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Monta rautaa tulessa 
Aloitamme rakennusyhtiö SRV:n seurannan lisää-suosituksella ja 

tavoitehinnalla 4,0 euroa. SRV:llä on nyt monta rautaa tulessa, sillä 

yhtiö on saanut useita suuria kiinteistökehityshankkeitaan käyntiin. 

Odotamme suurista hankkeista merkittävää tuloskasvua 3-5 vuoden 

tähtäimellä, mutta näemme yhtiöllä myös lyhyellä aikavälillä 

tuloskasvupotentiaalia eritoten asuntorakentamisessa Suomessa. 

Osien summa osoittaa osakkeelle selvää nousupotentiaalia, mutta 

sijoittajalta vaaditaan hankkeiden pitkän aikajänteen ja Venäjän 

epävarmuuden takia yhä pitkää pinnaa ja riskinsietokykyä. 

Joustava liiketoimintamalli mahdollistaa suuret hankkeet 

SRV:n laajasti alihankintaverkostoa sekä yhteistyö- ja rahoituskumppaneita 

hyödyntävä liiketoimintamalli on hyvin joustava ja skaalautuva. Tämän ansiosta 

SRV voi olla toteuttamassa normaalin liiketoiminnan lisäksi yhtäaikaisesti 

kymmeniäkin suuria rakennushankkeita, tai jos tarve vaatii sopeuttaa joustavasti 

liiketoiminnan volyymia ja kustannuksia kysynnän laskiessa. SRV erottautuu 

muista rakennusyhtiöstä myös kokonaisvaltaisesti kiinteistökehittämisen 

arvoketjun kattavilla resursseillaan ja osaamisella, joiden kautta yhtiö pyrkii 

maksimoimaan arvonluontipotentiaalinsa. Pitkälle arvoketjussa laajentumisen 

kääntöpuolella on kuitenkin usein pitkäksi venyvät hankekehitysajat, suuri 

sitoutuneen pääoman määrä sekä rahoitus- ja ajoitusriskit.  

Useita suuria hankkeita rakenteilla ja kehitysputkessa 

Vuosia kestäneiden hankekehityksen ja rahoitusneuvottelujen jälkeen SRV on 

saanut osin valmiiksi ja rakenteille merkittävän osan arviomme mukaan yhteensä 

yli 2 miljardin euron arvoisesta hankekehitysportfoliostaan. Haastavasta 

markkinatilanteesta huolimatta odotamme Venäjän kauppakeskushankkeiden 

kypsyvän myyntivalmiuteen vuosina 2018-2019 ja Helsinkiin rakennettavan REDI-

kauppakeskuksen vuonna 2022. Olemme arvioineet näiden hankkeiden 

nykyarvoksi SRV:lle noin 150 miljoonaa euroa, ja ne muodostavat noin 1/3-osaa 

SRV:n osien summasta ja noin 50 % vuosien 2016-2022 liikevoitosta. 

Asuntorakentaminen Suomen liiketoimintojen tulosajurina 

Suurin osa SRV:n arvosta muodostuu näkemyksemme mukaan Suomen asunto- 

ja toimitilarakentamisen jatkuvista liiketoiminnoista. Vaisusta yleisestä 

suhdanteesta huolimatta näemme SRV:llä kasvukeskuksiin sijoittuneen 

tonttivarannon kautta olevan hyvät mahdollisuudet nostaa korkeakatteisemman 

omakehitteisen asuntorakentamisen määrää merkittävästi lähivuosina. Myös 

toimitilarakentamisen markkinatilanne ja tilauskanta ovat piristymään päin, joten 

odotamme lähivuosina kohtuullista tuloskasvua myös ilman suuria hankkeita. 

Osien summa indikoi nousuvaraa - riskitaso on yhä korkea  

Mielestämme SRV tulisi arvottaa osien summa -analyysilla, jossa elementteinä 

ovat Suomen liiketoiminnot ilman suuria hankkeita, suurten hankkeiden ja 

kiinteistöomistusten kassavirtojen nykyarvo, merkittävät ei-sitoutuneet tase-erät, 

korolliset nettovelat ja konsernikulujen eliminointi. Arviomme mukaan SRV:n 

oman pääoman arvo on noin 150 MEUR ja 4,18 euroa per osake. Arvostus saa 

tukea perinteisistä kertoimista: 2016e P/E-kerroin on 7x ja EV/EBIT 10,5x. 2015e 

oikaistu P/B-kerroin on 0,7x ja osinkotuotto 3,3 %. Suurten hankkeiden vielä osin 

epävarmat tuottoprofiilit ja exit-ajankohdat, sekä Venäjän kiinteistömarkkinoiden 

epävarmuus nostavat SRV:n riskiprofiilin vielä korkeaksi. Kasvu sitoo lähivuosina 

lisäksi paljon pääomaa, joten SRV-sijoittajan pitää valmistautua osallistumaan 

tulevaan osakeantiin ja sietää normaalia korkeampia rahoitusriskejä.    
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Lisää  
Tavoitehinta: 4,0 € 

