–2021 (tuhansia 
neliömetrejä) (1) 

 
____ 

Lähde: KTI. 
(1) KTI (Suomen kiinteistömarkkina 2022, alkuperäinen engl. The Finnish Property Market 2022). 

 

Kilpailuympäristö 

SRV:n päämarkkinat ovat kilpailtuja, ja markkinan suurimpia toimijoita SRV:n lisäksi ovat suomalaiset YIT, 
Lehto, Consti, Jatke, Pohjolan Rakennus, 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 kehittä-
miseen ja suunnitteluun ja sitä kautta pienentää toteutuksen riskitasoa verrattuna perinteiseen kilpailu-urak-
kaan, 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 pit-
kään historiaan ja osaamiseen tonttihankinnassa sekä niiden kehittämisessä sekä hankkeiden jalostamisessa 
eri käyttötarkoituksiin soveltuviksi rakennuksiksi. Kehityshankkeiden rakentamisvaiheessa sekä rakennusura-
koissa SRV pyrkii tuottamaan asiakkailleen ainutlaatuista lisäarvoa vahvan projektinjohto-, suunnittelunohjaus- 
ja toteutusosaamisensa pohjalta. SRV pyrkii erottautumaan monista kilpailijoistaan myös sillä, että hankkeet 
toteutetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta yhteistyössä asiakkaiden sekä laajan toimittajaverkoston kanssa. 
Lisäksi SRV:n toimintamalli ja toisiaan täydentävät verkostot mahdollistavat hankkeiden ja toiminnan nopean 
skaalaamisen vallitsevien markkinatilanteiden mukaan. 

Yhtiön tavoitteena on jatkossa keskittyä entistä vahvemmin matalariskisiin projektinjohto- ja allianssihankkei-
siin, joissa se pystyy erityisesti käyttämään vahvuuksiaan projektien johtamisessa, suunnittelun ohjauksessa 
ja hankintatoimen toteutuksessa. SRV:llä on referenssejä vaativista projektinjohto- ja allianssihankkeista, ku-
ten HUS Siltasairaala Helsingissä (projektinjohtourakka) ja Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2 (alli-
anssi).  

Seuraavassa kaaviossa on esitetty suurimmat markkinatoimijat Suomessa liikevaihdon mukaan sekä näiden 
toimijoiden liikevaihto, työntekijöiden lukumäärä ja liikevaihto per työntekijä (laskettu jakamalla raportoitu liike-
vaihto raportoidulla työntekijöiden määrällä).30 

 

 

 

 
30 Tiedot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. 
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Suurimmat markkinatoimijat Suomessa liikevaihdon mukaan (*)(1) 

 
______ 

Lähde: Yhtiöiden materiaalit. 
(*) YIT, SRV, NCC, Lehto, PEAB ja Consti raportoivat IFRS:n mukaisesti, ja Skanska (Skanska Oy), Lujatalo, Pohjola Rakennus, Jatke, 
Fira ja Bonava raportoivat FAS:n mukaisesti. 
(1) Valuuttamuunnoksissa on käytetty kiinteää valuuttakurssia EUR/SEK 10,14. 
 (2) Keskimäärin tilikauden aikana. 
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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 päivämää-
ränä Yhtiön tiedon mukaan edelleen relevantteja. Tiivistelmässä ei käsitellä säännöllistä taloudellista rapor-
tointia 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. 

Sisäpiiritieto 

SRV tiedotti 13.9.2021, että Yhtiö on allekirjoittanut ei-sitovan aiesopimuksen Pietarissa sijaitsevan Pearl 
Plaza –kauppakeskuksen myynnistä. SRV omistaa kauppakeskuksesta 50 prosenttia ja ennakoi, että mahdol-
lisen kaupan vaikutus Yhtiön operatiiviseen liikevoittoon on positiivinen. 

Muut pörssitiedotetut 

Osakkeiden takaisinosto 

SRV tiedotti 3.2.2022, että hallitus on päättänyt käyttää 29.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen valtuutusta hankkia 
Yhtiön osakkeita. Osakkeiden hankinta käynnistyy aikaisintaan 4.2.2022 ja päättyy kun tarvittavat osakkeet on 
hankittu. Hankittava määrä on korkeintaan 3 900 000 osaketta ja osakkeet hankitaan Yhtiön osakepohjaisten 
kannustinjärjestelmien toimeenpanoa varten. Hankinnan käynnistyessä Yhtiöllä oli omistuksessa 862 561 
omaa osaketta.  

SRV tiedotti 28.4.2022, että hallitus on päättänyt lopettaa hankintaohjelman. Yhtiö hankki 7.2.2022–29.3.2022 
yhteensä 1 112 480 omaa Osakettaan noin 0,4394 euron keskihintaan ja osakkeiden kokonaishankintahinta 
oli 489 tuhatta euroa. Samalla tiedotettiin, että Yhtiöllä oli hallussaan yhteensä 1 975 041 omaa osaketta, joka 
vastaa noin 0,75 prosenttia kaikista Osakkeista. 

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 mukai-
sesti SRV on julkistanut saamansa ilmoitukset tällaisista liiketoimista. 

Yhtiökokouksen päätökset 

SRV julkisti 28.3.2022 samana päivänä pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien seu-
raavat päätökset: 

• Päätettiin olla jakamatta osinkoa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta hyväksytyn taseen perusteella. 

• Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Timo 
Kokkila, Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heikki Leppänen ja Heli Iisakka. Tomi Yli-Kyyny valittiin 
hallituksen puheenjohtajaksi. 

• Hallitus valtuutettiin päättämään omien Osakkeiden hankkimisesta Yhtiön vapaalla omalla pääomalla 
(enintään 26 000 000 Osaketta) ja osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta tai Yhtiön hal-
lussa olevien omien Osakkeiden luovuttamisesta esimerkiksi yrityskauppojen rahoittamiseksi ja kan-
nustinjärjestelmien toteuttamiseksi (enintään 26 000 000 Osaketta). 
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VALIKOITUJA TALOUDELLISIA JA MUITA TIETOJA 

Historialliset taloudelliset tiedot 

Alla esitetyt SRV:n taloudelliset tiedot perustuvat SRV:n tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen 
31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, joka on laadittu ”IAS 34 Osavuosikatsaukset” -standardin 
mukaisesti sisältäen vertailutietoina esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 31.3.2021 päättyneeltä 
kolmen kuukauden jaksolta ja tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiltä 
tilikausilta, jotka on laadittu IFRS:n mukaisesti. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2021 ja 
31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta sekä Yhtiön tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2022 päättyneeltä kol-
men kuukauden jaksolta on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla. Lukuun ottamatta tähän Esitteeseen 
viittaamalla sisällytettyjä Yhtiön tilintarkastettuja konsernitilinpäätöksiä 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiltä 
tilikausilta, mitään osioita tästä Esitteestä ei ole tilintarkastettu. Tässä esitettyjä lukuja tulee lukea yhdessä 
tämän Esitteen kohdan ”Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä” sekä tähän 
Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen 31.12.2022 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta laadittujen konserniti-
linpäätösten sekä 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laaditun osavuosikatsauksen kanssa. 

 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Konsernin tuloslaskelma 2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa, ellei toisin ole ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin ilmoi-
tettu) 

      

Liikevaihto ....................................................................  190,7 187,1 932,6 975,5 
Liiketoiminnan muut tuotot .............................................  0,2 1,0 3,5 2,2 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen  
muutos ...........................................................................  -62,8 4,3 -116,9 -0,8 
Aineiden ja palveluiden käyttö ........................................  -130,8 -165,4 -733,4 -868,2 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ..........................  -18,2 -18,1 -71,6 -69,4 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ..............................  -2,8 0,2 1,2 -13,6 
Poistot ............................................................................  -1,3 -1,5 -5,8 -7,4 
Sijoitusten arvonalentumiset -57,7 - -0,5 -11,5 
Liiketoiminnan muut kulut  ..............................................  -2,9 -2,2 -10,7 -10,9 
Valuuttajohdannaisten tuotot ja kulut .............................  - -0,1 -0,1 5,5 
Liikevoitto .....................................................................  -85,7 5,2 -1,7 1,5 
Rahoitustuotot  ...............................................................  0,6 1,5 5,0 3,7 
Rahoituskulut  ................................................................  -1,7 -5,6 -17,6(1) -31,6(1) 

Rahoitusomaisuuden arvonalentumiset -41,7 - -6,1(1) -1,5 (1) 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä  .............................  -42,8 -4,1 -18,6 -29,4 
Tulos ennen veroja ......................................................  -128,5 1,1 -20,3 -28,0 
Tuloverot ........................................................................  -4,8 0,5 0,5 2,9 
Tilikauden tulos ............................................................  -133,3 1,6 -19,9 -25,1 
     
Jakautuminen ...............................................................      
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus ..............  -133,3 1,5 -19,9 -22,8 
Määräysvallattomille omistajille  .....................................  - 0,1 - -2,3 
     
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
osakekohtainen tulos, euroa .......................................  -0,51 0,00 -0,08 -0,15 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
laimennettu osakekohtainen tulos, euroa ..................  -0,51 0,00 -0,08 -0,15 

_____ 
(1) Tilintarkastamaton. Rahoitusomaisuuden arvonalentumiset on esitetty erillisellä rivillään 31.3.2022 päättyneen kolmen kuukauden 

jakson osalta. Vertailukausien esittämistapa on oikaistu vastaamaan 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jakson esittämistapaa. 
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 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Konsernin laaja tuloslaskelma  2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

   

Tilikauden voitto ...........................................................  -133,3 1,6 -19,9 -25,1 

     

Muut laajan tuloksen erät     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää  
tulosvaikutteisiksi:     
Muuntoerot -0,3 2,5 -1,1 -3,3 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan  
tuloksen eristä ................................................................  -3,5 -0,9 2,9 -15,1 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen  
jälkeen ...........................................................................  -3,8 1,5 1,8 -18,3 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus laajan tu-
loksen eristä ...................................................................  -3,8 1,3 1,8 -18,6 
Määräysvallattomille omistajille laajan tuloksen eristä ...  - 0,2 - 0,2 
Tilikauden laaja tulos yhteensä ..................................  -137,1 3,1 -18,1 -43,4 

     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus ..............  -137,1 2,8 -18,1 -41,4 
Määräysvallattomille omistajille ......................................  - 0,3 - -2,1 
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 31.3. 31.12. 

Konsernitase  2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

   

VARAT     

     
Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset hyödykkeet ....................................................  3,5 3,3 3,6 3,8 
Aineelliset hyödykkeet, käyttöoikeusomaisuuserät ........  9,4 10,4 9,5 10,7 
Liikearvo .........................................................................  1,7 1,7 1,7 1,7 

Muut aineettomat hyödykkeet ........................................  0,8 1,1 0,9 1,2 

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ..........................  3,1 49,1 51,9 48,1 

Muut rahoitusvarat .........................................................  10,0 22,9 24,7 22,2 
Saamiset ........................................................................  8,8 9,6 9,7 9,4 
Laina- ja rahoitussaamiset osakkuus-/yhteisyrityksiltä ...  - 45,0 40,5 44,3 
Laskennalliset verosaamiset ..........................................  37,7 42,8 42,2 41,6 

Pitkäaikaiset varat yhteensä .......................................  75,0 185,9 184,8 183,0 

     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus ............................................................  168,9 357,9 227,3 355,3 
Vaihto-omaisuus, käyttöoikeusomaisuuserä ..................  71,2 111,4 72,7 118,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset ..................................  136,0 141,2 133,4 143,5 
Laina- ja rahoitussaamiset osakkuus-/yhteisyrityksiltä ...  - - - 1,6 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat  
verosaamiset ..................................................................  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahavarat .......................................................................    37,2 63,1 68,0 96,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ......................................  413,3 673,6 501,5 715,9 

VARAT YHTEENSÄ ......................................................  488,3 859,5 686,3 898,9 

     

OMA PÄÄOMA JA VELAT     

     
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma     
Osakepääoma ................................................................  3,1 3,1 3,1 3,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto .....................  264,7 264,7 264,7 264,7 
Muuntoerot .....................................................................  -21,9 -18,7 -18,2 -20,0 

Oman pääoman ehtoinen laina ......................................  15,4 15,4 15,4 15,4 

Kertyneet voittovarat ......................................................  -234,7 -78,8 -99,9 -78,2 

Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma  
yhteensä ........................................................................  26,4 185,7 165,1 185,0 
Määräysvallattomien omistajien osuus ......................  - -4,5 - -4,0 
Oma pääoma yhteensä ................................................  26,4 181,2 165,1 181,0 
     
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat .................................................  1,0 2,4 1,0 2,4 

Varaukset .......................................................................  13,1 12,6 13,0 12,4 

Korolliset velat ilman vuokravelkoja ...............................  37,9 128,4 128,8 234,9 
Korolliset vuokravelat  ....................................................  85,3 126,5 86,7 133,6 

Muut velat .......................................................................  11,5 17,7 14,8 20,8 
Pitkäaikaiset velat yhteensä ........................................  148,7 287,5 244,3 404,0 

     
Lyhytaikaiset velat     
Ostovelat ja muut velat ...................................................  189,9 262,1 243,2 284,5 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat .........................................................................  

0,0 0,2 0,0 0,7 

Varaukset .......................................................................  11,5 10,7 11,3 11,4 

Korolliset velat ilman vuokravelkoja ...............................  109,4 115,2 20,2 14,8 

Korolliset vuokravelat .....................................................  2,3 2,5 2,3 2,6 

Lyhytaikaiset velat yhteensä .......................................  313,2 390,8 276,9 314,0 

     
Velat yhteensä ..............................................................  461,9 678,3 521,3 718,0 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ .......................  488,3 859,5 686,3 898,9 
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 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Konsernin rahavirtalaskelma  2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     

Liiketoiminnan rahavirta .................................................  -25,4 -22,5 68,9 46,3 
Investointien rahavirta ....................................................  -0,3 -0,7 7,2 26,6 
Rahoituksen rahavirta  ...................................................  -4,5 -10,7 -105,4 -2,2 
Rahavarojen muutos ....................................................  -30,2 -33,9 -29,3 70,7 
     
Rahavarat tilikauden alussa ...........................................  68,0 96,7 96,7 27,7 

Rahavarojen valuuttakurssiero .......................................  -0,6 0,3 0,5 -1,7 

Rahavarat tilikauden lopussa ......................................  37,2 63,1 68,0 96,7 
 
 

  1.1.–31.3. ja 31.3. 1.1.–31.12. ja 31.12. 

Konsernin avainluvut  2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa, ellei toisin ole ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toi-
sin ilmoitettu) 

     

Liikevaihto ......................................................................  190,7 187,1 932,6(1) 975,5(1) 

Operatiivinen liikevoitto  .................................................  4,9 4,8 5,3 15,8(2) 

Operatiivinen liikevoitto, % liikevaihdosta .......................  2,6 2,5 0,6 1,6(2) 
Liikevoitto .......................................................................  -85,7 5,2 -1,7(1) 1,5(1) 

Liikevoitto, % liikevaihdosta ............................................  -44,9 2,8 -0,2 0,2 

Rahoitustuotot ja -kulut yht.(3)  ........................................  -42,8 -4,1 -18,6(1) -29,4(1) 
Tulos ennen veroja .........................................................  -128,5 1,1 -20,3(1) -28,0(1) 
Tilikauden tulos ..............................................................  -133,3 1,6 -19,9(1) -25,1(1) 
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta ...................................  -69,9 0,8 -2,1 -2,6 
Tulouttamaton tilauskanta  .............................................  858,0 1 061,1 872,3 1 153,4 

Uudet sopimukset ..........................................................  130,1 85,4 588,6 707,1 

Omavaraisuusaste, %  ...................................................  6,4 23,8 27,4 22,6 
Omavaraisuusaste, %, ilman IFRS 16  ..........................  9,7 29,4 32,8 27,8 

Korollinen nettovelka ......................................................  197,7 309,5 170,0 289,1 

Korollinen nettovelka, ilman IFRS 16  ............................  110,1 180,5 81,0 152,9 

Nettovelkaantumisaste, % ..............................................  748,4 170,8 103,0 159,7 

Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16  .....................  343,2 96,5 47,5 82,1 

Sijoitetun pääoman tuotto, %  ........................................  -104,0 4,7 -0,6 -0,8 

Sijoitettu pääoma ...........................................................  261,4 553,8 403,0 566,8 

Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16  ..................................  179,4 430,6 319,4 436,0 

Oman pääoman tuotto, % ..............................................  -557,0 3,5 -11,5 -14,1 

Osakekohtainen tulos, eur ..............................................  -0,51 0,00 -0,08(1) -0,15(1) 

Osakekohtainen oma pääoma (ilman oman pääoman 
ehtoista lainaa), eur ........................................................  

0,04 0,71 0,57 0,65 

Osakekurssi kauden lopussa, eur ..................................  0,41 0,57 0,53 0,59 

Osakkeiden lukumäärän painotettu  
keskiarvo, milj. kpl ..........................................................  