 

 
 
Eilisen päätös 

 
3,59 EUR 

12 kk vaihteluväli 2,82-4,18 EUR 

Potentiaali 11 % 
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SRV Yhtiöt OMXHCAP

2014 2015e 2016e

Liikevaihto 684 738 809

 - kasvu-% 1 % 8 % 10 %

Liikevoitto (EBIT) 24,8 20,2 32,8

  - EBIT-% 3,6 % 2,7 % 4,1 %

Tulos ennen veroja 18,5 17,5 26,8

Nettotulos 11,7 11,3 19,4

EPS 0,33 0,32 0,54

Osinko 0,12 0,12 0,16

  - Osinkosuhde 37 % 38 % 29 %

P/E 8,6 11,3 6,6

P/B 0,4 0,5 0,5

P/S 0,1 0,2 0,2

EV/EBIT 12,4 12,2 10,5

EV/EBITDA 11,5 11,1 9,8

EV/Liikevaihto 0,4 0,3 0,4

Osinkotuotto-% 4,2 % 3,3 % 4,5 %

Lähde: Inderes

Yhtiöraportti – SRV Oyj 9.6.2015 
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SRV yhteenveto 

Arvoajurit 

 
 

 Suurten kiinteistökehityshankkeiden tuottopotentiaali 

 Asuntorakentamisen kasvupotentiaali Suomessa 

 Venäjän kiinteistömarkkinan elpyminen 

  

Riskitekijät 

 
 

 Suurten hankkeiden exit-ajankohdat ja tuottovaateiden kehitys 

 Venäjän kiinteistömarkkinoiden korkea epävarmuus 

 Rakennustoimialan suhdanneherkkyys 
 Rahoituksen riittävyys 

 
 

Lisää 
Tavoitehinta: 

4,0 € 

Arvostus 
 

 

 Osien summa -laskelma antaa osakkeelle yli 4 euron arvon 

 Kohtuulliset arvostuskertoimet ja osinko-% tukevat arvostusta 

 Suuri osa tuloskasvusta realisoituu vasta vuosina 2018-2022 

 

  

   

 

Sijoitusnäkemys 

 

 

Liiketoiminnan kehitys 
 

  
Lähde: SRV, Inderes Lähde: SRV, Inderes  

Liiketoimintarakenne Näkemyksemme SRV:n yritysarvon jakautumisesta 

  
Lähde: SRV, Inderes Lähde: Inderes  

Arvostus 2015e 
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Lyhyt yhtiökuvaus 

Rakennus- ja kiinteistökehityshankkeiden 

kokonaistoteuttaja 

SRV Oyj (SRV) on vuonna 1987 perustettu rakennus- ja 

kiinteistökehityshankkeiden kokonaistoteuttaja, joka 

listautui Helsingin pörssiin vuonna 2007. Liikevaihdolla 

mitattuna SRV oli vuonna 2014 Suomen viidenneksi suurin 

rakennusyhtiö ja sillä on vahva markkina-asema eritoten 

toimitila- ja asuntorakentamisessa. 

SRV on rakennus- ja kiinteistökehityshankkeiden 

kokonaistoteuttaja sekä erilaisten toimitila- ja 

asuntohankkeiden projektinjohtourakoitsija. SRV vastaa 

sopimuksen mukaan kohteiden kehittämisestä, 

kaupallistamisesta ja rakentamisesta sekä toimii usein 

kiinteistökehityshankkeissa sijoittajana ja kauppakeskusten 

operoijana. SRV:n toteuttamien hankkeiden laajuus 

vaihtelee noin vuoden mittaisista muutaman miljoonan 

euron projektinjohtourakoista aina jopa 5-10 vuotta kestäviin 

miljardiluokan kehityshankkeisiin saakka. 