261,8 262,2 262,2 173,9 

_____ 
(1) Tilintarkastettu. 
(2) Operatiivisen liikevoiton määritelmää muutettiin vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tilikauden 2020 operatiivinen 
liikevoitto on oikaistu vastaamaan päivitettyä määritelmää. Uuteen operatiivisen liikevoiton määritelmään on lisätty oikaisu vertailukelpoi-
suuteen vaikuttavien erät. Oikaistavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat omaisuuserien arvon alentumiset ja niiden palautumiset, 
poikkeuksellisista omaisuuserien luovutuksista aiheutuneet voitot ja tappiot ja konsernirakenteen muutoksista aiheutuneet tuotot ja kulut. 
(3) Rahoitustuotot ja -kulut yht. sisältää ei-kassavirtavaikutteisia venäläisten osakkuusyhtiöiden rahoittamiseen käytettyjen osakaslainojen 
alaskirjauksia -41,7 (0,0) miljoonaa euroa ja tytär- ja osakkuusyhtiölainojen kurssimuutoksesta aiheutuneita kurssieroja -1,2 (0,6) miljoo-
naa euroa 2021 ja 2020.  
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Tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat 

Tunnusluku = Määritelmä tai laskentakaava   

    

Oman pääoman tuotto, % = 
Tilikauden tulos 

x100 
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 hyö-
dykkeet, käyttöoikeusomaisuuserä - vaihto-omaisuus, käyttöoi-
keusomaisuuserä 

 

    

Sijoitetun pääoman tuotto, % = 

Liikevoitto + korko- ja muut rahoitustuotot (sisältää valuuttakurssi-
voittoja ja -tappioita) + Rahoitussaamisten arvonalennukset ja 
myyntitappiot (osavuosikaudet annualisoitu, 3 kuukautta kerrottu 
neljällä) 

x100 

Sijoitettu pääoma keskimäärin 

    
Omavaraisuusaste, % 

= 
Oma pääoma yhteensä 

x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot 

    
Omavaraisuusaste, % ilman 
IFRS 16 

= 

Oma pääoma yhteensä - kumulatiiviset IFRS 16 osalta tuloslaskel-
maan kirjatut poistot, vuokrakulut, sekä korko- ja rahoituskulut - voit-
tovarat IFRS 16 

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, % il-
man IFRS 16 = 

Korolliset velat(2) - korolliset vuokravelat - rahavarat 

x 100 Oma pääoma yhteensä - kumulatiiviset IFRS 16 osalta tuloslaskel-
maan 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 pää-
oman ehtoinen laina  
Osakkeiden kappalemäärä katsauskauden lopussa 

    
Uudet sopimukset, Rakentami-
nen 

= 
Katsauskaudella allekirjoitetut rakennushankkeiden sopimukset 

 

    

Tulouttamaton tilauskanta, Ra-
kentaminen = 

Rakennushankkeiden (mukaan lukien tonttien) tulouttamaton osa. 
Tilauskannan arvo on hankkeista odotettu tuloutuva liikevaihdon 
määrä 

 

    

Operatiivinen liikevoitto 
= 

Liikevoitto +/- osakkuus- ja yhteisyritysten valuuttakurssimuutok-
sista aiheutuneet voitot ja tappiot sekä valuuttasuojauksesta aiheu-
tuneet tuotot ja kulut +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
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Vertailukelpoisuuteen vaikutta-
vat erät 

= 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät omaisuuserien ar-
vonalentumiset ja niiden palautumiset, poikkeuksellisista omaisuus-
erien luovutuksista aiheutuneet voitot ja tappiot, konsernirakenteen 
muutoksista 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. 
 
 

Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat 

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjen taloudellisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat lähimpään 
IFRS:n mukaiseen lukuun. 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Operatiivisen liikevoiton täsmäyttäminen 2022 2021 2021 2020(2) 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toi-
sin ilmoitettu) 

     
Liikevoitto .....................................................................  -85,7 5,2 -1,7(1) 1,5(1) 
Osakkuus- ja yhteisyritysten valuuttakurssimuutoksista 
aiheutuneet voitot ja tappiot sekä ...................................  2,7 -0,5 -1,6 9,9 
Suojauksesta aiheutuneet tuotot ja kulut ........................  - 0,1 0,1 -5,5 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(3)     

Omaisuuserien arvonalentumiset ja niiden palautumi-
set ..............................................................................  87,9 0,4 6,0 12,3 
Poikkeuksellisista omaisuuserien luovutuksista ai-
heutuneet voitot ja tappiot ..........................................  - -0,4 2,5 -2,3 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät .......................  87,9 0,0 8,5 9,9 

Operatiivinen liikevoitto ...............................................  4,9 4,8 5,3 15,8 

_____ 
(1) Tilintarkastettu. 
(2) Operatiivisen liikevoiton määritelmää muutettiin vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tilikauden 2020 operatiivinen 
liikevoitto on oikaistu vastaamaan päivitettyä määritelmää.  
(3) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät omaisuuserien arvonalentumiset ja niiden palautumiset, poikkeuksellisista omaisuus-
erien luovutuksista aiheutuneet voitot ja tappiot, konsernirakenteen muutoksista aiheutuneet tuotot ja kulut. 

 

 31.3. 31.12. 

Omavaraisuusaste, % - täsmäyttäminen 2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toi-
sin ilmoitettu) 

     

Oma pääoma .................................................................  26,4 181,2 165,1(1) 181,0(1) 
     

Taseen loppusumma ......................................................  488,3 859,5 686,3(1) 898,9(1) 

Saadut ennakot ..............................................................  75,5 99,7 82,8 97,5 

Taseen loppusumma - saadut ennakot ......................  412,8 759,8 603,5 801,4 

Omavaraisuusaste, % ..................................................  6,4 23,8 27,4 22,6 
_____ 
(1) Tilintarkastettu. 
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 1.1.–31.3. ja 31.3. 1.1.–31.12. ja 31.12. 

Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 - täsmäyttämi-
nen 

2022 2021 2021 2020 

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

     

Oma pääoma .............................................................  26,4 181,2 165,1(1) 181,0(1) 
IFRS16 osalta kumulatiivisesti tuloslaskelmaan kirjatut 
poistot, vuokrakulut, sekä korko- ja rahoituskulut .......  0,3 0,4 0,0 1,2 
Voittovarat IFRS 16 ....................................................  5,4 5,4 5,4 4,2 
Taseen loppusumma ..................................................  488,3 859,5 686,3(1) 898,9(1) 

Saadut ennakot ..........................................................  -75,5 -99,7 -82,8 -97,5 
IFRS16 osalta tuloslaskelmaan kirjatut poistot, vuokra-
kulut, sekä korko- ja rahoituskulut ja voittovarat IFRS 16 5,7 5,8 5,4 5,4 
Korolliset vuokravelat, lyhytaikainen ..........................  -2,3 -2,5 -2,3(1) -2,6(1) 

Korolliset vuokravelat, pitkäaikainen ..........................  -85,3 -126,5 -86,7(1) -133,6(1) 

Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 ......................  9,7 29,4 32,8 27,8 
_____ 
(1) Tilintarkastettu. 

 

 1.1.–31.3. ja 31.3. 1.1.–31.12. ja 31.12. 

Oman pääoman tuotto, % - täsmäyttäminen 2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin il-
moitettu) 

     

Tilikauden tulos ............................................................  -133,3 1,6 -19,9 -25,1 
     

Oma pääoma tilikauden alussa ......................................  165,1 181,0 181,0 175,6 
Oma pääoma tilikauden lopussa ....................................  26,4 181,2 165,1 181,0 

/ Oma pääoma, keskimäärin ........................................  95,7 181,1 173,0(1) 178,3(1) 

Oman pääoman tuotto, % ............................................  -557,0 3,5 -11,5(1) -14,1(1) 
_____ 
(1) Tilintarkastamaton. 

 

 31.3. 31.12. 

Sijoitetun pääoman - täsmäyttäminen 2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin il-
moitettu) 

     

Taseen loppusumma....................................................  488,3 859,5 686,3 898,9 

     

Muut velat, pitkäaikaiset .................................................  -11,5 -17,7 -14,8 -20,8 
Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset .............................  -189,9 -262,1 -243,2 -284,5 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat ....  -0,0 -0,2 -0,0 -0,7 
Laskennalliset verovelat .................................................  -1,0 -2,4 -1,0 -2,4 
Varaukset, lyhyt- ja pitkäaikaiset ....................................  -24,6 -23,3 -24,3(1) -23,8(1) 

Sijoitettu pääoma .........................................................  261,4 553,8 403,0(1) 566,8(1) 

_____ 
(1) Tilintarkastamaton. 
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 31.3. 31.12. 

Sijoitetun pääoman, ilman IFRS 16- täsmäyttäminen 2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin il-
moitettu) 

     

Taseen loppusumma................................................  488,3 859,5 686,3 898,9 

     

Muut velat, pitkäaikaiset .............................................  -11,5 -17,7 -14,8 -20,8 
Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset .........................  -189,9 -262,1 -243,2 -284,5 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  -0,0 -0,2 -0,0 -0,7 
Laskennalliset verovelat .............................................  -1,0 -2,4 -1,0 -2,4 
Varaukset, lyhyt- ja pitkäaikaiset ................................  -24,6 -23,3 -24,3(1) -23,8(1) 
Aineelliset hyödykkeet, käyttöoikeusomaisuuserät ....  -9,4 -10,4 -9,5 -10,7 

Vaihto-omaisuus, käyttöoikeusomaisuuserä ..............  -71,2 -111,4 -72,7 -118,8 

Laskennalliset verosaamiset, IFRS 16 -1,4 -1,4 -1,3(1) -1,3(1) 

Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16 ............................  179,4 430,6 319,4(1) 436,0(1) 

_____ 
(1) Tilintarkastamaton. 

 

 1.1.–31.3. ja 31.3. 1.1.–31.12. ja 31.12. 

Sijoitetun pääoman tuotto, % - täsmäyttäminen 2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toi-
sin ilmoitettu) 

     

Liikevoitto .................................................................  -85,7 5,2 -1,7(1) 1,5(1) 
Korko- ja muut rahoitustuotot (sisältää valuuttakurssi-
voittoja ja –tappioita) ..................................................  -0,6 1,5 5,0 -4,4 
Rahoitussaamisten arvonalennukset ja myyntitappiot  -0,1 -0,1 -6,3 -1,7 
     

Sijoitettu pääoma tilikauden alussa ............................  403,0 566,8 566,8 625,3 

Sijoitettu pääoma tilikauden lopussa ..........................  261,4 553,8 403,0 566,8 

/ Sijoitettu pääoma keskimäärin ..............................  332,2 560,3 484,9 596,0 

Sijoitetun pääoman tuotto, % ..................................  -104,0 4,7 -0,6 -0,8 

_____ 
(1) Tilintarkastettu. 

 

 31.3. 31.12. 

Korollinen nettovelka – täsmäyttäminen 2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin il-
moitettu) 

     

Korolliset velat ilman vuokravelkoja, lyhytaikainen .........  109,4 115,2 20,2 14,8 
Korolliset vuokravelat, lyhytaikainen ..............................  2,3 2,5 2,3 2,6 
Korolliset velat ilman vuokravelkoja, pitkäaikainen .........  37,9 128,4 128,8 234,9 
Korolliset vuokravelat, pitkäaikainen ..............................  85,3 126,5 86,7 133,6 
Rahavarat .......................................................................  -37,2 -63,1 -68,0 -96,7 

Korollinen nettovelka ...................................................  197,7 309,5 170,0(1) 289,1(1) 

_____ 
(1) Tilintarkastamaton. 
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 31.3. 31.12. 

Korollinen nettovelka, ilman IFRS 16 – täsmäyttämi-
nen 

2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin il-
moitettu) 

     

Korolliset velat ilman vuokravelkoja, lyhytaikainen .........  109,4 115,2 20,2 14,8 
Korolliset velat ilman vuokravelkoja, pitkäaikainen .........  37,9 128,4 128,8 234,9 
Rahavarat .......................................................................  -37,2 -63,1 -68,0 -96,7 

Korollinen nettovelka, ilman IFRS 16 .........................  110,1 180,5 81,0(1) 152,9(1) 
_____ 
(1) Tilintarkastamaton. 

 

 31.3. 31.12. 

Nettovelkaantumisaste, % – täsmäyttäminen 2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toi-
sin ilmoitettu) 

     

Korollinen nettovelka ......................................................  197,7 309,5 170,0 289,1 
Oma pääoma yhteensä ..................................................  26,4 181,2 165,1(1) 181,0(1) 

/ Nettovelkaantumisaste, % .........................................  748,4 170,8 103,0 159,7 
_____ 
(1) Tilintarkastettu. 

 

 31.3. 31.12. 

Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 – täsmäyt-
täminen 

2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toi-
sin ilmoitettu) 

     

Korollinen nettovelka, ilman IFRS 16 .............................  110,1 180,5 81,0 152,9 

Oma pääoma yhteensä ..................................................  26,4 181,2 165,1(1) 181,0(1) 
IFRS 16 osalta kumulatiivisesti tuloslaskelmaan kirjatut 
poistot, vuokrakulut, sekä korko- ja rahoituskulut ...........  5,7 5,8 5,4 5,4 

/ Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 .................  343,2 96,5 47,5 82,1 
_____ 
(1) Tilintarkastettu. 

 

Osakkeet ja osakepääoma 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön osakepääoma on 3 062 520 euroa ja liikkeeseen laskettujen Osakkei-
den kokonaismäärä on 263 017 341. 31.3.2022 Yhtiön hallussa oli 1 975 041 omaa Osaketta. Yhtiöllä on yksi 
osakesarja. 

Olemassa olevat valtuutukset 

Yhtiöllä on seuraavat voimassa olevat valtuutukset laskea liikkeelle Osakkeita tai hankkia omia Osakkeita.  

28.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien Osakkeiden hankkimisesta 
Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 26 000 000 Yhtiön Osaketta kui-
tenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden 
jo omistamien Osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista. 
Omia Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai 
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomista-
jien omistamien Osakkeiden suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiön 
omia Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, Yhtiön hankkiessa 
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana Yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestel-
mää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, Yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista 
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muista osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja se kumoaa yhtiön varsinai-
sessa yhtiökokouksessa 29.3.2021 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien Osakkeiden hankkimi-
sesta. 

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2022 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien an-
tamisesta. Hallitus voi päättää uusien Osakkeiden antamisesta tai Yhtiön hallussa olevien omien Osakkeiden 
luovuttamisesta ja/tai Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää myös mak-
suttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen perusteella annettavien uusien Osakkeiden tai luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, on yhteensä enin-
tään 26 000 000 osaketta. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat 
Osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään. Uusia osakkeita voidaan antaa, Yhtiön 
hallussa olevia omia Osakkeita luovuttaa ja/tai Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia osakkeisiin oikeut-
tavia erityisiä oikeuksia antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on Yhtiön kan-
nalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Yhtiön kannalta ja 
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan 
käyttää muun muassa annettaessa uusia Osakkeita tai luovutettaessa Osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, 
Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, pääomarakenteen kehittämiseksi ja kannustinjärjes-
telmien toteuttamiseksi. 

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti. 
Valtuutus kumoaa SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouksessa 29.3.2021 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää 
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 30.5.2022 valtuutti hallituksen päättämään kahdesta Rahoituksen Uudelleen 
järjestelyyn liittyvästä osakeannista. Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään Osakeannista, jossa voidaan an-
taa enintään 700 000 000 uutta Osaketta. Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin Osak-
keisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien merkitsemättä jät-
tämät Osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden mer-
kittäväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä Osakkeita tarjotaan. Merkintä-
hinta maksettaisiin käteisellä. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. Valtuutus 
on voimassa 31.12.2022 asti. Hallitus on valtuutuksen nojalla 31.5.2022 päättänyt tarjota Osakeannissa mer-
kittäväksi yhteensä enintään 348 056 400 Uutta Osaketta.  

Toiseksi päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään Suunnatusta Annista, jossa voidaan antaa enintään 140 000 
000 uutta Osaketta. Valtuutuksen nojalla osakkeita annettaisiin suunnatulla osakeannilla eli osakkeenomista-
jien etuoikeudesta poiketen Yhtiön 45 MEUR Hybridilainan ja Yhtiön 58,4 MEUR Hybridilainan haltijoille. Hyb-
ridilainojen pääomasta 55 prosenttia ja Hybridilainoille kertynyt konversiohetkellä maksamaton korko leikataan 
kokonaisuudessaan osana järjestelyä. Merkinnät maksetaan kuittaamalla Hybridilainoihin perustuvaa saata-
vaa Osakkeen merkintähintasaatavaa vastaan. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista 
ehdoista. Suunnattu osakeanti edellyttää aina Yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä. Valtuutus on voi-
massa 31.12.2022 asti. Hallitus on valtuutuksen nojalla 31.5.2022 päättänyt tarjota Suunnatussa Annissa mer-
kittäväksi yhteensä enintään 69 120 000 uutta Osaketta 0,10 euron merkintähintaan.  

30.5.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin myös valtuuttaa hallitus päättämään Osake-
yhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen 
nojalla erityisten oikeuksien perusteella annettavien uusien Osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1 
500 000 000 osaketta. Valtuutuksen nojalla erityisiä oikeuksia annettaisiin suunnatusti Yhtiön 100 MEUR Jouk-
kovelkakirjalainan ja Yhtiön 75 MEUR Joukkovelkakirjalainan haltijoille osana Joukkovelkakirjalainojen ehtojen 
muuttamista hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoisiksi kirjallisissa menettelyissä. Valtuutus oikeuttaa hallituk-
sen päättämään kaikista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Erityisten oikeuk-
sien antaminen edellyttää aina Yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä. Valtuutus on voimassa 
31.12.2022.  

Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös Yhtiön Osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta 
sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Ylimääräinen yhtiö-
kokous päätti Yhtiön Osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta. Järjestely tehdään 
luovuttamalla Yhtiön Osakkeita vastikkeetta ja tämän jälkeen lunastamalla Yhtiön Osakkeita siten, että jokaiset 



 

99 

#
1
6

1
6

6
7

6
1
v
3
2

 

Yhtiön 40 Osaketta yhdistetään yhdeksi Osakkeeksi. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi halli-
tus valtuutettiin päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa Yhtiön Osakkeita luovutetaan 
vastikkeetta siten, että jokaisen arvo-osuustilin sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 40:llä 
hallituksen myöhemmin päättämänä osakkeiden yhdistämispäivänä (”Yhdistämispäivä”). Yhtiön osakkeen-
omistajilleen luovuttamien Osakkeiden enimmäismäärä on siten se lukumäärä, joka saadaan kertomalla Yh-
tiön Osakkeita sisältävien arvo-osuustilien kokonaismäärä Yhdistämispäivänä 39:llä. Osakeantivaltuutuksen 
enimmäismääräksi päätettiin 430 000 Osaketta. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yh-
tiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan Osakkeiden yhdistämiseen asti. Yhtiön hallitus valtuutettiin 
päättämään kaikista Osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen liittyvistä seikoista ehdotetun valtuutuksen 
rajoissa, mukaan lukien käytetäänkö Yhtiön uusia vai olemassa olevia Osakkeita. 

Samanaikaisesti edellä mainitun Yhtiön osakkeiden luovuttamisen kanssa Yhtiö lunastaa kaikilta Yhtiön osak-
keenomistajilta Yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 39/40 mukai-
sesti, tarkoittaen, että jokaista 40 Yhtiön Osaketta kohden lunastetaan 39 yhtiön Osaketta. Yhtiön hallituksella 
on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Yhtiön osakemäärän vähentä-
misen yhteydessä lunastetut yhtiön Osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen Yhtiön hallituksen 
päätöksellä. Päätetiin, että Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan Yhtiön hallituksen myöhemmin päättämänä 
Yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön Osakkeen 
kaupankäynti Helsingin Pörssissä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi 
kaupankäyntijärjestelmässä Yhdistämispäivän jälkeen. Yhdistämisen toteuttamisen edellytys on, että Yhtiön 
hallitus on ennen Osakkeiden yhdistämistä käyttänyt sille annettua Osakeanti valtuutusta, Suunnatun Annin 
valtuutusta ja valtuutusta laskea liikkeelle Osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osittain tai täy-
simääräisesti. Mikäli toimenpiteitä ei ole toteutettu 31.12.2022 mennessä (osittain tai täysimääräisinä), yhdis-
tämispäätös raukeaa. Osakkeiden yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. 