SRV toimii Suomessa Helsingin metropolialueella, sekä 

kasvukeskuksissa Turussa, Tampereella, Oulussa, 

Jyväskylässä ja Joensuussa. Suomen lisäksi SRV toimii 

Venäjällä Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa. Suomen 

liiketoimintojen osuus SRV:n liikevaihdosta oli 92 % vuonna 

2014. SRV:n palveluksessa oli vuonna 937 henkilöä, joista 

noin 70 % työskenteli Suomen liiketoiminnoissa. 

SRV:n vuoden 2014 liikevaihto oli 684,4 miljoonaa euroa, 

jossa oli kasvua 0,7 % vuodesta 2013. Viimeisen kymmenen 

vuoden aikana yhtiön liikevaihto on kasvanut 56 % ja 

liikevoitto on ollut keskimäärin 3,6 % liikevaihdosta. 

Sijoittajien kannalta huomionarvoista on, että SRV ei ole 

tehnyt yli 27 vuotisen historiansa aikana ainuttakaan 

tappiollista tilinpäätöstä, mikä on pitkälti yhtiön joustavan ja 

skaalautuvan liiketoimintamallin ansiota. 

SRV tunnetaan suurista rakennushankkeista 

SRV on toteuttanut historiansa aikana useita isoja ja vaativia 

rakennushankkeita, joista yksi tunnetuimpia on Helsingin 

keskustaan vuonna 2005 valmistunut Kampin keskus. SRV 

on jatkanut listautumisen jälkeen investointeja suuriin 

kiinteistö- ja aluekehityshankkeisiin Suomessa ja Venäjällä. 

Hankkeet ovat edenneet mm kaavoituksen ja heikon 

suhdannetilanteen vuoksi selvästi suunniteltua hitaammin, 

mutta suuri osa niistä on nyt rakennusvaiheessa ja alkaneet 

tuottamaan tulovirtaa taseen merkittäville investoinneille.  

SRV:n suurimpia käynnissä olevia hankkeita ovat Helsingin 

Kalasataman alueelle rakenteilla oleva, kokonaisuutena yli 

miljardin euron arvoinen REDI-kauppa- ja aluekeskushanke, 

Pietariin rakenteilla oleva noin 225 miljoonan euron Okhta 

Mall -kauppakeskushanke, noin 100 miljoonan euron 

arvoinen Espoon Niittykummun aluekeskushanke, sekä noin 

55 MEUR:n Daily-kauppakeskushanke Moskovan alueella. 

SRV:llä on jo valmiina ja hallinnoitavana vuonna 2013 

valmistunut noin 140 MEUR:n arvoinen Pearl Plaza -

kauppakeskus Pietarissa sekä Etmia II toimisto- ja 

parkkihallikiinteistö Moskovassa. 

Yhtiökuvaus ja sijoitusprofiili 
SRV on rakennus- ja kiinteistökehityshankkeiden kokonaistoteuttaja, sekä erilaisten toimitila- ja asuntohankkeiden 
projektinjohtourakoitsija. SRV vastaa kohteiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja rakentamisesta, sekä toimii 
usein kiinteistökehityshankkeissa sijoittajana ja kauppakeskusten operoijana. SRV:n liiketoiminta jakautuu kahteen 
liiketoiminta-alueeseen, pääasiassa asunto- ja toimitilarakentamiseen keskittyneeseen Suomen liiketoimintaan 
sekä kansainväliseen liiketoimintaan, joka on keskittynyt kauppakeskushankkeisiin Pietarissa ja Moskovassa. SRV 
profiloituu sijoittajalle suurten ja vaativien rakennus- ja kiinteistökehityshankkeiden toteuttajana. Yhtiön vuosia 
kehitteillä olleesta suuresta hankekehitysportfoliosta valtaosa on saatu vietyä pitkän kehitystyön jälkeen 
rakennusvaiheeseen ja niiden odotetaan realisoituvan vahvana tuloskasvuna seuraavan viiden vuoden kuluessa. 
Näemme SRV:n arvonnousupotentiaalin kannalta suurimpina haasteina ja riskeinä suurten hankkeiden tuottojen 
realisoitumisen epävarman aikajänteen, sekä SRV:lle tärkeän Venäjän kiinteistömarkkinan heikon 
markkinatilanteen. Myös rahoitus-, poliittiset- ja sääntelyriskit ovat SRV:n kohdalla merkittäviä. 
 