Ylimääräinen yhtiökokous 30.5.2022 päätti muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 antamaa valtuu-
tusta osakeannista sekä Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ehdollisena yhdistämisen 
rekisteröinnin voimaantulolle niin, että 28.3.2022 annettu valtuutus kumoutuu yhdistämisen rekisteröinnin 
myötä ja korvataan samansisältöisellä valtuutuksella kuitenkin siten, että valtuutuksen perusteella annettavien 
osakkeiden enimmäismäärä on yhdistämisen rekisteröinnistä lähtien yhteensä enintään 1 700 000 osaketta. 

Ylimääräinen yhtiökokous 30.5.2022 päätti myös muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 antamaa val-
tuutusta omien Osakkeiden hankkimisesta ehdollisena yhdistämisen rekisteröinnin voimaantulolle niin, että 
28.3.2022 annettu valtuutus kumoutuu yhdistämisen rekisteröinnin myötä ja korvataan samansisältöisellä val-
tuutuksella kuitenkin siten, että valtuutuksen perusteella hankittavien omien Osakkeiden enimmäismäärä on 
yhdistämisen rekisteröinnistä lähtien yhteensä enintään 1 700 000 Osaketta, kuitenkin siten, että valtuutuksen 
perusteella hankittavien Osakkeiden määrä yhdessä Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien Osakkeiden 
kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista. 

Osingonjakopolitiikka 

SRV:n pidemmän aikavälin tavoitteena on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoi-
minnan pääomatarpeet huomioiden. 

Yhtiö on osavuosikatsauksessaan 31.3.2022 ilmoittanut, että Yhtiön alentaessa asteittain velkaisuuttaan SRV 
ennakoi osinkopolitiikan mukaisesti maksavansa osinkoa aikaisintaan tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.  

SRV:n 28.3.2022 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa 31.12.2021 päättyneeltä 
tilikaudelta. 

Hybridikonversion jälkeen Uusien Hybridilainojen ehtojen mukaisesti SRV voi jakaa osinkoa vain, jos Uusille 
Hybridilainoille maksetaan samanaikaisesti korkoa. Yhtiön Rahoituslimiitin ehtojen mukaan Yhtiö ei saa muut-
taa osingonjakopolitiikkansa. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt 

Yhtiö on aika ajoin osapuolena erilaisissa tavanomaisesta liiketoiminnasta johtuvissa vaatimuksissa ja oikeu-
denkäynneissä, kuten työntekijöihin liittyvissä vaatimuksissa, toimittajien, asiakkaiden tai kilpailijoiden vaati-
muksissa, sekä viranomaismenettelyissä.  
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Esitteen päivämääränä Yhtiö on tietoinen sille esitetyistä yhteensä noin 7,6 miljoonan euron vahingonkorvaus-
vaateista liittyen hankkeeseen, jossa Yhtiö on ollut urakoitsijana. Yhtiön näkemyksen mukaan esitetyt vaateet 
ovat liian myöhään esitettyjä ja perusteettomia ja Yhtiö on näkemykseensä perustuen kiistänyt esitetyt vaati-
mukset kokonaisuudessaan. SRV on myös hankkinut asiassa kaksi itsenäistä oikeudellista arviota, jotka tuke-
vat Yhtiön näkemystä siitä, ettei kyse ole Yhtiön vastuulla olevista vahingoista. Vaatimuksen esittäjät eivät ole 
käynnistäneet asiassa oikeusprosessia, eikä Yhtiö ole vaatimuksen menestymisen mahdollisuuksiin perustu-
vaan arvioonsa perustuen tehnyt taloudellista varausta vahingonkorvausvaateiden osalta. 

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 lähimenneisyy-
dessä 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 taloudellisessa asemassa 

SRV tiedotti 28.4.2022 päättäneensä tavoitella Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä vuoden 2022 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä tehtyjen Venäjän omaisuuserien sekä Fennovoima-omistuksen alaskirjausten johdosta. 
Alaskirjausten jälkeen Yhtiö ei kykene ilman Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä täyttämään sen rahoituksen 
kovenanttiehtoja, mikä ilman Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä johtaa velkojien ja Joukkovelkakirjalainojen 
haltijoiden asiamiehen irtisanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymiseen (katso ”Valikoituja tietoja SRV:n 
liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Toiminnan jatkuvuus” ja ”Valikoituja tietoja SRV:n liiketoimin-
nan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat – Rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely”. 

Osana Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä SRV allekirjoitti päärahoittajapankkiensa kanssa 3.6.2022 sopimuk-
sen käytössään olevan 30 miljoonan euron sitovan maksuvalmiuslimiitin, 40 miljoonan euron sitovan projekti-
rahoituslimiitin ja 63 miljoonan euron ei-sitovan projektirahoituslimiitin voimassaolon jatkamisesta 12 kuukau-
della 28.4.2024 asti ehdollisena Osakeannin ja Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn toteuttamiselle.  

Lisäksi SRV on 24.5.2022 tiedottanut saattaneensa loppuun Joukkovelkakirjalainojen ja Hybridilainojen ehto-
jen mukaiset kirjalliset menettelyt Joukkovelkakirjalainojen ja Hybridilainojen tiettyjen ehtojen muuttamiseksi. 
Katso "Valikoituja tietoja SRV:n liiketoiminnan tuloksesta ja pääomanlähteistä – Velat – Rahoituksen koko-
naisvaltainen uudelleenjärjestely".  

Edellä mainitun lisäksi SRV:n tuloksessa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 
31.3.2022 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 osavuosikatsauk-
sen kanssa. 

Seuraava katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joiden luonteeseen sisältyy riskejä ja epävarmuuk-
sia, erityisesti Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sekä koronaviruspandemiasta johtuen. SRV:n todellinen lii-
ketoiminnan tulos saattaa poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen mo-
nista 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 vai-
kuttaa erityisesti ulkoisiin tekijöihin. Alla kuvataan ne keskeiset tekijät, jotka SRV:n arvion mukaan ovat vaikut-
taneet tai voivat vaikuttaa sen liiketoiminnan tulokseen. 

SRV:n merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät Yhtiön ja sen asiakkaiden toimintaympäristön negatiivisiin 
muutoksiin, suuriin pääomaa sitoviin hankkeisiin, SRV:n ja sen hankkeiden rahoituksen saatavuuteen, raken-
nuskustannusten nousuun ja SRV:n tuloskehitykseen, koronapandemiaan ja keskeisiin projektien toteutuksen 
riskeihin sekä tällä hetkellä erityisesti Venäjän Ukrainaan kohdistamien sotatoimien aiheuttamiin vaikutuksiin. 
Venäjän federaation 24.2.2022 alkanut hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut SRV:lle merkittäviä riskejä sen 
Venäjän liiketoiminnoissa ja johtanut Venäjän omaisuuserien ja Fennovoima-omistuksen alaskirjaukseen. Ve-
näjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet ovat aiheuttaneet merkittävää kasvua useissa eri rakennusalaan liit-
tyvissä riskeissä myös Suomessa.  

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus on vähentynyt jo sairastaneiden määrän kasvaessa sekä rokotus-
ten edetessä. Rajoitukset on pääosin purettu ja yleisen talouden sekä rakentamisen tilanteen ennustetaan 
helpottuvan siltä osin. Tartuntaluvut ovat kuitenkin edelleen korkealla ja pandemian tulevaan kehitykseen si-
sältyy vielä riskejä erityisesti uusien virusmuunnosten osalta. Koronan aiheuttamat sulkutoimet Kiinassa voivat 
vielä aiheuttaa merkittäviä haittoja globaaleihin toimitusketjuihin ja sitä kautta materiaalien saatavuuteen.  

Vaikka yleinen talous on ollut myös Suomessa elpymässä koronapandemian taloudellisista seurauksista, tu-
levan kehityksen epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi Venäjän Ukrainaan kohdistamien sotatoimien seu-
rauksena. Monet ennustelaitokset ovat alentaneet vuoden alussa tehtyjä arvioita lähiajan talouskasvusta. Ta-
louden epävarmuus voi heijastua negatiivisesti yritysten ja kuluttajien luottamukseen sekä sitä kautta myös 
rakentamiseen ja asuntokauppaan. Riskiä lisää vielä inflaation kiihtyminen ja alkanut korkojen nousu. Lisäksi 
erityisesti energian sekä joidenkin raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien saatavuudet voivat vaikeutua Ve-
näjän ja länsimaiden molemminpuolisten pakotteiden seurauksena ja nostaa rakentamiskustannuksia edel-
leen. Lisätietoja Venäjän Ukrainaa kohtaan kohdistamien sotatoimien vaikutuksesta SRV:n tulokseen ja talou-
delliseen asemaan. katso ”Riskitekijät – SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Venäjän federaation 
hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa riskejä SRV:n Venäjä-liitännäisissä liiketoiminnoissa”, ”Riskitekijät – SRV:n toi-
mintaympäristöön liittyviä riskejä – Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet voivat vaikuttaa negatiivisesti 
yleiseen taloustilanteeseen sekä SRV:n ja sen asiakkaiden ja toteutuskumppaneiden liiketoimintaan Suo-
messa” ja ”Riskitekijät – SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä –  SRV:n sijoitus Fennovoimaan sisältävät 
riskejä”. 

Yleinen taloustilanne ja kilpailutilanne 

SRV:n palvelujen kysyntään vaikuttavat erityisesti yleinen taloustilanne ja talouden globaalit häiriöt, sekä muu-
tokset asumisen, yritysten liiketoiminnan sekä julkisen sektorin tarpeissa ja suuntauksissa. Lisäksi kysyntään 
vaikuttaa kaupunkikehityshankkeiden tarve erityisesti Helsingin seudulla sekä Tampereen ja Turun alueilla. 
Monet makrotaloudelliset tekijät, kuten liiketoimintasuhdanne, maailmanlaajuinen taloudellinen häiriö, kulutta-
jien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen, vallitseva korkotaso ja työllisyysaste vaikuttavat Yhtiön kehitys- ja 
rakennushankkeiden kysyntään esimerkiksi asuntojen ja toimisto- ja liiketilojen sekä julkisen sektorin projek-
teihin. Yhtiön liiketoimintaan Venäjällä ja Virossa vaikuttavat muun muassa yleinen talouskehitys ja tulevai-
suudennäkymät näissä maissa niin kauan, kuin Yhtiöllä on omistuksia kyseisissä maissa. Yleinen taloustilanne 
voi vaikuttaa muun muassa Yhtiön asiakkaiden sekä heidän asiakkaidensa ostovoimaan ja halukkuuteen 
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tehdä investointeja sekä rahoituksen saatavuuteen ja tätä kautta rakennuspalvelujen kysyntään. Lisäksi ylei-
nen taloussuhdanne ja taloustilanne voivat vaikuttaa SRV:n asiakkaiden ja toteutuskumppaneiden kykyyn täyt-
tää sopimusvelvoitteensa SRV:tä kohtaan. Markkinoihin vaikuttaa keskeisesti myös rakennusalaa koskeva 
sääntely, joka voi heijastua Yhtiön liiketoimintaan. 

Rakennuskustannukset ja inflaatio vaikuttavat erityisesti Yhtiön materiaalien ja palveluiden hankintoihin. Näi-
den kustannusten vaihtelulla on vaikutusta varsinkin kiinteähintaisiin urakoihin, joissa SRV kantaa projektien 
kustannusriskin. Yhtiön tulevista projekteista valtaosa on matalariskisiä allianssi- tai projektinjohtourakoita, 
joissa rakennuskustannusten vaihtelulla ei ole yhtä merkittävää vaikutusta Yhtiön liiketoiminnan tulokseen. 
Lisäksi SRV pyrkii minimoimaan kustannusten vaihtelusta syntyviä vaikutuksia keräämällä jatkuvasti ajankoh-
taista kustannusdataa ja käyttämällä tätä dataa uusien projektien hinnoitteluun. 

Yleinen taloustilanne ja rakennuspalvelujen kysyntä voivat myös vaikuttaa Yhtiön kohtaamaan kilpailuun. Kil-
pailu 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 tai käynnissä olevista hank-
keista, 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 ma-
teriaalitoimituksissa. 

Rakennuspalvelujen kysyntä 

Yhtiön rakennuspalvelujen kysyntään vaikuttavat monet ulkoiset tekijät ja taustalla olevat markkinatrendit, joita 
kuvataan alla. Koronaviruspandemiasta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuen lähitulevaisuuden ky-
syntään vaikuttavina merkittävinä tekijöinä tulevat häiriötilanteen laadun ja keston lisäksi olemaan muun mu-
assa 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 pai-
nopistealueilla kasvavissa kaupunkikeskuksissa, ja erityisesti Helsingin seudulla asuntorakentamisen luvat ja 
aloitukset ovat viime vuosina pysyneet korkealla tasolla. Myönnettyjen rakennuslupien ja käynnistettyjen pro-
jektien määrä on johtanut ennätyslukemiin, kuten noin 48 000 aloitettuun asuntoon Suomessa vuonna 2021. 
Ennuste vuodelle 2022 on noin 39 000–41 000 aloitettua asuntoa31 (katso ”Kehityssuuntaukset ja tietoa mark-
kinasta – Suomen rakennusmarkkinat – Asuntorakentaminen”). Asuinrakennusten kysyntää ohjaavia trendejä 
ovat erityisesti muuttoliike ja kaupungistuminen, kotitalouksien koon pienentyminen sekä vuokra-asumisen li-
sääntyminen. Muuttoliikkeen ja kaupungistumisen odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa ja vaikuttavan positii-
visesti asuntojen kysyntään alueellisissa kasvukeskuksessa niiden asukasmäärän jatkaessa kasvuaan. Kau-
pungistuminen on myös johtanut muutoksiin asumiselle asetetuissa vaatimuksissa ja asumistottumuksissa, 
minkä seurauksena kerrostalojen sekä pienten asuntojen ja kotitalouksien lukumäärä on kasvanut. Tämä puo-
lestaan on pitänyt osaltaan rakennettujen uusien asuntojen lukumäärän korkealla tasolla. Vaikka kehitystren-
dien perusteella kasvukeskusten asuntotarve on yleisesti ottaen hyvä, merkittävät häiriöt taloudessa tai toi-
mintaympäristössä voivat kuitenkin aiheuttaa ajoittaisia voimakkaitakin vaihteluja asuntomarkkinassa. 

Toimisto- ja liiketilat 

Toimisto- ja liiketilamarkkinoita ohjaavat useat samat perustrendit kuin asuntorakentamista, kuten esimerkiksi 
muuttoliike ja kaupungistuminen. Nettikaupan kasvava suosio vähentää liiketilojen tarvetta, mutta lisää logis-
tiikkakeskusten tarvetta. Covid-19 pandemian aikaansaama muutos työnteon muodoissa ja etätyön lisäänty-
minen ovat muuttaneet myös tarvetta, joihin toimistojen ja muiden työskentelytilojen tulee vastata. Vanhoja 
toimistotiloja tulee päivittää vastaamaan uusia hybridityön vaatimuksia, minkä Yhtiö odottaa vaikuttavan posi-
tiivisesti sen liiketoimintaan. SRV:n asiakkaiden tilavaatimuksissa ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutok-

 
31 Lähde: Valtiovarainministeriö, (Rakentaminen 2022–2023, Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2022).  
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siin liittyvistä riskeistä katso ”Riskitekijät – SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Muutoksilla SRV:n asi-
akkaiden 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.32 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 ole-
vat ja suunnittelemat hankkeet korjata ja rakentaa esimerkiksi tieliikenneverkostoa. Näin ollen inframarkkinoilta 
voidaan odottaa heilahtelua vallitsevista investointipanostuksista ja hankekannasta riippuen. 

Korjausrakentaminen 

Korjausrakentamisen markkinat saavat tukea Suomen rakennuskannan vanhenemisesta sekä rakennusten 
käyttötarkoituksen muutosprojektien merkittävästä kasvusta. Nämä päätrendit korjausrakentamisen markki-
noiden taustalla ovat vaikuttaneet osaltaan markkinoiden suhteellisen vakaaseen kasvuun viime vuosikymme-
nen 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.33 

Liiketoiminnan projektiluonteisuus 

SRV:n liiketoiminta perustuu suureen määrän hankkeita, ja niiden onnistuminen ja kannattava toteutus vaikut-
tavat 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 hankkeiden kehittäminen, 
suunnittelu, rakentaminen sekä mahdollinen vuokraus ja operointi. Tästä on esitetty lisätietoja kohdassa ”Lii-
ketoiminnan yleiskuvaus – Keskeiset vahvuudet – Vahva hankekehitysosaaminen ja asiakaslähtöinen ja teho-
kas hankkeiden toteutus SRV Mallin avulla”. Tämä prosessi vaatii muun muassa hankkeiden tehokasta johta-
mista, huolellista suunnittelua ja valvontaa, tehokasta alihankintasopimusten ja materiaalitoimituksien hallin-
taa, 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 to-
teuttamaan hanke tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tämän lähestymistavan 

 
32 Tilastokeskus (ks. kuvaajat osiossa ”Kehityssuuntaukset ja tietoa markkinasta – Suomen rakennusmarkkinat – Julkisen sektorin ra-

kennukset”). 

33 Lähde: Ympäristöministeriö, Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia 2020–2050. 
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katsotaan myös tukevan SRV:n hankkeiden kannattavuutta. Hankkeissa hyödynnetään mahdollisuuksien mu-
kaan ennalta määritettyjä rakennuskonsepteja, valmiita moduuleja ja standardoituja ratkaisuja, SRV:n suun-
nitteluprosessien tehokkuuden sekä hankkeiden kustannustehokkuuden, laadun ja toteutuksen paranta-
miseksi. Hankkeiden toteuttamisessa SRV käyttää omaa projektinhallintajärjestelmäänsä, joka sisältää myös 
yleiset ISO-standardien mukaiset järjestelmät. SRV kehittää osaamistaan ja työkalujaan 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 2021 Rakentaminen-segmentin tyypillinen han-
kekoko oli asuntorakentamisessa noin 14 miljoonaa euroa. SRV on kuitenkin toteuttanut merkittävästi suurem-
piakin hankkeita, kuten Kalasatamaan Helsingissä suunnitellut kahdeksan tornia, joista kaksi on valmistunut 
ja kaksi on rakenteilla. SRV:n hankkeiden tuloutuksen ajoittuminen voi vaikuttaa tuloksen epätasaiseen kehit-
tymiseen raportointikausien välillä. 