 

SRV:n liikevaihto ja liikevoitto, 2007-2014 

 
Lähde: SRV, Inderes 
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SRV:n suurista hankkeista on vielä suunnitteluasteella tai 

lähellä aloitusvalmiutta mm. Pietariin valmistuneen Pearl 

Plaza -kauppakeskuksen toinen vaihe, Okhta Citys 

jatkorakentaminen Pietarin keskustassa, Moskovan alueen 

Daily-kauppakeskuksen toinen vaihe, toimisto-, asuin-, 

hotelli- ja pysäköintirakennuksista koostuva Wood City -

kortteli Helsingin Jätkäsaaressa, asuintuotantoon keskittyvä 

aluehanke Espoon Perkkaalla, neljän 32-40 kerroksisen 

asuintornitalon hanke Espoon Keilaniemessä, ja 16-

kerroksinen asuintornitalo Oulun Satamanrannassa. Lisäksi 

REDI kauppakeskuksen yhteyteen ja Kalasataman alueelle 

tulee rakentumaan seuraavan vuosikymmenen aikana 

yhteensä kahdeksan 20-35 kerroksista tornitaloa, joista 

kuusi on suunniteltu asuinnoiksi. Kaiken kaikkiaan 

arvioimme SRV:n valmiina, rakenteilla ja kehitteillä olevan 

hankekehitysportfolion arvoksi yli 2 miljardia euroa. 

Ennätyksellinen tilauskanta 

SRV:n tilauskanta nousi suurten kehityshankkeiden 

käynnistymisen myötä vuoden 2015 alkupuolella 

ennätyksellisen korkealle tasolle. Tilauskannan arvo oli 

Q1’2015 lopussa 1180 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 34 

% vertailukaudesta. Tilauskantaa kasvattivat eritoten REDIn 

ja Niittykummun metrokeskuksen käynnistyminen. 

Tilauskannan myymätön osuus painui samalla alle 14 %:iin ja 

oli 142 miljoonaa euroa Q1’2015 lopussa. Myymätön 

tilauskanta koostuu lähinnä Suomessa rakenteilla olevista 

myymättömistä asunnoista (79 miljoonaa euroa) ja valmiista 

myymättömistä asunnoista (56 miljoonaa euroa). 

Liiketoimintarakenne 

SRV:llä on kaksi liiketoiminta-aluetta 

SRV on jakanut liiketoimintansa kahteen liiketoiminta-

alueeseen, Suomen liiketoimintaan ja kansainväliseen 

liiketoimintaan. Lisäksi yhtiö raportoi muiden toimintojen alla 

emoyhtiön ja SRV Kalusto Oy:n liiketoiminnot. Vuonna 2014 

Suomen liiketoiminnan osuus SRV:n liikevaihdosta oli 92 % 

ja kansainvälisen liiketoiminnan osuus 8 %. Liiketoiminta-

alueiden vastaavat osuudet liikevoitosta ilman muiden 

toimintojen kuluja olivat 96,5 % ja 3,5 %. Viime vuoden 

lopun tilauskannasta 84 % kohdistui Suomen 

liiketoimintoihin ja 16 % kansainväliseen liiketoimintaan. 

Suomen liiketoiminta 

Suomen liiketoiminta on jaettu asuntorakentamiseen ja 

toimitilarakentamiseen. Asuntorakentamisen osuus Suomen 

liiketoimintojen liikevaihdosta oli 37 % vuonna 2014. SRV:n 

asuntotuotanto keskittyy kasvukeskuksiin ja se koostuu 

muiden kehittämien asuntokohteiden urakoinnista, 

sijoittajille toteutettavista neuvottelu-urakoista ja 

omaperusteisista asuntorakentamisen hankkeista. 

Asuntorakentamisen tilauskannasta kohdistui vuoden 2014 

lopussa 56 % SRV:n omaperusteiseen tuotantoon ja 44 % 

urakoinnin ja neuvottelu-urakoinnin tuotantoon. SRV:llä oli 

vuoden 2014 lopussa rakenteilla 1625 asuntoa, joka vastaa 

arviomme mukaan noin 10 %:n osuutta Suomen 

kerrostalorakentamisen kokonaismäärästä. 

Toimitilarakentamisen osuus SRV:n Suomen liiketoimintojen 

liikevaihdosta oli 63 % vuonna 2014. SRV:n 

toimitilarakentaminen pitää sisällään julkisia rakennuksia, 

kuten sairaalat, toimistoja, liiketiloja, hotelleja, erityistiloja, 

logistiikkatiloja, kalliotiloja ja infrahankkeita. 

Toimitilarakentamisen hankkeet jakautuvat yhtiön 

omakehitteisiin hankkeisiin ja projektinjohtourakoihin. 

Arviomme mukaan ei-omakehitteisten hankkeiden osuus 

SRV:n Suomen toimitilarakentamisen liikevaihdosta oli yli 

3/4-osaa vuonna 2014. Omakehitteisten hankkeiden osuus 

liikevaihdosta tulee kuitenkin kasvamaan merkittävästi 

lähivuosina suurten omakehitteisten toimitilahankkeiden 

käynnistymisen myötä. 

SRV:n suurimpien käynnissä olevien 
kiinteistökehityshankkeiden aikajana 

 
Lähde: SRV, Inderes 

 

SRV:n tilauskanta Q1’2015 (MEUR) 

 
Lähde: SRV 

SRV:n liiketoimintarakenne vuonna 2014 

 
Lähde: SRV 
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Kansainvälinen liiketoiminta 

SRV:n kansainvälinen liiketoiminta käsittää yhtiön Venäjän ja 

Viron liiketoiminnot, joista Venäjä muodostaa tällä hetkellä 

selvästi suurimman osan. Kansainvälisen liiketoiminnan 

liikevaihto muodostuu sekä rakentamistoiminnoista että 

kauppakeskusten ja toimistojen operoinnista. Tällä hetkellä 

valtaosa liikevaihdosta syntyy kuitenkin SRV:n kehittämien 

ja osaomistamien kauppakeskusten rakentamisesta, joita 

ovat Pietarin keskustaan rakenteilla oleva Okhta Mall ja 

Moskovan alueelle rakenteilla oleva Daily. Hankkeiden 

valmistuessa vuonna 2016 kansainvälisen liiketoiminnan 

toiminnan painopiste tulee siirtymään kohteiden 

vuokraamiseen ja hallinnointiin. 

 

 

 

SRV sijoituskohteena 

SRV poikkeaa muista rakennusyhtiöistä 

sijoituskohteena 

SRV poikkeaa sijoitusprofiililtaan muista listatuista 

rakennusliikkeistä sekä liiketoimintamallinsa kautta että 

erityisesti suurten kiinteistökehityshankkeiden merkittävän 

roolin kautta. Oman mausteensa sijoitusprofiiliin antavat 

myös Venäjän merkittävä rooli yhtiön pitkän aikavälin 

tuottopotentiaalista ja suuri osuus taseeseen sitoutuneesta 

pääomasta, sekä SRV:n rooli kiinteistöjen sijoittajana ja 

kauppakeskusten operoijana. 

Suuret ja pitkäkestoiset kiinteistökehityshankkeet vaativat 

SRV:n osakkeeseen sijoittavalta eritoten pitkäjänteisyyttä, 

riskinsietokykyä ja suurta luottoa yhtiön johdon 

kyvykkyyteen kehittää, toteuttaa ja rahoittaa kannattavia 

hankkeita. Lisäksi sijoittajan on hyvä ymmärtää erilaisten 

hanke-, rahoitus- ja omistusrakenteiden vaikutus SRV:n 

liikevaihdon ja katteen tuloutuskäytäntöihin ja pääoman 

sitoutumiseen. 

SRV:n erikoispiirteitä sijoituskohteena 

Sijoittajien kannattaa painottaa päätöksiä tehdessään 

normaalia rakennusyhtiöitä vähemmän SRV:n lyhyen 

aikavälin tuloskehityksen ja pääomantuoton kehitystä. 

Vaikka lyhyen aikavälin liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys 

indikoi erityisesti SRV:n ei-omaperusteisten hankkeiden ja 

projektinjohtourakoinnin tuloskehitystä, ei sijoittajalle välity 

välttämättä vuosineljännestason raporteista oikeaa kuvaa 

SRV:n liiketoiminnan todellisesta arvonkehityksestä tai 

pitkän aikavälin tuottopotentiaalista. SRV:n raportoituun 

tuloskehitykseen vaikuttaa lyhyellä aikavälillä paljon mm. 

omaperusteisten hankkeiden luovutusaikataulut ja SRV:n 

osakkuusyhtiöiden omistusosuutta vastaavan osuuden 

eliminointi osakkuusyhtiöille toteutetun rakentamisen 

katteesta. Olemme avanneet tuloutuskäytäntöjen 

vaikutuksia tuloskehitykseen tarkemmin raportin 

taloudellinen tilanne -osiossa. 