Suuriin hankkeisiin liittyy yleensä enemmän riskejä kuin mittakaavaltaan pienempiin hankkeisiin. Suurissa ke-
hityshankkeissa ja rakennusurakoissa riskit ovat tyypillisesti samoja kuin pienemmissä hankkeissa, mutta riskit 
voivat olla taloudellisesti tai muutoin huomattavasti suurempia ja riskit saattavat keskittyä, kun projektit valmis-
tuvat. Suuriin ja pitkäkestoisiin hankkeisiin liittyvät riskit voivat olla suurempia myös taloudessa ja liiketoimin-
taympäristössä tapahtuvien muutoksien, hankkeiden uusien ominaisuuksien tai monimutkaisuuden seurauk-
sena. 

Suuriin ja pienempiin hankkeisiin liittyvien potentiaalisten riskien lieventämiseksi SRV valikoi hankkeensa erit-
täin huolellisesti etukäteen määritetyn prosessin ja kriteerien mukaisesti, jotta voidaan välttää esimerkiksi 
hankkeet, jotka vaativat SRV:ltä merkittävää rahoitusta verrattuna SRV:n odottamaan tuottopotentiaaliin. Sa-
man logiikan mukaisesti SRV on vähentänyt omaan taseeseen rakentamista siirtämällä oman hankekehityk-
sensä painopistettä omaperusteisista hankkeista omakehitteisiin hankkeisiin, jotka SRV myy sijoittajille ennen 
rakentamisen aloittamista. 

Hankkeiden tulouttaminen 

SRV:n projektien tulouttamisen tapa vaihtelee projektityypeittäin. Omaperusteisten asuntohankkeiden myynti-
tuotot tuloutetaan omaisuuserän valmistuttua ja sen tultua myydyksi. Kuluttajille myytävissä omaperusteisissa 

asuntohankkeissa myyntituotot tuloutetaan aikaisintaan hankkeen valmistuttua. Hankkeista tuloutuu valmistu-
mishetkellä myyntiastetta vastaava osuus tuloista ja menoista. Kiinteähintaiset urakat, projektinjohtourakat, 
KVR-urakat (kokonaisvastuurakentamisurakat), allianssiurakat sekä omakehitteiset asunto- ja toimitilahank-
keet tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti ajan kuluessa. 

Projektityypit eroavat myös SRV:n niissä kantaman kustannusriskin osalta. Matalariskisten allianssi- ja projek-
tinjohtourakoiden osuus tilauskannasta nousi vuoden 2021 aikana, ollen 47 prosenttia vuoden lopun tilaus-
kannasta (42 prosenttia maaliskuun lopun 2022 tilauskannasta). SRV:llä on näissä projekteissa matala tulos-
riski, sillä tilaaja kantaa merkittävän osan vastuusta hankekustannusten mahdollisessa nousussa. Näiden 
urakkatyyppien liiketoimintamallia on esitelty tarkemmin osiossa ”Liiketoiminnan yleiskuvaus – Liiketoiminta-
segmentit – Rakentaminen – Toimitila- ja infrarakentaminen”. Yhtiön johto arvioi, että allianssi- ja projektinjoh-
tourakoiden osuus tilauskannasta tulee edelleen nousemaan tulevina vuosina, sillä Yhtiön tällä hetkellä voit-
tamista kilpailutuksista, joita ei lasketa vielä tilauskantaan, yli 80 prosenttia on allianssi- tai projektinjohtoura-
koita. Lisäksi kiinteähintaisten projektien osuus voitetuista kilpailutuksista on hyvin vähäinen. 

Rakennusurakat ovat ulkopuolisten tilaajien rakennushankkeita, joissa SRV toimii toteuttajana. SRV tulouttaa 
hankkeet rakentamisen valmiusasteen tai muun sopimuksen mukaan. Ajan kuluessa, valmistusasteen mukai-
sesti tuloutettava omaisuuserä on asiakkaan määräysvallassa ja näiden asiakashankkeiden tulot ja menot 
kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida luotetta-
vasti. Valmistusaste määritetään laskemalla kunkin hankkeen tilinpäätöspäivään mennessä kertyneiden me-
nojen suhteellinen osuus kyseisen hankkeen arvioidusta kokonaismenosta. Tuottoja kirjataan valmistusastetta 
vastaava määrä. Mikäli on todennäköistä, että hankkeen valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittä-
vät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi. 

Omaperusteisella asuntohankkeella tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, jota ei rakentamisen aloi-
tuksen yhteydessä ole vielä myyty. Tällaisessa hankkeessa SRV kantaa sekä myynti- että rakentamisriskin, 
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ja esimerkiksi asuntokohteessa hanke tuloutuu kohteen valmistuttua ja sen jälkeen asuntojen myynnin mu-
kaan. Omaperusteisissa kohteissa voidaan tarjota asunnon ostajalle autopaikka tai muuttopalvelu. Tällöin au-
topaikka ja muuttopalvelu katsotaan erillisiksi suoritevelvoitteiksi. Tyypillisesti nämä luovutetaan ja tuloutetaan 
samanaikaisesti kuin asunto. Mahdollisesti tarjottavat vastikevapaat rinnastetaan alennuksiin ja nämä huomi-
oidaan 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 val-
miusasteen mukaisesti ajan kuluessa. 

Omakehitteisiin ja -perusteisiin hankkeisiin liittyy muuttuvia vastikkeita, jotka voivat johtua esim. viivästymis-
sanktioista ja vuokravastuista. Liikevaihdon tuloutusta lykätään arvioidun vuokravastuuvelvoitteen osalta ja 
tämä arvioitu osuus hankkeen tuloista kirjataan saaduksi ennakoksi. Suoritetut takuuvuokrat vähentävät hank-
keeseen liittyviä saatuja ennakkoja. Solmittuun vuokrasopimukseen sisältyvät epävarmuustekijät otetaan tu-
loutuksessa huomioon. 

Suurin osa Rakentaminen-segmentin asuntohankkeista toteutetaan omakehitteisinä hankkeina. Omaperustei-
sissa hankkeissa käytetty luovutukseen perustuva tuloutus aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua 
raportointikausien välillä. Vuonna 2021 valmistui 368 omaperusteista asuntoa, myytiin 409 omaperusteista 
asuntoa ja tuloutettiin 453 omaperusteista asuntoa, joista kertyi liikevaihtoa yhteensä 161,3 miljoonaa euroa.  

Tonttien hankinta ja kehittäminen 

SRV:n johto pitää SRV:n tonttivarantoa keskeisenä tekijänä Yhtiön menestymiselle tulevaisuudessa, ja onnis-
tuminen asuntotonttien hankinnassa, niin tontteja kehittämällä kuin suorilla hankinnoilla, vaikuttaa olennaisesti 
rakennushankkeiden kannattavuuteen. Yhtiö neuvottelee jatkuvasti maanomistajien kanssa tonttien hankin-
nasta ja varmistuakseen rakennushankkeen kannattavuuden, hankkeesta laaditaan tarkka kaupallinen ana-
lyysi, ennen hankkeeseen sitoutumista. Omakehitteiset ja omaperusteiset hankkeet sisältävät kuitenkin muut-
tujia, jotka voivat muun muassa johtaa vuokravastuisiin, kun tonttia ei osteta vaan se vuokrataan. Allekirjoitet-
tuihin vuokrasopimuksiin liittyvät epävarmuudet otetaan huomioon tuloutuksessa. 

Suurin osa Yhtiön hankkeista perustuu tonttien kehittämiseen, jossa tonttien kaavoitukseen vaikutetaan kun-
tien kanssa tehtävillä maankäyttösopimuksilla ja niihin perustuvalla yhteistyöllä. SRV hallinnoi tonttivarantoaan 
huolellisesti erityisesti tonttien kehittämisen kautta, pyrkien varmistamaan uusien rakennushankkeiden jatku-
van virran. 

SRV:n tonttivaranto sisälsi 31.3.2022 yhteensä 471 000 neliömetriä rakennusoikeuksia, jotka koskevat raken-
tamattomia maa-alueita, maa-alueiden hankintasitoumuksia ja vuokratontteja, minkä lisäksi SRV:llä oli yh-
teensä 255 000 neliömetriä maa-alueiden kehittämiseen liittyviä rakennusoikeuksia. SRV:n johdon näkemyk-
sen mukaan, Yhtiöllä on korkealaatuinen tonttivaranto, joka sijaitsee pääsääntöisesti tiiviisti asutuilla ja kasva-
villa 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 histori-
allisesti toteuttanut tonttihankinnan pääasiassa vuokrajärjestelyillä, jotka eivät sido pääomaa.  

Henkilöstön, toteutuskumppaneiden ja toimittajien saatavuus 

Vuonna 2021 SRV:n henkilöstöön kuului keskimäärin 959 henkilöä. Vuoden 2021 lopussa SRV:llä työskenteli 
yhteensä 944 henkilöä, joista 801 työskenteli Rakentaminen-segmentissä, 83 Sijoittaminen-segmentissä ja 60 
konsernitoiminnoissa. Noin 85 prosenttia SRV:n henkilöstöstä on toimihenkilöitä. Lisäksi SRV työllistää vuo-
sittain henkilöitä yli 3 600:n aliurakoitsijayrityksen verkostosta. Vuonna 2021 SRV:n työmailla oli eri aikoina 
yhteensä noin 25 300 henkilöä ja keskimäärin 2 500–3 200 henkilöä työpäivien aikana. 

SRV liiketoiminta on riippuvainen nykyisestä osaavasta henkilöstöstä ja uusien ammattitaitoisten henkilöiden 
rekrytoinneista. SRV:n johdon mukaan työntekijät odottavat muun muassa työturvallisuutta, työhyvinvointia, 
jatkuvaa koulutusta ja kehittymistä, hyvää yrityskulttuuria, vahvaa mainetta, eettisesti hyväksyttäviä toiminta-
tapoja sekä taloudellista suorituskykyä ja vakautta. SRV on kehittänyt useita sisäisiä ohjelmia vastatakseen 
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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, suunnitte-
lijat, aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat yhteistyökumppaniverkostossa, joka osallistuu SRV:n hankkeiden to-
teuttamiseen. Oman henkilöstön ja toteutuskumppaneiden palvelujen ja tuotteiden saatavuudella ja kustan-
nuksilla 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 raken-
nushankkeiden laatuun ja aikatauluun, mikä puolestaan vaikuttaa myös SRV:n maineeseen asiakkaiden kes-
kuudessa sekä SRV:n liikevaihtoon ja liikevoittoon. 

Osaavaan henkilöstöön, toteutuskumppaneihin ja toimittajiin liittyvistä riskeistä katso ”Riskitekijät – SRV:n or-
ganisaatioon, johtoon ja toteutuskumppaneihin 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 31.3.2022 58,2 miljoonaa euroa koostuen nostamattomista projektilainoista 1,0 miljoo-
naa euroa, nostamattomasta maksuvalmiuslimiitistä 20,0 miljoonaa euroa ja rahavaroista 37,2 miljoonaa eu-
roa. SRV allekirjoitti 3.6.2022 sopimuksen nykyisen Rahoituslimiitin (määritelty jäljempänä) voimassaolon jat-
kamisesta 12 kuukaudella 28.4.2024 asti, ehdollisena Osakeannin toteutumiselle. 

SRV:n liiketoiminta on riippuvainen rahoituksen saatavuudesta (mukaan lukien projektirahoituksen saatavuu-
desta), koska useimmat rakennushankkeet sitovat merkittävästi pääomaa. Lisäksi rahoituksen hinta vaikuttaa 
SRV:n liiketoiminnan tulokseen. Rahoitusmarkkinoilla esiintyvä epävarmuus voi johtaa siihen, että SRV:n lii-
ketoiminnassa tarvittavan rahoituksen hinta nousee tai rahoituksen saatavuus heikkenee. Erityisesti 24.2.2022 
alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut merkittävää epävarmuutta maailmantaloudessa, millä voi 
olla olennaisen haitallinen vaikutus SRV:n ja sen asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen sekä SRV:n ja sen 
asiakkaiden tulevaisuudennäkymiin. Katso ”Riskitekijät – SRV:n rahoitukseen ja taloudelliseen asemaan liitty-
vät riskit – SRV ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan”. Kiinteistörahoituksen saata-
vuus vaikuttaa puolestaan kehityshankkeiden etenemiseen ja aloittamispäätöksiin. SRV:n tavoitteena on to-
teuttaa suuria kehityshankkeita projektirahoituksella ja yhteistyössä kiinteistösijoittajien kanssa. Sijoittajien ra-
hoituksen ja projektirahoituksen saatavuuden heikentyminen saattaa lisätä SRV:n oman projektirahoituksen 
osuutta, mikä alentaa SRV:n omavaraisuusastetta, heikentää SRV:n maksuvalmiutta ja vaikeuttaa muun ra-
hoituksen saatavuutta. Lisäksi esimerkiksi kuluttajille tehtävissä asuntohankkeissa on noudatettava asunto-
kauppalakia (843/1994, muutoksineen). Jos näihin hankkeisiin saatavilla oleva pankkirahoitus vähenee, kulut-
tajien kiinnostus tällaisiin hankkeisiin saattaa heikentyä, ja tällä voi olla haitallinen vaikutus asuntorakentami-
sen määrään, millä olisi suora vaikutus SRV:n tulokseen. Rahoituksen saatavuus ja hinta sekä korkotaso vai-
kuttavat erityisesti SRV:n Rakentaminen-segmenttiin ja asuntorakentamiseen. Katso ”Riskitekijät – SRV:n ra-
hoitukseen ja taloudelliseen asemaan liittyvät riskit – SRV ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin 
tai lainkaan”. 

SRV:n tulokseen vaikuttaa myös sen asiakkaiden saatavilla oleva rahoitus. Markkinakorkojen ja korkomargi-
naalien muutokset voivat vaikuttaa Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvien yksityishenkilöiden käyttäytymiseen osit-
tain eri tavoin riippuen siitä, ostaako yksityishenkilö asunnon omaan käyttöönsä vai sijoitusasunnoksi. Rahoi-
tuksen hinnan nousu voi tehdä asunnon vaihtamisesta ja kiinteistöihin sijoittamisesta vähemmän houkuttele-
vaa myös yksityishenkilöille. Korkojen nousu voi myös parantaa muiden sijoituskohteiden tuottoa sijoitusasun-
toihin verrattuna ja siten vähentää sijoitusasuntojen houkuttelevuutta sijoittajien keskuudessa. Yhtiön asiakas-
kuntaan 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 kulutus-
luoton saatavuus voivat vaikuttaa asuntolainojen kysyntään ja tarjontaan. 

Katso ”Riskitekijät – SRV:n toimintaympäristöön liittyviä riskejä – SRV:n asuntohankkeiden asiakkaat eivät 
välttämättä saa tarvitsemaansa rahoitusta tai rahoituksen hinta voi nousta tasolle, joka vähentää SRV:n ra-
kentamispalveluiden kysyntää”. 
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Toiminnan jatkuvuus 

Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan ja siihen liittyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liike-
toimintojen arvonalentumisen seurauksena Yhtiön oma pääoma laski merkittävästi, jolla oli merkittävä vaikutus 
omavaraisuus- ja nettovelkaantumisasteen tasoihin Yhtiön 31.3.2022 osavuosikatsauksessa. Rahoitussopi-
musten kovenanttiehtojen mukainen omavaraisuusaste, joka huomio omaperusteisten projektien osatuloutuk-
sen, oli 12,3 prosenttia 31.3.2022. Joukkovelkakirjalainojen, joiden yhteenlaskettu pääoma on noin 100 mil-
joonaa euroa, omavaraisuusaste-kovenanttiehto ei enää täyttynyt. Lisäksi yhtiön Rahoituslimiitin omavarai-
suusaste- ja nettovelkaantumisaste-kovenanttiehdot eivät myöskään täyttyneet. Kovenanttien rikkoutuminen 
johti näiden velkojen haltijoiden irtisanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymiseen ja siksi lainat merkittiin 
lyhytaikaiseen korolliseen vieraaseen pääomaan. Tästä johtuen Yhtiö ja sen Rahoituslimiitin lainanantajat so-
pivat 30.6.2022 asti kestävästä standstill-jaksosta, jota on sittemmin jatkettu 10.7.2022 asti ja jonka aikana 
lainanantajat ovat luopuneet muun ohella Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien alaskirjauksista johtuvista 
eräännyttämis- ja irtisanomisoikeuksistaan ehdollisena mainittujen rahoituksen uudelleenjärjestelyjen jatkami-
selle. Kuten kuvattu esitteen kohdassa ”– Velat – Rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely” SRV 
käynnisti 28.4.2022 toimenpideohjelman rahoituksen kokonaisvaltaiseksi uudelleenjärjestämiseksi. Koska ra-
hoituksen uudelleenjärjestelyn onnistuminen ei ollut varmistunut osavuosikatsauksen raportointihetkellä, Yh-
tiön toiminnan jatkuvuuteen liittyi olennainen epävarmuus. Osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen Yhtiö on 
saanut päätökseen kirjallisen menettelyn Joukkovelkakirjalainojen ja Hybridilainojen osalta, kuten kuvattu esit-
teen kohdassa ”– Velat – Rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely”, Yhtiöllä on peruuttamattomat 
Merkintäsitoumukset, jotka vastaavat 23,7 miljoonaa euroa Osakeannissa sekä Yhtiö on allekirjoittanut muu-
tetun Rahoituslimiitin, joka on ehdollinen Osakeannin toteuttamiselle. Yhtiön käsityksen mukaan näihin pro-
sesseihin ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä, jonka johdosta Yhtiön arvion mukaan sen toiminnan jatku-
vuuteen liittyneet epävarmuustekijät ovat poistuneet Esitteen hyväksymishetkellä. 

Pääomanlähteet 

Esitteen päivämääränä ja ennen Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä SRV:n ensisijaisia pääomanlähteitä ovat 
tavanomaisen liiketoiminnan tuotot, pankkilainat (mukaan lukien Rahoituslimiitti), Joukkovelkakirjalainat sekä 
Hybridilainat. Joukkovelkakirjalainat ja Hybridilainat ovat osa Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä (katso ”– Velat 
– Rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely”.  