Merkittävän Venäjän liiketoiminnan osuuden ja Venäjälle 

sitoutuneen pääoman vuoksi sijoittajille voi syntyä käsitys, 

että SRV:n valuuttakurssiriskit ja suojauskustannukset ovat 

suuret. Käytännössä yhtiön suorat valuuttakurssiriskit ovat 

kuitenkin suhteellisen pienet, sillä SRV:n Venäjällä toimivien 

yhtiöiden toiminnallinen valuutta on euro, eli yhtiöiden tulot, 

oman pääoman ehtoiset sijoitukset ja hankkeiden 

rahoitukseen nostetut projektiluotot ovat pääosin 

euromääräisiä. Olemme avanneet tarkemmin 

valuuttakurssien suoria ja epäsuoria vaikutuksia SRV:n 

liiketoimintaan ja rahoitusasemaan raportin taloudellinen 

tilanne -osiossa. 

Lisäksi sijoittajien on tärkeä huomioida, että SRV:n 

strategiana ei ole useimmista muista rakennusyhtiöistä 

poiketen luopua merkittävien kiinteistökehityshankkeiden 

omistuksesta välittömästi kohteiden valmistumisen jälkeen, 

Suomen liiketoimintojen kehitys 

 
Lähde: SRV, Inderes 

 

Kansainvälisen liiketoiminnan kehitys 

 
Lähde: SRV, Inderes 
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vaan jatkaa omistamista ja kohteiden operointia useiden 

vuosien ajan. SRV ei myöskään ole kohteiden erillisten 

rahoitusratkaisujen ja uudelleenrahoitusmahdollisuuksien 

vuoksi käytännössä pakotettu myymään kohteita minään 

tiettynä ajankohtana ja yhtiö voi niin halutessaan jäädä 

kohteiden omistajaksi ja hallinnoijaksi kunnes aika tai 

suhdanne on otollisempi kohteen myynnille. Tämä tarkoittaa 

sitä, että SRV voi olla sijoittajan näkökulmasta samaan 

aikaan sekä rakennus- että kiinteistösijoitusyhtiö. 

Omistusrakenne 

SRV:n omistusrakenne on hyvin keskittynyt ja 10 suurinta 

omistajaa omistaa noin 70 % yhtiön osakekannasta. SRV:tä 

voidaan myös kuvailla omistusrakeenteen puolesta 

eräänlaiseksi perheyhtiöksi, sillä yhtiön perustaja Ilpo 

Kokkila ja hänen poikansa Timo Kokkila omistavat yhtiöstä 

suoraan ja omistamiensa yhtiöiden kautta yli 50 %. Myös 

konsernin johtoryhmän jäsenillä on merkittävät omistukset 

yhtiössä. Osakekanta on tällä hetkellä lähes 100 %:sti 

kotimaisessa omistuksessa. 

Osakkeen likviditeetti on keskittyneestä omistuksesta 

johtuen suhteellisen matala. Tästä johtuen sijoittajien on 

hyvä huomioida, että SRV:n osakekurssi voi vaihdella 

tuloskehityksen ja -odotusten sekä markkinanäkymien 

muutoksien myötä melko voimakkaasti.  

Potentiaali 

Näkemyksemme mukaan SRV:n osakkeeseen liittyy useita 

arvonnousua potentiaalisesti tukevia ajureita. Sijoittajien 

kannalta keskeiset positiiviset arvoajurit ovat 

näkemyksemme mukaan: 

 Suurten hankkeiden tuottopotentiaali: SRV:llä on 
parhaillaan käynnissä, kehitteillä ja useita suuria 
kiinteistökehityshankkeita. Näiden hankkeiden 
onnistunut läpivienti ja oikein ajoitettu myynti tarjoaa 
parhaassa skenaariossa yhtiön omistajille merkittävän 
tuottopotentiaalin, jota nykyinen markkina-arvo 
heijastelee vain osin.  

 Asuntorakentamisen määrän kasvattaminen: SRV:llä 
on nähdäksemme potentiaalia ja resursseja kasvattaa 
merkittävästi omaperusteisten asuntojen tuotantoa 
nykyiseltä tasoltaan. SRV:n asuntotonttikanta sijaitsee 
pääosin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa, 
mikä mahdollistaa näkemyksemme mukaan 
asuntotuotannon kasvattamisen kannattavasti 
vaisussakin suhdannetilanteessa. 

 Venäjän pitkän aikavälin kasvupotentiaali: SRV:llä on 
Venäjän liiketoiminnoissaan vahvaa osaamista vaativien 
kauppakeskus- ja toimitilahankkeiden läpiviennistä ja 
merkittävä vielä hyödyntämätön tonttikanta, jotka 
mahdollistavat merkittävän kasvupotentiaalin ja uusien 
hankkeiden käynnistämisen Venäjän 
kiinteistömarkkinoiden jälleen toipuessa. 