SRV on allekirjoittanut päärahoittajapankkiensa kanssa 3.6.2022 sopimuksen käytössään olevan 30 miljoonan 
euron sitovan maksuvalmiuslimiitin, 40 miljoonan euron sitovan projektirahoituslimiitin ja 63 miljoonan euron 
ei-sitovan projektirahoituslimiitin voimassaolon jatkamisesta 12 kuukaudella 28.4.2024 asti ehdollisena Osa-
keannin ja rahoitusjärjestelyn toteuttamiselle. Maksuvalmiuslimiitistä oli 31.3.2022 nostamatta 20,0 miljoonaa 
euroa ja 40 miljoonan euron sitovasta projektirahoituslimiitistä oli käyttämättä 30,5 miljoonaa euroa. 63 miljoo-
nan euron ei-sitova projektirahoituslimiitti oli kokonaan käyttämättä. Standstill-jakson aikana Yhtiön maksuval-
miuslimiitin nostamaton osa, 20 miljoonaa euroa, on rajatusti käytettävissä Yhtiön likviditeettilähteenä.  

SRV-konsernin rahoitusreservit olivat 31.3.2022 58,2 miljoonaa euroa koostuen nostamattomista projektilai-
noista 1,0 miljoonaa euroa, nostamattomasta maksuvalmiuslimiitistä 20,0 miljoonaa euroa ja rahavaroista 37,2 
miljoonaa euroa.  
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Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n rahavarat sekä korolliset velat ilmoitettuina ajankohtina. 

Pääomanlähteet 31.3. 31.12. 

(miljoonaa euroa) 2022 2021 2021 2020 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin 
mainittu) 

     

Rahavarat .......................................................................  37,2 63,1 68,0 96,7 

     

Korolliset velat ilman vuokravelkoja, lyhytaikainen .....  109,4 115,2 20,2 14,8 

Korolliset vuokravelat, lyhytaikainen ...........................  2,3 2,5 2,3 2,6 

Korolliset velat ilman vuokravelkoja, pitkäaikainen .....  37,9 128,4 128,8 234,9 

Korolliset vuokravelat, pitkäaikainen ...........................  85,3 126,5 86,7 133,6 

Korollinen velka ...........................................................  234,9 372,6 238,0(1) 385,8(1) 

     

Korollinen nettovelka ...................................................  197,7 309,5 170,0(1) 289,1(1) 
_____ 
(1) Tilintarkastamaton. 
 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty SRV:n varat ja velat ilmoitettuina ajankohtina. 

Varat ja velat  31.3. 31.12. 

(miljoonaa euroa) 2022 2021 2021 2020 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Varat     

Pitkäaikaiset varat ..........................................................  75,0(1) 185,9 184,8(1) 183,0 
Lyhytaikaiset varat .........................................................  413,3 673,6 501,5 715,9 
Varat yhteensä ..............................................................  488,3 859,5 686,3 898,9 
     
Velat     
Pitkäaikaiset velat ..........................................................  148,7 287,5 244,3 404,0 
Lyhytaikaiset velat ..........................................................  313,2 390,8 276,9 314,0 
Velat yhteensä ..............................................................  461,9 678,3 521,3 718,0 
_____ 
(1) Yhtiöllä oli 31.12.2021 on Suomessa kirjattuja laskennallisia verosaamisia 42,2 miljoonaa euroa ja 31.3.2022 37,7 miljoonaan euroa, 
jotka ovat syntyneet pääosin SRV:n suomalaisten tytäryhtiöiden verotappioista. Verotappiot vanhenevat kymmenen vuoden kuluessa, 
pääosin vuosina 2028–2029. 

Verotukselliset tappiot, joista on kirjattu laskennallinen verosaaminen ovat syntyneet Redi-kauppakeskuksen omistuksen luovutuksesta 
ja Redin kauppakeskuksen, Redin Majakan sekä Tampereen Kannen Areenan tappiollisista urakoista. Ilman edellä mainittuja projekteja 
SRV:n liiketoiminta olisi ollut verotuksellisesti voitollinen Suomessa. Näistä johtuen SRV julkisti lokakuussa 2019 taseaseman tervehdyt-
tämisohjelman ja yhtiö päätti keskittyä oman toiminnan tehostamiseen sekä tulevien hankkeiden entistä tarkempaan valikointiin niiden 
riskitason, kannattavuuden ja pääoman sitovuuden osalta.  

SRV on todennut 31.12.2021 ja 31.3.2022, että laskennallisten verosaamisten hyödyntäminen on todennäköistä. Tappiot ovat syntyneet 
yksittäisistä tunnistettavissa olevista syistä, joiden ei odoteta toistuvan. Yhtiön laatimien, tulevien vuosien verotettavaa tuloa kuvaavien 
ennusteiden perusteella tappiot pystytään täysimääräisesti käyttämään vuoden 2028 loppuun mennessä. 

SRV kirjasi merkittävät arvonalentumiset liittyen Venäjällä sijaitseviin omaisuuseriin ja Fennovoima omistukseensa 31.3.2022 päättyneellä 
osavuosikatsauskaudella. Nämä arvonalentumisista aiheutuneet tappiot eivät ole Suomen verotuksessa vähennyskelpoisia. Osavuosi-
katsauksen raportointihetkellä 31.3.2022 toiminnan jatkuvuuteen liittyi olennaista epävarmuutta johtuen yhtiön maksuvalmius ja rahoitus-
tilanteesta, koska rahoituksen uudelleenjärjestelyn onnistuminen ei ollut varmistunut. Koska toiminnan jatkuvuuteen liittynyt olennainen 
epävarmuus liittyi yhtiön maksuvalmiuteen ja rahoitukseen, se ei vaikuttanut johdon arvioon todennäköisyydestä käyttää edellä mainittuja 
Suomeen liittyviä laskennallisia verosaamisia tulevaisuudessa. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty korolliset velat 31.3.2022 ilman IFRS 16 vuokravelkoja. Taulukossa esi-
tetään velan tasearvo sekä mahdollinen nostamatta oleva määrä, eräpäivä ja korko. 

 31.3.2022 

Korolliset velat ilman IFRS 16 Tasearvo 
Nostamaton 

määrä Eräpäivä Korko, % 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) 

     

Joukkovelkakirja (2016)1)  ..............................................  34,9 0 23.3.2025(3) 6,875 

Joukkovelkakirja (2018)1) ...............................................  64,9 0 27.3.2025(3) 4,875 

Maksuvalmiuslimiitti (fasiliteetti A1)2)  .............................  10 20 28.4.2024(2) 4,50 

RS-lainat ........................................................................  21,4 1,0 -(4) 1,78(5) 

Vakuudelliset tonttilainat.................................................  1,9 0 30.6.2023 4,50(5) 

Muut ...............................................................................  14,2 0 - - 

Yhteensä .......................................................................  147,3 21,0   
_____ 
(1) Yhtiö on 23.5.2022 saanut päätökseen kirjallisen menettelyn Joukkovelkakirjalainojen osalta. Näin ollen Joukkovelkakirjalainojen ehdot 
on muutettu kirjallisessa menettelyssä hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoisiksi. Lisäksi Joukkovelkakirjalainojen haltijoille annettiin mah-
dollisuus tarjota Joukkovelkakirjalainoja kokonaan tai osittain lunastettavaksi hinnasta, joka vastaa 60 prosenttia lunastettavien joukko-
velkakirjojen nimellisarvosta. Hybridikonversio tulee voimaan arviolta 30.6.2022 ja hallitus päättää lunastettavien velkakirjojen määrästä 
arviolta 27.6.2022. Takaisinostotarjouksessa on tarjottu lunastettavaksi 13 828 194 euron nimellisarvon edestä 23.3.2025 erääntyvän 100 
miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainaa ja 29 242 755 euron nimellisarvon edestä 27.3.2025 erääntyvän 
75 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainaa. 
(2) SRV on allekirjoittanut päärahoittajapankkiensa kanssa 3.6.2022 sopimuksen käytössään olevan 30 miljoonan euron maksuvalmiusli-
miitin, 40 miljoonan euron sitovan projektirahoituslimiitin ja 63 miljoonan euron ei-sitovan projektirahoituslimiitin voimassaolon jatkami-
sesta 12 kuukaudella 28.4.2024 asti ehdollisena Osakeannin toteuttamiselle. 
(3) Joukkovelkakirjalainojen omavaraisuusaste-kovenanttiehto ei 31.3.2022 täyttynyt. Kovenanttien rikkoutumisesta johtuen nämä lainat 
on merkitty 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla lyhytaikaiseen korolliseen vieraaseen pääomaan.   
(4) Yhtiölainojen pääoman ja korkojen takaisinmaksuvastuu siirtyy asunnon luovutushetkellä asunnon ostajalle. Riippumatta siitä, onko 
kohde keskeneräinen vai valmis, mutta luovuttamatta ostajalle, SRV:n velkaosuuden mukainen pääoma ja korot esitetään täysimääräi-
sesti laskettuna aina lainan eräpäivään saakka. Vasta kun määräysvalta luovutetaan, korot ja pääoma poistuvat taulukosta. Korko vaih-
telee lainoittain. 
(5) RS-lainojen ja vakuudellisten tonttilainojen korkoprosentti on esitetty nostettujen pääomien painotettuna keskiarvona. 
 

 

SRV:llä oli vuosien 2022 ja 2023 aikana erääntyviä korollisia velkoja ilman IFRS 16 vuokravelkoja 31.3.2022 
yhteensä 111,8 miljoonaa euroa. SRV on 24.5.2022 tiedottanut saattaneensa loppuun Joukkovelkakirjalaino-
jen ja Hybridilainojen ehtojen mukaiset kirjalliset menettelyt Joukkovelkakirjalainojen konvertoimisesta Hybri-
dilainoiksi ja Hybridilainojen pääoman 55 prosentin leikkauksesta ja 45 prosentin konvertoimisesta Osakkeiksi. 
Katso ”– Velat”.  

Velat 

SRV:n velat olivat 31.3.2022 yhteensä 461,9 miljoonaa euroa (31.3.2021: 678,3 miljoonaa euroa). Tilikauden 
2021 päättyessä 31.12.2021 velat olivat yhteensä 521,3 miljoonaa euroa (31.12.2020: 718,0 miljoonaa euroa). 
SRV:n lyhytaikaiset korolliset velat 31.3.2022 olivat 111,8 miljoonaa euroa (31.3.2021: 117,7 miljoonaa euroa) 
ja pitkäaikaiset korolliset velat 123,2 miljoonaa euroa (31.3.2021: 254,8 miljoonaa euroa). Tilikauden 2021 
päättyessä 31.12.2021 lyhytaikaiset korolliset velat olivat 22,5 miljoonaa euroa (31.12.2020: 17,4 miljoonaa 
euroa) ja pitkäaikaiset korolliset velat 215,5 miljoonaa euroa (31.12.2020: 368,4 miljoonaa euroa). 

Yhtiö on huhtikuussa 2022 päättänyt tavoitella Yhtiön Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä Venäjän Ukrainassa 
käynnistämän sodan ja siihen liittyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoimintojen arvon-
alentumisten seurauksena. Arvonalentumisilla on merkittävä vaikutus SRV:n omaan pääomaan ja omavarai-
suusasteeseen, ja uudelleenjärjestelyillä on tarkoitus vastata arvonalentumisten vaikutuksiin oman pääoman 
vahvistamisella. Rahoitussopimusten kovenanttiehtojen mukainen omavaraisuusaste, joka huomio omaperus-
teisten projektien osatuloutuksen, oli 12,3 prosenttia 31.3.2022. Kahden ulkona olevan Joukkovelkakirjalainan, 
joiden yhteenlaskettu ulkona oleva pääoma on noin 100 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste-kovenanttiehto 
ei enää täyty. Kovenanttien rikkoutumisesta johtuen nämä lainat on merkitty 31.3.2022 päättyneellä kolmen 
kuukauden jaksolla lyhytaikaiseen korolliseen vieraaseen pääomaan. Lisäksi Yhtiön maksuvalmiuslimiitin ja 
projektirahoituslimiitin omavaraisuus-aste- ja nettovelkaantumisaste-kovenanttiehdot eivät enää täyty. Kove-
nanttien rikkoutuminen johtaa näiden velkojen haltijoiden irtisanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymiseen 
ja lainat on merkitty lyhytaikaiseen korolliseen vieraaseen pääomaan. 
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Rahoituksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely 

Venäjän federaation 24.2.2022 Ukrainassa aloittaman sodan seurauksena Venäjän talous, venäläisten yhtiöi-
den osakekurssit sekä Venäjän ruplan arvo ovat olleet jyrkässä laskussa, ja useat merkittävät kansainväliset 
toimijat ovat ilmoittaneet vetäytymisestä tai liiketoimintojen keskeyttämisestä Venäjällä. Samalla Venäjä on 
ollut voimistuvien taloudellisten pakotteiden kohteena. Geopoliittiset epävarmuudet ja pakotteiden vaikutus 
ovat johtaneet myös SRV:n Venäjän kauppakeskusliiketoimintojen tulevaisuudennäkymien ja SRV:n Venäjän 
toimintoihin liittyvien omistusten arvioidun arvostuksen voimakkaaseen heikentymiseen. Samalla Fennovoi-
man Hanhikivi-1 -ydinvoimalaprojektiin liittyvä keskeytymisriski on kasvanut merkittävästi.  

Yhtiö on vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjannut alas lähes kokonaan Venäjällä sijaitsevat 
omaisuuseränsä sekä omistuksensa Fennovoimassa. Omaisuuserien alaskirjaukset, valuuttakurssimuutokset 
huomioiden, heikentävät yhtiön omaa pääomaa yhteensä 141,2 miljoonaa euroa. Alaskirjausten jälkeen SRV:n 
omavaraisuusaste 31.3.2022 on 6,4 % ja nettovelkaantumisaste 748,4 %. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu 
omavaraisuusaste 31.3.2022 on 9,7 % ja nettovelkaantumisaste 343,2 %. SRV:n lainojen kovenanttilaskennan 
mukainen omavaraisuusaste on 12,3 %. Alaskirjausten jälkeen Yhtiö ei kykene ilman rahoituksen uudelleen-
järjestelyä täyttämään sen rahoituksen kovenanttiehtoja, mikä ilman rahoituksen uudelleenjärjestelyä johtaa 
velkojien ja Joukkovelkakirjalainojen haltijoiden asiamiehen irtisanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymi-
seen.  

SRV:n hallitus on 28.4.2022 päättänyt tavoitella Rahoituksen Uudelleenjärjestelyä, joka koostuu 

(i) noin 34,8 miljoonan euron Osakeannista Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille; 

 

(ii) Yhtiön 23.3.2025 erääntyvän 100 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelka-

kirjalainan (jonka ulkona oleva pääoma on 34,9 miljoonaa euroa) (”100 MEUR Joukkovelkakir-

jalaina”) ja 27.3.2025 erääntyvän 75 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovel-

kakirjalainan (jonka ulkona oleva pääoma on 64,9 miljoonaa euroa) (”75 MEUR Joukkovelkakir-

jalaina”) (yhdessä ”Joukkovelkakirjalainat”) muuttamisesta hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaeh-

toisiksi kirjallisissa menettelyissä (”Hybridikonversio”) (Hybridikonversion jälkeisiin Joukkovelka-

kirjalainoihin viitattaessa ”Uudet Hybridilainat”). Vaihtovelkakirjalainaehtoisuus toteutetaan siten, 

että Joukkovelkakirjalainojen ehtoja muutetaan sisällyttämällä ehtoihin Osakeyhtiölain mukainen 

erityinen oikeus muuntaa Joukkovelkakirjalainoja Osakkeiksi. Lisäksi Joukkovelkakirjalainojen 

haltijoille annetaan mahdollisuus tarjota Joukkovelkakirjalainoja kokonaan tai osittain lunastetta-

vaksi hinnasta, joka vastaa 60 prosenttia lunastettavien Joukkovelkakirjojen nimellisarvosta (”Lu-

nastukset”); 

 

(iii) 22.3.2016 liikkeeseen lasketun 45 miljoonan euron hybridiehtoisen joukkovelkakirjalainan (jonka 

ulkona oleva pääoma on 11,8 miljoonaa euroa) (”45 MEUR Hybridilaina”) ja 23.5.2019 liikkee-

seen lasketun 58,4 miljoonan euron hybridiehtoisen joukkovelkakirjalainan (jonka ulkona oleva 

pääoma on 3,6 miljoonaa euroa) (”58,4 MEUR Hybridilaina”) (yhdessä ”Hybridilainat”) käyttä-

misestä Yhtiön osakkeiden merkintään 45 prosenttia Hybridilainojen pääomasta osana Hybridilai-

nojen haltijoille tehtävää enintään 6,9 miljoonan euron suuruista suunnattua osakeantia (”Suun-

nattu Anti”). Hybridilainojen pääomasta 55 prosenttia ja Hybridilainoille kertynyt konversiohetkellä 

maksamaton korko leikataan kokonaisuudessaan osana järjestelyä; ja 

 

(iv) SRV:n käytössä olevan maksuvalmius- ja projektirahoituslimiitin (”Rahoituslimiitti”) voimassa-

olon jatkamisesta 12 kuukaudella 28.4.2024 asti sekä tarvittavien muutosten tekemisestä Rahoi-

tuslimiittiä koskevaan sopimukseen muuttuvan pääomarakenteen ja Venäjän-liiketoimintojen vai-

kutusten huomioimiseksi ehdoissa, joiden täyttymiseen muuttuneet olosuhteet voivat vaikuttaa. 

Yhtiö kutsui koolle ylimääräisen 30.5.2022 pidetyn yhtiökokouksen, jossa yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään Osakeannista, Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n erityisten oikeuksien antamisesta ja Suunnatusta 
Annista.   

SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Investment Oy:ltä 
(omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta) ja 
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Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimää-
räisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella. SRV on lisäksi saanut AS Pontos Balticilta, Kolpi 
Investment Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset, joiden ehtojen mukaan kyseiset osakkeenomistajat mer-
kitsevät joko itse tai varmistavat, että kolmas osapuoli merkitsee Osakeannissa Uusia Osakkeita. Sitoumukset 
vastaavat yhteensä 21,6 miljoonaa euroa ja 62 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merki-
tään kokonaisuudessaan. Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja 
Timo Kokkila, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sekä yhdeksän (9) muuta SRV:n toimivan johdon edustajaa 
ovat sitoutuneet ostamaan OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä yhteensä 15 785 996 Merkin-
täoikeutta, jotka vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Merkintäoikeuksista, ja sitoutuneet merkitsemään kai-
killa näillä Merkintäoikeuksilla Uusia Osakkeita Osakeannissa. 