 Toimintamallin joustavuus: SRV:n liiketoimintamalli ja 
rahoitusratkaisut tarjoavat joustavuutta ja 
skaalautuvuutta yhtiön liiketoimintaan. Yhtiö voi siksi 
hyödyntää joustavasti markkinoiden ja suhdanteiden 

mahdollistamia kasvumahdollisuuksia sekä toteuttaa 
yhtäaikaisesti useita suuria rakennushankkeita. 
Heikommassa markkinatilanteessa yhtiö pystyy 
puolestaan skaalamaan tuotantoa alas 
kustannustehokkaasti. 

Riskit 

Näkemyksemme mukaan keskeiset SRV:n osakkeen 

omistamiseen liittyvät riskit ovat: 

 Toimialan syklisyys: Rakentamisen kysyntä vaihtelee 
voimakkaasti mm. yleisen talouskehityksen, 
korkomuutosten ja kuluttajaluottamuksen mukaan. 
Rakentamisen tarjontapuoli sopeutuu sen sijaan pitkistä 
kehitys- ja rakennusajoista johtuen hitaasti kysynnän 
muutoksiin, mikä voimistaa tulostason vaihteluita. 

 Hankekehitysriskit: Rakennus- ja kiinteistöhankkeiden 
hankekehitykseen liittyy mm. kaavoitukseen, 
rahoitukseen, kaupallistamiseen, toteutus- ja 
myyntiaikatauluihin, yhteistyökumppaneihin ja 
kohdetyyppiin sisältyviä riskejä. Toteutuessaan 
hankekehitysriskit voivat heikentää SRV:n 
omavaraisuutta, likviditeettiä, pääomantuottoa ja 
kasvattaa kehityskustannuksia. SRV:n hankkeet ovat 
lisäksi useimmiten yhtiön kokoluokkaan suhteutettuna 
suuria, mikä korostaa normaalia enemmän yksittäisiin 
hankkeisiin kohdistuvia riskejä. 

 Venäjän maariskit: Merkittävä osa SRV:n sijoitetusta 
pääomasta on sitoutunut Venäjälle ja yhtiöllä on 
Venäjällä useita suuria rakenteilla tai 
myyntivalmiudessa olevia kiinteistökehityshankkeita. 
Venäjän heikko talouskehitys ja Ukrainan kriisin 
aiheuttamat pakotteet heikentävät sijoittaja- ja 
projektirahoituksen saatavuutta ja vaikeuttavat 
kiinteistöjen myyntiä. Lisäksi kuluttajien ostokyvyn 
heikentyminen laskee kauppakeskusten vuokralaisten 
vuokranmaksukykyä ja vaikeuttaa kauppakeskusten 
vuokraamista. 

 Rahoitusriskit: Rakennusprojektit ja kiinteistösijoitukset 
rahoitetaan pääosin velkarahalla, minkä vuoksi SRV:n 
liiketoiminnan herkkyys muutoksille rahoituksen 
saatavuudessa, korkotasossa tai likviditeetissä on 
korkea. Varsinkin suurien kiinteistökehityshankkeiden 
rahoitusriskit ovat korkeat, sillä niihin sitoutuu 
tyypillisesti paljon pääomaa pitkiksi ajoiksi ja 
etupainotteisesti. 
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Liiketoimintamalli 

SRV erottautuu kilpailijoista 

kokonaisvaltaisuudella ja liiketoimintamallilla 

SRV on liiketoiminnan perusperiaatteiltaan samanlainen 

kuin rakennusyhtiöt yleensäkin, mutta sen erottaa muista 

tyypillistä rakennusyhtiötä kokonaisvaltaisempi 

rakentamisen ja kiinteistökehityksen arvoketjun osa-

alueiden kattavuus sekä hankkeiden toteutusmallit ja 

rahoitusrakenteet. 

SRV:n liiketoimintamalli voidaan jakaa karkeasti seuraaviin 

osa-alueisiin: 

 Hankekehitys: SRV kehittää oma-aloitteisesti ja 

asiakkaiden tarpeiden perusteella rakennus-, 

kiinteistökehitys- ja aluehankkeita.  

 

 Suunnittelu ja kaupallistaminen: SRV vastaa 

hankkeiden suunnittelusta ja kaupallistamisesta 

asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaatimusten mukaisesti.  