Yhtiö on 28.4.2022 ilmoittanut kirjallisista menettelyistä koskien muutoksia 100 MEUR Joukkovelkakirjalainan 
ja 75 MEUR Joukkovelkakirjalainan ehtoihin. Samassa yhteydessä Yhtiö kutsui kaikki Joukkovelkakirjojen hal-
tijat tarjoamaan Joukkovelkakirjojaan ostettavaksi rahavastiketta vastaan hinnalla, joka vastaa 60 %:ia kunkin 
Joukkovelkakirjan nimellisarvosta. Yhtiö käynnisti Joukkovelkakirjoja koskevat kirjalliset menettelyt, jotka täh-
täävät Joukkovelkakirjojen muuttamiseen hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoisiksi. Vaihtovelkakirjalainaehtoi-
suus toteutetaan siten, että Joukkovelkakirjalainojen ehtoja muutetaan sisällyttämällä ehtoihin Osakeyhtiölain 
mukainen erityinen oikeus muuntaa Joukkovelkakirjoja osakkeiksi. Hybridikonversion jälkeen voimassa olevat 
instrumentit ovat Yhtiön viimesijaisia, eräpäivättömiä velvoitteita, joita käsitellään IFRS-standardien mukaisesti 
SRV:n kirjanpidossa oman pääoman ehtoisina rahoitusvälineinä. Lainoihin sisältyy koron step up -ehto, jonka 
mukaan korko muuttuu neljän vuoden kuluttua. Hybridilainat ovat kiinteäkorkoisia (4,875% p.a.) neljän vuoden 
ajan hybridiehtojen voimaantulosta. Tämän jälkeen korko muuttuu vaihtuvakorkoiseksi koostuen viitekorosta, 
3 prosentin ns. re-offer spreadista ja 4 prosentin kiinteästä koron osasta. Yhtiö voi ennakkoilmoituksella lykätä 
koronmaksua, ja ehdoton velvollisuus koronmaksuun syntyy vasta lykätyn koron maksupäivän (deferred inter-
est payment date) syntyessä Hybridilainojen ehdoissa määritetyissä tilanteissa. Näitä ovat mm. maksut hei-
kommassa etusija-asemassa oleville instrumenteille tai varojenjako yhtiön osakkeille, pois lukien Osakeyhtiö-
lain mukainen vähemmistöosinko. Vähemmistöosingon maksaminen silloin, kun koronmaksua on lykätty ja 
lykätty korko on yhä maksamatta, johtaa kuitenkin 5 prosenttiyksikön lisämarginaaliin sovellettavan korkokan-
nan määrityksessä osingonjakopäätöksen päivästä lukien siihen saakka, että lykätty korko on kokonaisuudes-
saan maksettu. 
 
Yhtiö on 23.5.2022 saanut päätökseen kirjallisen menettelyn Joukkovelkakirjalainojen osalta. Kirjallisissa me-
nettelyissä ovat äänestäneet velkojat, joiden saatavien pääoma edustaa enemmistöä kunkin Joukkovelkakir-
jalainan tarkistetusta nimellisarvosta. 75 MEUR Joukkovelkakirjalainan ja 100 MEUR Joukkovelkakirjalainan 
ehtojen mukaan kirjallinen menettely on päätösvaltainen vain, jos vähintään 50 prosenttia tarkistetusta nimel-
lisarvosta edustavat haltijat vastaavat kirjalliseen menettelyyn. Kirjallisissa menettelyissä ehdotettavat muu-
tokset edellyttävät suostumusta haltijoilta, jotka edustavat vähintään 75 prosenttia siitä osasta tarkistettua ni-
mellisarvoa, jonka osalta haltijat vastaavat kirjalliseen menettelyyn. Näin ollen Joukkovelkakirjalainojen ehdot 
on muutettu kirjallisessa menettelyssä siten, että hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehdot astuvat voimaan rahoi-
tuksen uudelleenjärjestelyyn liittyvien muiden ennakkoedellytysten täytyttyä. Takaisinostotarjouksessa on 
Joukkovelkakirjalainoja tarjottu lunastettavaksi 13 828 194 euron nimellisarvon edestä 100 MEUR Joukkovel-
kakirjalainaa ja 29 242 755 euron nimellisarvon edestä 75 MEUR Joukkovelkakirjalainaa. Hybridikonversio 
tulee voimaan arviolta 30.6.2022 ja hallitus päättää lunastettavien velkakirjojan määrästä arviolta 27.6.2022. 
Samassa yhteydessä hallitus tekee päätöksen lainaan liitettävien Osakeyhtiölain mukaisten erityisten oikeuk-
sien antamisesta. 
 
Yhtiö on ilmoittanut kirjallisista menettelyistä koskien muutoksia 45 MEUR Hybridilainan ja 58,4 MEUR Hybri-
dilainan ehtoihin. SRV käynnisti Hybridilainoja koskevat kirjalliset menettelyt, jotka tähtäävät Hybridilainojen 
ehtojen muuttamiseen siten, että SRV:llä on oikeus vaatia Hybridilainojen käyttämistä SRV:n osakkeiden mer-
kitsemiseen 45 prosenttia Hybridilainojen pääomasta siten, että SRV:n käyttäessä mainittua oikeutta ne osat 
Hybridilainojen alaisista saatavista, jota ei käytetä osakkeiden merkitsemiseen, leikataan kokonaisuudessaan.  

 

Yhtiö on 23.5.2022 saanut päätökseen kirjalliset menettelyt Hybridilainojen osalta. Kirjallisessa menettelyssä 
ovat äänestäneet velkojat, joiden saatavien pääoma edustaa enemmistöä kunkin Hybridilainan tarkistetusta 
nimellisarvosta. 45 MEUR Hybridilainan ja 58,4 MEUR Hybridilainan ehtojen mukaan kirjallinen menettely on 
päätösvaltainen vain, jos vähintään 50 prosenttia tarkistetusta nimellisarvosta edustavat haltijat vastaavat kir-
jalliseen menettelyyn. Kirjallisissa menettelyissä ehdotettavat muutokset edellyttävät suostumusta haltijoilta, 
jotka edustavat vähintään 75 prosenttia siitä osasta tarkistettua nimellisarvoa, jonka osalta haltijat vastaavat 
kirjalliseen menettelyyn. Näin ollen Hybridilainojen ehdot on muutettu kirjallisessa menettelyssä siten, että 
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SRV:llä on oikeus vaatia Hybridilainojen käyttämistä SRV:n osakkeiden merkitsemiseen 45 prosenttia Hybri-
dilainojen pääomasta siten, että SRV:n käyttäessä mainittua oikeutta ne osat Hybridilainojen alaisista saata-
vista, jota ei käytetä osakkeiden merkitsemiseen, leikataan kokonaisuudessaan. Hybridilainojen 55 prosentin 
osuus leikataan arviolta 27.6.2022 ja lainalla tapahtuva Suunnatun Annin merkintäaika on 7.–21.6.2022. Suun-
natussa Annissa merkittävät osakkeet tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta 28.6.2022 ja ne ovat 
kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä arviolta 30.6.2022 alkaen.  

 

Lisäksi Yhtiö on saanut päätökseen Rahoituslimiittiä koskevat neuvottelut. Rahoituslimiitin voimassaoloaikaa 
on jatkettu 12 kuukaudella 28.4.2024 asti, lainan kovenanttiehtoihin on tehty muutoksia ja lainaehtoihin on 
tehty tarpeelliset muutokset Venäjän ja Fennovoiman omaisuuserien alakirjausten ja tavoitellun Venäjän liike-
toiminnasta irtautumisen käsittelemiseksi.  

 
Mikäli kaikki edellä kuvatut toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti, paranevat SRV:n laskennallinen taseasema 
ja taloudellinen tilanne merkittävästi verrattuna 31.3.2022 tilanteeseen. SRV:n oma pääoma 31.3.2022 oli 26,4 
miljoonaa euroa, ja oman pääoman odotetaan järjestelyjen myötä kasvavan arviolta noin 100 miljoonalla eu-
rolla. Samalla yhtiön korollinen velka vähenee järjestelyjen myötä arviolta noin 100 miljoonalla eurolla. Tällöin 
SRV:n omavaraisuusaste (IFRS 16 -oikaistu) 31.3.2022 tilanteesta paranisi 9,7 prosentista arviolta yli 35 pro-
senttiin. Toimenpiteiden toteutuessa yhtiön vuotuisten rahoituskulujen odotetaan alenevan noin 6 miljoonaa 
euroa. Ruplan heikkeneminen on SRV:n Venäjän omistusten osalta vaikuttanut kumulatiivisesti suoraan oman 
pääoman määrään muuntoerona yhteensä -21,9 miljoonaa euroa laajan tuloslaskelman kautta 31.3.2022. 
Omistuksista luopumisen yhteydessä kertynyt negatiivinen muuntoero tullaan myöhemmin kirjaamaan tulos-
laskelmassa kuluksi vaikuttaen liikevoittoon, mutta kirjauksella ei tule olemaan vaikutusta oman pääoman ko-
konaismäärään eikä operatiiviseen liikevoittoon. 

Taseen ulkopuoliset vastuut ja ehdolliset velat 

Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n omasta puolesta annetut vakuudet sekä muut vastuusitoumukset 
31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta sekä 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneiltä kolmen kuukauden 
jaksoilta: 

 31.3. 31.12. 

 2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     

Omasta puolesta annetut vakuudet     
Annetut kiinteistökiinnitykset(1)  ......................................  23,3 39,2 20,0 44,3 

     

Muut vastuusitoumukset     

Annetut investointisitoumukset(2) ...........................  19,7 25,4 19,7 26,4 

Tonttisitoumukset ...................................................  16,9(3) 33,4 28,9 33,4 

_____ 
(1) Kiinteistökiinnitykset sisältävät omaperusteisen asuntotuotannon yhtiölainojen vakuudeksi haettujen kiinnitysten kokonaismäärän, joka 
kohdistuu rakenteilla olevien kohteiden ja myymättömien valmiiden kohteiden lainaosuuksiin.  
(2) Sisältää SRV Voima Oy:n investointisitoumuksen Fennovoimaan 18,7 miljoonaa euroa. 
(3) Tonttisitoumusten määrä vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen raportissa oli 28,9 miljoonaa euroa.    

 

Lisäksi SRV on antanut tytäryhtiöidensä sitoumusten vakuudeksi takauksia. Näiden takausten yhteismäärä oli 
31.12.2021 262,7 miljoonaa euroa (2020: 284,4 miljoonaa euroa). 

Rahavirrat 

SRV:n liiketoiminnan nettorahavirta 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta oli -25,4 miljoonaa eu-
roa ja se heikentyi 2,9 miljoonaa euroa verrattuna 31.3.2021 päättyneen kolmen kuukauden jakson nettoraha-
virtaan, joka oli -22,5 miljoonaa euroa. Rahavirtaan vaikutti ensimmäiselle vuosineljänneksen kausiluontoinen 
negatiivinen käyttöpääoman kehitys. Rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti myös vuonna 2020 tehdyn arvonli-
säveron maksujärjestelyn lyhennykset ja sekä alle 2 miljoonaan euroon alennettu myytyjen saatavien määrä. 
Vuoden 2021 päättyessä myytyjen saatavien määrä oli noin 5 miljoonaa euroa. 

SRV:n liiketoiminnan nettorahavirta oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 68,9 miljoonaa euroa (2020: 46,3 
miljoonaa euroa). Kalasataman Loiston valmistumisen ja luovuttamisen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan oli 
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huomattava. Tonttimyynnit ja valmiiden asuntojen myynti vaikuttivat myös liiketoiminnan rahavirtaan positiivi-
sesti. Rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti vuonna 2020 tehdyn arvonlisäveron maksujärjestelyn lyhennykset 
ja hyvän likviditeettitilanteen johdosta alle 5 miljoonaan euroon alennettu myytyjen saatavien määrä. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n liiketoiminnan rahavirrat 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneillä tili-
kausilla sekä 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla: 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Liiketoiminnan rahavirrat  2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     

Myynnistä saadut maksut ...............................................  172,9 192,3 927,2 953,6 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut ..............  0,3 0,9 3,1 3,3 
Maksut liiketoiminnan kuluista ........................................  -193,6 -207,9 -842,6 -888,7 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja ve-
roja ................................................................................  

-20,5 -14,7 87,7 68,2 

Saadut korot ja muut liiketoiminnan rahoitustuotot .........  0,1 0,1 1,8 7,6 

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoitus-
kuluista ...........................................................................  

-5,1 -7,8 -20,5 -29,6 

Maksetut ja saadut välittömät verot ................................  -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

     
Liiketoiminnan rahavirta ..............................................  -25,4 -22,5 68,9 46,3 

 

SRV:n investointien nettorahavirta 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta oli -0,3 miljoonaa euroa 
ja se parantui 0,4 miljoonaa euroa verrattuna 31.3.2021 päättyneen kolmen kuukauden jakson nettorahavir-
taan, joka oli -0,7 miljoonaa euroa. 

SRV:n investointien nettorahavirta oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 7,2 miljoonaa euroa (2020: 26,6 
miljoonaa euroa). Investointien rahavirtaan vaikutti positiivisesti toisella vuosineljänneksellä takaisinmaksettu 
lainasaaminen. Investointien rahavirtaan vaikuttivat vertailukaudella positiivisesti REDI:n ja Tampereen Kansi 
ja Areena -hankkeen omistuksien myynnit.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n investointien rahavirrat 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneillä tili-
kausilla sekä 31.3.2022 ja 31.3.2020 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla: 

  1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Investointien rahavirrat  2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  
hyödykkeisiin -0,5 0,0 -1,3 -0,8 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
luovutustulot 0,2 0,3 0,8 0,8 
Investoinnit sijoituksiin 0,0 -0,8 -3,0 -4,6 
Sijoitusten luovutustulot - - - 11,0 

Ostetut tytäryhtiöosakkeet - - -0,4 - 

Investoinnit osakkuus- ja yhteisyrityksiin - - -0,0 -7,4 

Myydyt osakkuusyhtiöosuudet - - - 28,0 

Osakkuus- ja yhteisyritysten  
lainasaamisten lisäys 

- - 0,0 -2,7 

Osakkuus- ja yhteisyritysten lainasaamisten vä-
hennys 

- - - 2,5 

Myönnetyt lainat muille 0,0 -0,2 -0,8 -0,2 

Lainojen takaisinmaksut muilta - - 12,0 - 

     
Investointien rahavirta -0,3 -0,7 7,2 26,6 

 



 

114 

#
1
6

1
6

6
7

6
1
v
3
2

 

SRV:n rahoituksen nettorahavirta 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta oli -4,5 miljoonaa euroa 
ja se parantui 6,2 miljoonaa euroa verrattuna 31.3.2021 päättyneen kolmen kuukauden jakson nettorahavir-
taan, joka oli -10,7 miljoonaa euroa. Muutos aiheutui suurimmaksi osaksi yhtiölainojen muutoksen rahavir-
rasta. 

SRV:n rahoituksen nettorahavirta oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella -105,4 miljoonaa euroa (2020: -2,2 
miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirtojen muutos aiheutui suurimmaksi osaksi lainojen takaisinmaksuista 
77,0 miljoonaa euroa (2020: 17,4 miljoonaa euroa) sekä yhtiölainojen muutoksesta 22,6 miljoonaa euroa (9,7 
miljoonaa euroa). 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella rahoituksen rahavirtaan vaikutti maksullinen osakeanti 
40,8 miljoonaa euroa sekä lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu 18,5 miljoonaa euroa.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty SRV:n rahoituksen rahavirrat 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneillä tili-
kausilla sekä 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla: 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

Rahoituksen rahavirrat  2022 2021 2021 2020 

(miljoonaa euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

     

Maksullinen osakeanti ....................................................  - - -0,0 40,8 

Osakeannin kulut ...........................................................  - - - -3,4 

Lainojen nostot ...............................................................  - - -0,0 9,0 
Lainojen takaisinmaksut .................................................  -5,1 -1,7 -77,0 -17,4 
Oman pääoman ehtoisen lainan korot ...........................  -1,6 -2,8 -3,2 -0,4 

Yhtiölainojen muutos ......................................................  3,3 -5,5 -22,6 -9,7 

Lyhytaikaisten lainojen muutokset ..................................  - - - -18,5 

Ostetut omat osakkeet ...................................................  -0,5 -0,0 - - 

Maksetut osingot ............................................................  - - -0,0 -0,1 

Lainojen maksut, vuokravelat  ........................................  -0,6 -0,7 -2,7 -2,6 

     

Rahoituksen rahavirta..................................................  -4,5 -10,7 -105,4 -2,2 

 

Pääomanlähteiden käyttöä koskevat rajoitukset 

Tämän Esitteen päivämääränä SRV:n rahoitussopimuksissa taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuus-
aste, nettovelkaantumisaste, minimikäyttökate, minimikassa ja koronmaksukyky sekä eräitä muita rajoitteita. 
Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. 
Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä ole-
massa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta.  

Tämän Esitteen päivämääränä Joukkovelkakirjalainojen koronmaksukyky-kovenantti rajoittaa Yhtiön lisävel-
kaantumista, mikäli koronmaksukyky-kovenantti ei täyty ja SRV:n lainojen, kuten yritystodistusohjelman, mak-
suvalmiusluoton, tililimiittien, TyEL -takaisinlainauksen, ja Hybridilainojen tai tiettyjen muiden lainojen yhteis-
määrä uuden velannoston seurauksena ylittäisi 100 miljoonaa euroa. Maaliskuun lopussa edellä mainittuja 
eriä oli nostettuna yhteensä 25,4 miljoonaa euroa. 

Rahoitussopimusten kovenanttitasot määräytyvät kunkin lainasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaollei-
den laskentaperiaatteiden perusteella. Lisäksi lainasopimuksissa on joitakin muita poikkeuksia kovenanttien 
perinteisiin laskentatapoihin.  

Rahoituslimiitin muutoksia koskeva lopullinen sopimus allekirjoitettiin 3.6.2022. Sen mukaiset uudet kovenant-
titasot tulevat voimaan Rahoituksen Uudelleenjärjestelyn toteuttamisen yhteydessä. Katso ”– Velat – Rahoi-
tuksen kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely”. Alla olevassa taulukossa on kuvattu tämän Esitteen päivämää-
ränä voimassa olevan Rahoituslimiitin raportoitavat taloudelliset kovenantit sekä kovenanttitasot sekä uudet 
kovenantit ja kovenanttitasot, jotka tulevat voimaan kun Rahoituksen Uudelleenjärjestely saadaan päätökseen. 
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Rahoituslimiitin taloudelliset kovenantit 
Kovenanttiarvo tämän 
esitteen päivämäärällä  

Kovenanttiarvo, joka tulee voi-
maan, kun Rahoituksen Uudel-
leenjärjestely saatu päätökseen 

   

Osatuloutettu omavaraisuusaste >28% >28% 

Nettovelkaantumisaste (ilman IFRS 16 vaiku-
tusta) >140% 

>100% 

Minimikassa >15 meur kauden lopussa, 
>7,5 meur muut ajankoh-

dat 

>15 meur kauden lopussa, 
>7,5 meur muut ajankohdat 

Minimikäyttökate ennen osakkuusyhtiöiden tulok-
sen, transaktiokulujen ja arvonalentumisen vaiku-
tusta 

 Vaihtelee 16–25 meur vä-
lillä riippuen testausajan-

kohdasta 

>15 meur 

 

SRV:n 100 MEUR Joukkovelkakirjalainan sekä 75 MEUR Joukkovelkakirjalainan kovenanttiehdot ovat ristiin 
eräännyttäminen, panttaamattomuussitoumus, sulautumisrajoitukset, omaisuuden luovutusrajoitukset, oma-
varaisuusaste (>26 prosenttia) ja koronmaksukyky. Kirjallisissa menettelyissä Yhtiö ehdotti Joukkovelkakirjo-
jen haltijoille, että Joukkovelkakirjojen haltijat suostuvat olemaan vetoamatta (waiver) SRV:n omavaraisuus-
kovenantin rikkomiseen 31.3.2022 päättyneeltä tarkastelujaksolta. Lisäksi Joukkovelkakirjojen ehtoihin ehdot-
tiin tarkennuksia sen osalta, että omavaraisuuskovenanttia ei tarkasteta 30.6.2022 päättyvältä jaksolta ja että 
SRV Russia Oy:tä ja SRV:n tai SRV Russia Oy:n suoraan tai välillisesti omistamia Alankomaissa ja Venäjällä 
sijaitsevia tytäryhtiötä ei lasketa jatkossa enää materiaalisiin yhtiöihin. Sijoittajat ovat kirjallisissa menettelyissä 
hyväksyneet nämä ehdotukset. Joukkovelkakirjalainat muuntuvat Rahoituksen Uudelleenjärjestelyssä hybri-
diehtoisiksi, jonka jälkeen niillä ei enää ole kovenantteja. 
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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 hal-
lituksen jäsenet sekä Yhtiön tilintarkastaja. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja Yhtiön toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä. Hallituksen vastuut ja velvollisuudet on määritelty ensisijaisesti Yhtiön yhtiöjärjestyk-
sessä ja Osakeyhtiölaissa. Hallituksen toimintatavat ja säännöt on kuvattu hallituksen hyväksymässä työjär-
jestyksessä. Yhtiön hallitus nimittää Yhtiölle toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. 

Julkisiin osakeyhtiöihin soveltuvan lainsäädännön lisäksi Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n jul-
kaisemaa Hallinnointikoodia 2020 (”Hallinnointikoodi”) sekä SRV:n Eettisiä toimintaohjeita (Code of Con-
duct) ja muita Yhtiön toimintamalleja. Yhtiö noudattaa myös Helsingin Pörssin sääntöjä. 

Hallitus 

SRV:n yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä. Yhtiökokous nimit-
tää hallituksen vuosittain osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella. Lisäksi SRV:n yh-
tiökokous nimittää hallituksen puheenjohtajan hallitukseen valittujen jäsenten keskuudesta. Hallitus puoles-
taan nimittää varapuheenjohtajan jäsentensä keskuudesta. Yhtiöjärjestyksessä ei ole säädetty erityisestä hal-
lituksen jäsenten asettamisjärjestyksestä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiöko-
kouksen päättyessä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain Hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti. Hallituk-
sen jäsen on velvollinen toimittamaan Yhtiölle tarvittavat tiedot riippumattomuusarvioinnin suorittamista varten. 
Tämän jälkeen hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä jäsenistä katsotaan riippumat-
tomiksi Yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Hallituksen arvion mukaan Tomi Yli-Kyyny, Heli Ii-
sakka, Hannu Leinonen ja Heikki Leppänen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomis-
tajista. Timo Kokkila ei ole riippumaton Yhtiöstä kokonaisarvioinnin perusteella huomioiden erityisesti yli kym-
menen vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Yhtiön hallituksessa, eikä riippumaton Yhtiön merkittävästä osakkeen-
omistajasta AS Pontos Balticista. 

Seuraavat henkilöt valittiin hallitukseen 28.3.2022 pidetyssä SRV:n varsinaisessa yhtiökokouksessa: 

Nimi Syntymävuosi Asema Vuosi, jolloin nimetty hallitukseen 

Tomi Yli-Kyyny 1962 Hallituksen puheenjohtaja 2019 
Heli Iisakka 1968 Hallituksen jäsen 2021 

Timo Kokkila 1979 Hallituksen jäsen ja vara-
puheenjohtaja 

2010 

Hannu Leinonen 1962 Hallituksen jäsen 2020 
Heikki Leppänen 1957 Hallituksen jäsen 2020 

 

Tomi Yli-Kyyny on ollut hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020, hallituksen jäsen vuodesta 2019 ja HR- ja 
nimitysvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020. Hän on ollut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian toimitus-
johtaja 2022 alkaen, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 ja Maan-
puolustuskurssiyhdistyksen hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hänen aikaisempiin luottamustehtäviinsä kuulu-
vat toimiminen Fennia-konsernin hallituksen jäsenenä vuosina 2019–2021, Vakuutusosakeyhtiö Garantian 
hallituksen jäsenenä vuosina 2015–2019, Barona Group Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2018, Ba-
rona 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 Vahinkovakuu-
tus Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2015 sekä Pohjola-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana ja hallituksen 
jäsenenä vuosina 2005–2006. Hän toimi Caruna Oy:n, Caruna Networks Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n toimi-
tusjohtajana vuosina 2017-2022, Vapo Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2011–2017, Pohjola Vakuutus Oy:n 
toimitusjohtajana vuosina 2005–2010 ja Pohjola Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana 2005–2006, sekä 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 vuo-
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sina 2012–2014 sekä Pohjola Vakuutus Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2005–2011. Hän toimi eri tehtä-
vissä Pohjola-Yhtymä Oyj:ssä vuosina 1990–1999 ja vuosina 2000–2005, ja hän oli Porasto Oy:n toimitusjoh-
taja vuosina 1999–2000. Yli-Kyyny on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 

Heli Iisakka on ollut hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2021. Hän on toiminut 
Pihlajalinna Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2022, DuuriGroup Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017, 
Colliers Finland Group Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2018, Colliers Finland Oy:n hallituksen jäsenenä 
vuodesta 2018, Colliers International Finland Holdings Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 ja Colliers 
International Finlandin talousjohtajana vuodesta 2016. Aiemmin hän on lisäksi toiminut Innoflame Oy:n halli-
tuksen jäsenenä vuosina 2018–2019, Realprojekti Oy:n hallituksen jäsenenä vuonna 2018 ja Colliers Isän-
nöinti Oy:n hallituksen jäsenenä vuonna 2018. Hän toimi Anttila Oy:n talousjohtajana vuosina 2015–2016, 
Mainio Vire Oy:n talousjohtajana vuosina 2012–2015, Terveystalo Healthcare Oy:n talousjohtajana vuosina 
2009–2012 ja Ramirent Oyj:n talousjohtajana 2006–2009. Iisakka on koulutukseltaan kauppatieteiden mais-
teri.  

Timo Kokkila on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2010, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2021 ja halli-
tuksen tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2010. Hän on ollut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 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, Havu 
Capital Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2019 sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen jäsen vuodesta 
2022. Hänen muihin luottamustehtäviinsä kuuluvat tai ovat kuuluneet toimiminen AS Pontos Balticin hallinto-
neuvoston jäsenenä vuodesta 2021, johtoryhmän jäsenenä vuosina 2016–2021 ja edelleen aiemmin hallinto-
neuvoston 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 jä-
senenä vuodesta 2016 ja hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2014–2016, AS Viru Keskuksen hallintoneuvos-
ton puheenjohtajana vuosina 2016–2022 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 Invest-
ments Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2012, LAK Real Estate Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2018-
2020 ja hallituksen puheenjohtaja vuosina 2020-2021, ”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 toimitus-
johtajana 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-insi-
nööri. 

Hannu Leinonen on ollut hallituksen ja HR- ja nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2020 ja tarkastusvaliokun-
nan jäsen vuodesta 2021. Hänen keskeisiin luottamustehtäviinsä ja työkokemukseensa kuuluvat toimiminen 
Havator Group Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2022 ja hallituksen puheenjohtajana vuosina 2020–2022, Asi-
anajotoimisto Fennon neuvonantajana vuodesta 2018 ja Build Care Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017. 
Hän on toiminut YIT Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2006–2008, Destia Oy:n ja Destia Group Oyj:n toimitus-
johtajana vuosina 2009–2017, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen jäsenenä vuosina 2012–
2017, Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenenä vuonna 2018 sekä Nurminen Logistics Oyj:n hallituksen jäse-
nenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2019–2020. Leinonen on koulutukseltaan diplomi-in-
sinööri. 

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. Lep-
pänen on Alders Management Consulting Oy:n perustaja ja toiminut sen hallituksen jäsenenä vuodesta 2019. 
Lisäksi hän on toiminut Meyer Turku Oy:n managing boardin jäsenenä vuodesta 2022. Leppänen on koulu-
tukseltaan 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 ko-
koonpanosta 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 kai-
kista SRV:n osakkeista Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaan 31.8. yhtiökokousta edeltä-
vänä kalenterivuonna. 

Hallituksen valiokunnat 

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä HR- ja nimitysvaliokunta. Valiokunnat toimivat hal-
lituksen vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä pää-
tösvaltaa. Niiden tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla asioita hallituksen ja yhtiökokouk-
sen 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 osavuosikat-
sausluonnokset sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehok-
kuutta. 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 Heli Iisakka. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat muina jäseninä 
Hannu Leinonen ja Timo Kokkila. Jäsenistä Heli Iisakka ja Hannu Leinonen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja 
sen merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Kokkila ei ole riippumaton Yhtiöstä kokonaisarvioinnin perusteella 
huomioiden erityisesti yli kymmenen vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Yhtiön hallituksessa, eikä riippumaton 
Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta AS Pontos Balticista. 

HR- ja nimitysvaliokunta 

HR- ja nimitysvaliokunnan tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla yhtiökokouksissa ja hal-
lituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. 

Valiokunta käsittelee muun muassa toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioita sekä vuosi-
palkitsemis- ja pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä koskevia asioita. Valiokunta auditoi ylimmän johdon toimin-
taa, valvoo seuraajasuunnittelua, vastaa johdon ja henkilöstön kehittymisen suunnittelusta, seuraa henkilös-
tötyytyväisyyttä ja työkykyasioita sekä valmistelee henkilöstöpolitiikan. 

HR- ja nimitysvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2–3 jäsenestä. Valiokuntaan voi-
daan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen ra-
kenteen ja jäsenmäärän. 

HR- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii Tomi Yli-Kyyny. HR- ja nimitysvaliokuntaan muina jäseninä 
kuuluvat Hannu Leinonen ja Heikki Leppänen. Jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja merkittävistä osak-
keenomistajista. 

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä 

Yhtiön toimitusjohtaja on Saku Sipola, jonka lisäksi Yhtiöllä on johtoryhmä. Seuraavassa taulukossa on esitetty 
toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet: 
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Nimi Syntymävuosi Asema Aloitti SRV:llä 

Saku Sipola 1968 Toimitusjohtaja 2019 
Timo Nieminen 1958 Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, 

Johtaja, Strateginen hankekehitys 
1987 

Jouni Forsman 1969 Johtaja, Toimitilat pääkaupunkiseutu 2021 
Jorma Seppä 1981 Johtaja, Asunnot pääkaupunkiseutu 2021 

Henri Sulankivi 1967 Alueyksiköiden johtaja 2014 
Jarkko Rantala 1986 Talous- ja rahoitusjohtaja 2018 
Miia Eloranta 1973 Viestintä- ja markkinointijohtaja 2021 
Kristiina Sotka 1968 Henkilöstöjohtaja 2021 
Anu Tuomola 1974 Lakiasianjohtaja 2021 
Jussi Tuisku 1967 Johtaja, Venäjän ja Viron liiketoiminta 2020 

Miimu Airaksinen 1972 Kehitysjohtaja 2021 
Kimmo Kurki 1960 Johtaja, Sisäiset palvelut ja Infra 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 puheen-
johtajana vuodesta 2018 ja Helsingin seudun kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2019 
sekä Keskuskauppakamarin hallituksen jäsenenä 2022 alkaen. 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 hankekehi-
tyksen johtajana vuodesta 2002. Hän on toiminut Talokeskus Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuo-
desta 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 puheenjoh-
tajana 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 toimitusjoh-
tajana vuosina 1997–2002. Timo Nieminen toimii lisäksi hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä 
useissa SRV:n ja sen kanssasijoittajien välisissä yhteisyrityksissä. Nieminen on koulutukseltaan diplomi-insi-
nööri. 

Jouni Forsman on toiminut SRV:n Toimitilat, pääkaupunkiseutu-yksikön johtajana vuodesta 2021. Hän toimi 
YIT:llä divisioonan johtajana asuntorakentamisessa vuosina 2018–2021, infrapalvelujen liiketoimintaryhmän 
johtajana vuosina 2010–2018, kansainvälisen toiminnan Baltia- ja CEE-maiden liiketoimintaryhmän johtajana 
vuosina 2008–2010, kansainvälisen toiminnan Baltian ryhmän johtajana vuosina 2006–2007, asuntorakenta-
misen yksikönjohtajana ja aluepäällikkönä vuosina 1999–2006, työpäällikkönä vuonna 1999, ja talonrakennus 
Itä-Suomen vastaavana työnjohtajana ja työmaainsinöörinä vuosina 1998–1999. Hän on myös toiminut YIT:n 
Rakennustoimisto Tolonen Oy:n laskentapäällikkönä ja kustannuslaskijana vuosina 1997–1998 sekä element-
tisuunnittelijana ja työnjohtajana puuelementtitehtaalla vuosina 1995–1996. Hän toimi Hämeen Ammattikor-
keakoulussa sivutoimisena tuntiopettajana vuosina 2011–2015. Forsman on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 

Jorma Seppä on toiminut SRV:n Asunnot, pääkaupunkiseutu -yksikön johtajana vuodesta 2021. Hän toimi 
Skanska Talonrakennus Oy:n tulosyksikön johtajana vuosina 2015–2021, Skanska Oy:n hankekehityspäällik-
könä vuosina 2013–2015, Skanska Oy:n Skanska Xchange Finland Manager vuosina 2010–2012, Skanska 
AB:n Skanska Xchange Nordicin Head of Technical Development vuosina 2010–2011 ja Skanska Talonra-
kennus Oy:n Skanska Kodit projekti-insinöörinä vuosina 2008–2010. Hän on myös toiminut projekti-insinöörinä 
Helsingin kaupungin Länsisataman aluerakentamisprojektissa vuosina 2006–2008, työmaiden työnjohto- ja 
harjoittelutehtävissä Lujatalo Oy:llä ja Oy Alfred A. Palmberg Ab:lla vuosina 2002–2006. Seppä on koulutuk-
seltaan insinööri (AMK). 

Henri Sulankivi on toiminut SRV:n Alueyksiköiden johtajana vuodesta 2020. Hän toimi SRV:n Sisä-Suomen 
aluejohtajana vuosina 2019–2020, SRV:n Pirkanmaan aluejohtajana vuosina 2014–2019, Pohjola Rakennus 
Oy:n Sisä-Suomi varatoimitusjohtajana vuosina 2011–2014 sekä Rakennustoimisto Pohjola Oy:n rakennutta-
japäällikkönä vuosina 2005–2011 ja suunnittelupäällikkönä vuosina 2004–2005. Sulankivi toimii lisäksi Talon-
rakennusteollisuus ry:n Sisä-Suomen piirin hallituksen jäsenenä ja Talonrakennusteollisuus ry:n edustajiston 
jäsenenä. Sulankivi on koulutukseltaan diplomi-insinööri.  
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Jarkko Rantala on toiminut SRV:n talous- ja rahoitusjohtajana vuodesta 2021. Hän toimi SRV:n Sijoittaminen-
liiketoiminnan johtajana vuosina 2019–2020 ja kehitysjohtajana vuonna 2018, Jones Lang Lasalle Finland 
Oy:n kiinteistökehitysjohtajana vuonna 2018, SRV:n hankekehityksen sijoituspäällikkönä ja business control-
lerina vuosina 2015–2017 sekä SRV:n Suomen liiketoiminnan controllerina vuosina 2012–2015. Jarkko Ran-
tala toimii lisäksi hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä useissa SRV:n ja sen kanssasijoittajien 
välisissä yhteisyrityksissä. Rantala on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 

Miia Eloranta on toiminut SRV:n viestintä- ja markkinointijohtajana vuodesta 2021. Hän toimi SATO Oyj:n 
markkinointi- ja viestintäjohtajana vuosina 2016–2020, ISS Palveluiden viestintä- ja markkinointijohtajana vuo-
sina 2013–2016, Bioenergia ry:n viestintäjohtajana vuosina 2012–2013, Soprano Oyj:ssä eri viestinnän ja 
markkinoinnin johto- ja konsultointitehtävissä vuosina 2003–2012, sekä Suomen Messut Osuuskunnan (Hel-
singin Messukeskus) palveluksessa vastuussa eri messutapahtumien viestinnästä ja markkinoinnista vuosina 
2000–2003. Eloranta on koulutukseltaan valtiotieteiden 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 liiketoimin-
noista 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 neuvottelukunnan jäsenenä vuosina 
2018–2019. Tuisku on koulutukseltaan BA (Hons) in Business Administration ja eMBA. 

Kristiina Sotka on toiminut SRV:n henkilöstöjohtajana vuodesta 2021. Hän toimi Tibnor Oy:n henkilöstö- ja 
viestintäjohtajana vuosina 2014–2021 ja tätä ennen Rautaruukki Oyj:ssa erilaisissa HR ja osaamisen kehittä-
misen sekä hankinnan tehtävissä vuosina 2007–2014. Sotka on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja 
lisäksi hänellä on MSc.Politics-tutkinto. 

Anu Tuomola on toiminut SRV:n lakiasiainjohtajana vuodesta 2021. Hän toimi Purmo Group Oy:n lakiasiain-
johtajana vuosina 2019–2021, Citycon Oyj:n lakiasiainjohtajana vuosina 2011–2019, Asianajotoimisto Castrén 
& Snellman Oy:n asianajajana ja osakkaana vuosina 2005–2011, Asianajotoimisto Merilampi Oy:n asianaja-
jana vuosina 2003–2005 sekä Nordea Pankki Suomi Oyj:n lakimiehenä vuosina 2000–2002. Hän on toiminut 
DEN Group Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 ja oli Antilooppi Management Oy:n ja Antilooppi GB 
Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2020–2021. Tuomola on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri ja eMBA. 

Miimu Airaksinen on toiminut SRV:n kehitysjohtajana vuodesta 2021. Hän toimi RIL ry:n toimitusjohtajana 
vuosina 2017–2021, VTT tutkimusprofessorina sekä useissa muissa tehtävissä vuosina 2006–2017 ja Op-
tiplan Oy:n kehityspäällikkönä vuosina 2003–2006. Hän on toiminut Rentto Oy:n hallituksen jäsenenä vuo-
desta 2021 ja Rakennustietomalli Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2022. Airaksinen on koulutukseltaan 
tekniikan tohtori.  

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 koulutuksel-
taan 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 purettu selvitys-
tilamenettelyn kautta 9.12.2020. 

Jarkko Rantala toimi hallituksen puheenjohtajana Yhtiön osakkuusyhtiössä OOO MMSG:ssä, jonka konkurs-
siin asettamista on haettu 5.12.2019. 

Edellä mainittua lukuun ottamatta tämän Esitteen päivämääränä kukaan hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä 
tai toimitusjohtaja ei ole viimeisen viiden vuoden aikana: 
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• saanut petostuomiota; 

• toiminut johtavassa asemassa, kuulunut ylimpään johtoon, ollut hallinto-, johto- tai valvontaelimen jä-
senenä 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 muu-
hun 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. 

Kannustinjärjestelmät ja Osakkeiden luovutusrajoitukset 

Yhtiöllä on kolme osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille. Tietyt 
SRV:n johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja kuuluvat osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 
2021–2025 sekä kertaluonteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2021–2022 piiriin. Lisäksi Yhtiön toi-
mitusjohtajalla on erillinen monivuotinen kannustinjärjestelmä. 

SRV tiedotti 29.3.2021 Yhtiön hallituksen päättäneen uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjes-
telmän 2021–2025 ja osakepohjaisen kertaluontoisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2021–2022 pe-
rustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöi-
den tavoitteet Yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista Yh-
tiöön. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä 2021–2025 on kolme vuosien 2021–2023 aikana vuosittain 
alkavaa kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Pitkän aika-
välin kannustinjärjestelmän 2021–2025 ensimmäiset kaksi ansaintajaksoa 2021–2023 ja 2022–2024 ovat al-
kaneet. Yhtiön hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle mukaan otettavat avainhenkilöt ja järjestelmän ansain-
takriteerit ansaintajaksojen alussa. Järjestelmän ansaintajaksojen 2021–2023 ja 2022–2024 kohderyhmään 
kuuluu noin 30 henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja Saku Sipola ja Yhtiön johtoa. Järjestelmän mahdollinen 
palkkio ansaintajaksoilta 2021–2023 ja 2022–2024 perustuu Yhtiön Osakkeen kokonaistuottoon (TSR) suh-
teessa erikseen valittuun verrokkiryhmään, Yhtiön velkaantuneisuuden tasoon ja Osakkeen hinnan nousuun.  
Ansaintajaksojen 2021–2023 ja 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat kultakin ansaintajak-
solta yhteensä enintään noin 4 400 000 Yhtiön Osakkeen arvoa (bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpi-
dätyksinä suoritettava osuus). Mahdolliset palkkiot maksetaan vuosina 2024 ja 2025 Yhtiön Osakkeina (net-
tomäärä) ja Yhtiö tilittää ennakonpidätyksen verottajalle avainhenkilöiden puolesta. Toimitusjohtajan enim-
mäispalkkio kultakin ansaintajaksolta vastaa noin 450 000 Yhtiön Osakkeen arvoa (bruttomäärä, josta vähen-
netään ennakonpidätyksinä suoritettava osuus). Toimitusjohtajan mahdolliseen osakepalkkioon liittyy luovu-
tusrajoitus, jonka mukaan hänen on omistettava palkkiona saadut osakkeet kahden vuoden ajan palkkion vas-
taanottamisesta. Kertaluonteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä 2021–2022 on yksi kahden vuoden 
ansaintajakso, kalenterivuodet 2021–2022. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä, mukaan lu-
kien toimitusjohtaja Saku Sipola ja Yhtiön johtoa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021–
2022 perustuu konsernin operatiiviseen kassavirtaan sekä Yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) kahden 
vuoden aikana. Ansaintajakson 2021–2022 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 
4 400 000 Yhtiön osakkeen arvoa (bruttomäärä, josta vähennetään rahaosuutena suoritettava osuus). Mah-
dollinen palkkio maksetaan vuonna 2023 Yhtiön osakkeina (nettomäärä) ja Yhtiö tilittää ennakonpidätyksen 
verottajalle avainhenkilöiden puolesta. Toimitusjohtajan enimmäispalkkio kultakin ansaintajaksolta vastaa noin 
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450 000 Yhtiön Osakkeen arvoa (bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätyksinä suoritettava osuus). 
Toimitusjohtajan mahdolliseen osakepalkkioon liittyy luovutusrajoitus, jonka mukaan hänen on omistettava 
palkkiona saadut osakkeet kahden vuoden ajan palkkion vastaanottamisesta. Johtoryhmän jäsenten enim-
mäispalkkiot kultakin ansaintajaksolta vaihtelevat vastaten noin 180 000–270 000 Yhtiön Osakkeen arvoa 
kummassakin järjestelmässä. Johtoryhmän jäsenten mahdolliseen osakepalkkioon ei liity sitouttamisjaksoa. 

Lisäksi SRV tiedotti 25.6.2019 Yhtiön hallituksen päättäneen toimitusjohtajan monivuotisesta kannustinjärjes-
telmästä vuosille 2019–2026. Hallitus päätti joulukuussa 2020 muutoksista toimitusjohtajan kannustinjärjestel-
mään vuonna 2020 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena. Järjestelmän perusteella Saku Sipolalle 
on annettu 1 000 000 hankintaoikeutta, jotka oikeuttavat hänet hankkimaan hankintaoikeuksia vastaavan mää-
rän SRV:n osakkeita hintaan 0,55 euroa osakkeelta. Sekä hankintaoikeuksien määrää että osakekohtaista 
merkintähintaa voidaan kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti oikaista Yhtiön hallituksen päättämällä ta-
valla 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 
käyttöjaksossa, joista ensimmäinen alkoi 1.3.2022 ja päättyy 28.2.2023, toinen alkaa 1.3.2023 ja päättyy 
31.8.2024 ja kolmas alkaa 1.9.2024 ja päättyy 31.8.2026. Ensimmäisen ja toisen käyttöjakson aikana on oi-
keus käyttää kummassakin käyttöjaksossa 300 000 hankintaoikeutta ja kolmannen jakson aikana 400 000 
hankintaoikeutta. Järjestelmän ehtojen mukaan hankittuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voi-
massa kaksi vuotta osakkeiden hankkimisesta lukien. 

SRV:n yhtiökokous on 30.5.2022 päättänyt Yhtiön Osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuk-
sesta sekä valtuuttanut hallituksen päättämään Suunnatusta Maksuttomasta Annista sekä Yhtiön 28.3.2022 
varsinaisen yhtiökokouksen päättämän osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen ja 
hankintavaltuutuksen enimmäismäärien alentamisesta. Yhtiökokouksen hyväksymän Osakkeiden yhdistämi-
sen johdosta hallitus tulee yhdistämisen toteuttamisen yhteydessä myös muuttamaan Yhtiön osakepohjaisia 
kannustinjärjestelmiä siten, että niissä huomioidaan osakkeiden yhdistäminen. 

Jäsenyydet ja/tai yhtiömiesasemat 

Hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenillä sekä toimitusjohtajalla on tällä hetkellä tai heillä on ollut viimeis-
ten 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/yh-
tiömiesasemat(1) 

Aikaisemmat jäsenyydet/ yhtiömiesase-
mat 

   
Hallituksen jäsenet   
   
Tomi Yli-Kyyny Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

Fennia; Vakuutusosakeyhtiö 
Henki-Fennia; Maanpuolus-
tuskurssiyhdistys 

Fennia-konserni; Caruna Oy; Caruna Net-
works Oy; Caruna Espoo Oy; Vakuutusosa-
keyhtiö Garantia; Barona Oy; Barona Group 
Oy¸ Suur-Savon Sähkö Oy; Jyväskylän yli-
opistosäätiö sr; Kekkilä Oy; Neova AB; Vapo 
Timber Oy; AS Tootsi Turvas; Vapo Oy 

   
Heli Iisakka Pihlajalinna Oyj; DuuriGroup 

Oy; Colliers Finland Oy; Col-
liers Finland Group Oy; Colli-
ers International Finland 
Holdings Oy 

Innoflame Oy; Realprojekti Oy; Colliers 
Isännöinti Oy 

   
Timo Kokkila Havu Capital Oy; Pontos Oy; 

Kolpi Investments Oy; Keski-
näinen Eläkevakuutusyhtiö Il-
marinen; Pontos Aero Oy; 
eQ Oyj; Valmet Automotive 
Oy; AS Pontos Baltic; Viru 
Väljaku Arenduse AS; AS 

LAK Real Estate Oy; ”Mulga” UAB; AS Pon-
tos Capital; Viru Väljaku Arenduse AS; Kam-
pin Kehitys Oy; OÜ Pontcap 3; Parmalo In-
vest OÜ; Saharova Centrs, SIA; Renor Oy; 
AS Viru Keskus 
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Viru Center ja Aktsiaselts 
”Hotell Viru”; Afortus Oy; Ar-
vopaperimarkkinayhdistys 

   
Hannu Leinonen Build Care Oy; Havator 

Group Oy 
Nurminen Logistics Oyj; Technopolis Oyj; 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; 
Destia Oy; Destia Group Oyj 

   
Heikki Leppänen Meyer Turku Oy; Alders 

Management Consulting Oy  
Giant-Kone JV China 

   
Toimitusjohtaja ja johto-
ryhmä 

  

   
Saku Sipola Keskuskauppakamari; Hel-

singin seudun kauppakamari; 
DEN Group Oy; Remeo Oy  

Sato Oyj 

   
Timo Nieminen Talokeskus Yhtiöt Oy; Suo-

men Talokeskus Oy; Suo-
men Kiinteistöliitto ry:n Pal-
velu Oy; Suomen Kiinteistö-
liitto ry 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera; 
RYM Oy 

   
Jouni Forsman - - 
   
Jorma Seppä - - 
   
Henri Sulankivi  Talonrakennusteollisuus ry, 

Talonrakennusteollisuus ry 
Sisä-Suomen piiri 

- 

   
Jarkko Rantala - - 
   
Miia Eloranta - - 
   
Jussi Tuisku - SPECTA AG 
   
Kristiina Sotka - - 
   
Anu Tuomola DEN Group Oy Antilooppi Management Oy; Antilooppi GB 

Oy 
   
Miimu Airaksinen Rentto Oy; Rakennustieto-

malli Oy 
RIL ry 

   
Kimmo Kurki - - 

_____ 
(1) Taulukossa esitettyjen lisäksi mahdollisia 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 Arvopaperimarkki-
nalain 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 31.5.2022 Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaisesti: 

Osakkeenomistaja Osakkeiden kokonaismäärä Osakkeet, % Äänet, %(1) 

As Pontos Baltic 47 306 787 17,99 17,99 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 33 295 636 12,66 12,66 

Kolpi Investments Oy 23 776 663 9,04 9,04 
OP-Henkivakuutus Oy 16 942 050 6,44 6,44 
Pohjola Vakuutus Oy 15 785 996 6,00 6,00 

Havu Capital Oy 15 741 398 5,99 5,99 
Etola Group Oy 13 373 642 5,09 5,09 

Muut osakkeenomistajat(1) 96 795 169 36,79 36,79 
_____ 
(1) Yhtiön hallussa on 1 975 041 Nykyistä Osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta Yhtiön yhtiökokouksessa. 
 

Ei määräysvaltaa käyttäviä osakkeenomistajia 

Yhtiön tiedon mukaan Yhtiö ei ole suoraan tai välillisesti kenenkään henkilön omistuksessa tai määräysval-
lassa (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 Yhti-
össä. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus yhdessä hänen kanssaan yksissä tuu-
min 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 osto-
tarjous kuitenkin lakkaa, jos tarjousvelvollinen osakkeenomistaja (tai muu yksissä tuumin toimiva henkilö) kuu-
kauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä 30 tai 50 pro-
sentin ääniosuudesta luovuttamalla Osakkeita tai muutoin vähentämällä ääniosuuttaan. Vapautuakseen tar-
jousvelvollisuudesta tarjousvelvollinen ja tämän kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt eivät lisäksi saa tänä 
aikana käyttää äänivaltaansa Yhtiössä. Tarjousvelvollisen on lisäksi julkistettava tieto aikeestaan luopua tar-
jousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta. Lisäksi tarjousvelvollisen pitää julkistaa tieto ääniosuutensa 
vähentymisestä alle tarjousvelvollisuusrajan. 

SRV on saanut AS Pontos Balticilta, Kolpi Investments Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset siitä, että jos 
niiden tai niiden kanssa yksissä tuumin toimivien tahojen 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. 

AS Pontos Baltic, Kolpi Investments Oy ja Havu Capital Oy 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. 

Ei äänioikeutta koskevia järjestelyjä 

SRV:llä on vain yksi osakesarja. Osakeyhtiölain mukaisesti yksi Yhtiön Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiö-
kokouksessa. Yhtiö ei ole tietoinen sen osakkeenomistajien välisistä järjestelyistä tai sopimuksista, jotka voi-
sivat vaikuttaa äänioikeuksien hallintaan tai niiden käyttöön Yhtiön yhtiökokouksissa. 
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LÄHIPIIRILIIKETOIMET 

Seuraavassa taulukossa esitetään SRV:n lähipiiriliiketoimet 1.1.2022 ja 31.3.2022 välisenä aikana tai 
31.3.2022. 

 

Palkat ja 
palk-
kiot(1) 

Tavaroi-
den ja 

palvelui-
den 

myynti 

Tavaroi-
den ja 

palvelui-
den os-

tot 
Korko-
tuotot 

Saamiset 
31.3.2022(2) 

Velat 
31.3.2022 

 (tilintarkastamaton) 

(miljoonaa euroa) 

Johto ja hallitus 0,7 - - - - - 

Yhteisyritykset - 0,2 - - 0,4 0,0 

Osakkuusyhtiöt - 0,3 - 0,5 - - 

Muu lähipiiri - - - - - - 

Yhteensä 0,7 0,5 - 0,5 0,4 0,0 
____ 
(1) Lisäksi johto on Yhtiön osakepalkitsemisjärjestelmän piirissä.  
(2) SRV:llä on 31.3.2022 nimellisarvoltaan yhteensä 56,5 miljoonaa euroa saamisia osakkuusyhtiöiltä. Yhtiö on alaskirjannut 31.3.2022 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta lähipiiritapahtumiksi luokiteltavat osakkuusyhtiölainasaamiset yhteensä 41,7 miljoonaa euroa, 
koska näiden saaminen on epävarmaa. Aiemmin lähipiirisaamisia on kirjattu alas 1,5 miljoonaa euroa 31.12.2020 päättyneeltä kolmen 
kuukauden jaksolta sekä 6,6 miljoonaa euroa 31.12.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. Tätä aikaisemmat muutokset ovat 
tapahtuneet ennen tilikautta 2020. Näistä johtuen Osakkuusyhtiölainan tasearvo katsaushetkellä on 0 miljoonaa euroa (31.12.2021: 
40,5 miljoonaa euroa). 

Edellä esitettyjen tietojen lisäksi SRV:n lähipiiriliiketoimissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ajanjakson 
1.1.–31.3.2022 jälkeen. 
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OIKEUDELLISET SEIKAT 

Osakeannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa Borenius Asianajotoi-
misto Oy. Osakeannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Pääjärjestäjälle vastaa Asi-
anajotoimisto Krogerus Oy. 
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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 viittaa-
malla eivät ole joko relevantteja Uusiin Osakkeisiin sijoittajien kannalta tai ne on käsitelty muualla tässä Esit-
teessä. 

Asiakirja Viittaamalla sisällytetty tieto 

Osavuosikatsaus 01-03/2022 Tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2022 päättyneeltä kolmen 
kuukauden jaksolta 

Tilinpäätös 2021, sivut 4–25 

  

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 

Tilinpäätös 2021, sivut 30–35 Tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 

Tilinpäätös 2021, sivut 81–84 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 

Tilinpäätös 2020, sivut 29–33 Tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta 

Tilinpäätös 2020, sivut 78–81 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 

  

  

http://www.srv.fi/sijoittajat/
https://files.srv.fi/uploads/2022/04/2022_Q1_SRV_Osavuosikatsaus_FI.pdf
https://files.srv.fi/uploads/2022/03/SRV_Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2021.pdf
https://files.srv.fi/uploads/2022/03/SRV_Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2021.pdf
https://files.srv.fi/uploads/2022/03/SRV_Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2021.pdf
https://files.srv.fi/uploads/2021/03/SRV_Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2020.pdf
https://files.srv.fi/uploads/2021/03/SRV_Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2020.pdf
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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. 

 

http://www.srv.fi/sijoittajat/
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Yhtiö 
 

SRV Yhtiöt Oyj  
Tarvonsalmenkatu 15 

02600 Espoo 
 
 

Pääjärjestäjä 
 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike  
Televisiokatu 1 
00240 Helsinki 

 
 

Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja 
 

Borenius Asianajotoimisto Oy 
Eteläesplanadi 2 
00130 Helsinki 

 
 

Pääjärjestäjän oikeudellinen neuvonantaja 
 

Asianajotoimisto Krogerus Oy 
Fabianinkatu 9 
00130 Helsinki 

 
Yhtiön tilintarkastaja 

 
PricewaterhouseCoopers Oy  

Itämerentori 2 
00180 Helsinki 