 

 Rakentaminen: SRV toteuttaa rakennushankkeet 

pääurakoitsijan roolissa yhtiön omalla 

projektinjohtourakointimallilla, eli SRV Mallilla. 

 

 Kohteiden myynti ja hallinnointi: SRV vastaa 

omakehitteisissä hankkeissaan kohteiden myynnistä, 

vuokraamisesta, liiketoimintakonseptista, sekä 

kauppakeskusten operoinnista.  

 

 Hankepääoman hallinta ja sijoittajaratkaisut: SRV on 

kehittänyt monipuolisia hankerahoitusratkaisuja ja on 

useimmiten suurimmissa omakehitteisissä 

hankkeissaan mukana myös sijoittajan roolissa. 

Tarkastelemme seuraavassa tarkemmin yllä mainittujen osa-

alueiden roolia SRV:n liiketoimintamallissa ja niiden 

vaikutuksia SRV:n sijoituskohteena.  

 

 

Omalla hankekehityksellä haetaan 

kasvupotentiaalia ja korkeampaa lisäarvoa 

SRV tunnetaan hyvin rohkeasta ja innovatiivisesta 

hankekehityksestään, joka on synnyttänyt mm. Kampin 

keskuksen ja rakenteilla olevan Helsingin Kalasataman 

aluekeskuksen REDIn. Omalla hankekehityksellä SRV pyrkii 

laajentamaan ja parantamaan liiketoiminnan 

kasvumahdollisuuksia ja nostamaan hankkeiden SRV:lle ja 

sijoittajille tuottamaa lisäarvoa. 

SRV:n hankekehitys on ollut näkemyksemme mukaan viime 

vuosina varsin onnistunutta, sillä useat yhtiön kehittämät 

suurhankkeet (mm. REDI, Niittykumpu, Okhta Mall) ovat 

edenneet vaikeasta taloustilanteesta huolimatta 

toteutusvaiheeseen. Hankekehityksestä syntyy kuitenkin 

SRV:lle jatkuvasti merkittäviä kustannuksia, joita ei 

läheskään aina saada takaisin onnistuneiden hankkeiden 

muodossa. Yhtiön hankekehitystehtävissä työskentelee tällä 

hetkellä noin 15 henkilöä ja sen kustannukset ovat 

arviomme mukaan noin 5 miljoonaa euroa vuodessa.  

Suurten hankkeiden kehitys on pahimmillaan 

suhdannevaihteluiden, rahoituksen saatavuuden 

muutoksien ja kaavoitusprosessien vuoksi todella hidasta 

toimintaa ja saattaa kestää jopa reilusti yli kymmenen vuotta 

ennen kuin hanke etenee toteutusvaiheeseen. Mukaan 

Liiketoimintamalli ja strategia 
SRV:n liiketoimintamalli erottautuu kokonaisvaltaisuutensa kautta tyypillisestä rakennusyhtiöstä. Yhtiön 
liiketoimintamallin ytimessä on kapasiteetiltaan joustava ja hyvin skaalautuva toimintatapa, nk. SRV Malli, jota 
täydentää yhtiön hankekehitys, hankerahoitusratkaisut, hankkeiden kaupallistamisosaaminen ja 
kauppakeskuskiinteistöjen omistaminen ja operointi. SRV:n vuoteen 2018 ulottuvan strategiakauden 
painopisteenä on kannattavuuden parantaminen keskittymällä omakehitteisiin hankkeisiin ja asettamalla 
alueellinen fokus kasvukeskuksiin Suomessa ja kauppakeskuksiin Pietarissa ja Moskovan alueella. Yhtiö on 
edennyt taloudellisten tavoitteiden toteuttamisessa oikeaan suuntaan, mutta näkemyksemme mukaan suurten 
hankkeiden odotettua hitaamman käynnistymisen ja Venäjän heikon taloustilanteen vuoksi kaikkiin taloudellisiin 
tavoitteisiin ei tulla kuitenkaan yltämään ennen strategiakauden loppua.  
 

SRV:n liiketoimintamallin kuvaus 

 
Lähde: Inderes 
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mahtuu aina myös kehityshankkeita, joita ei koskaan saada 

etenemään rakennusvaiheeseen. Kehitettäviin hankkeisiin 

saattaa siten sitoutua paljon pääomaa ja muita resursseja 

hyvin pitkäksi aikaa. SRV:n kohdalla Pietarin keskustan 

tuntumassa sijaitsevan Septem City -korttelin hidas 

kehittyminen hankekehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen on 

hankekehitykseen liittyvistä haasteista hyvä esimerkki. 

Parhaimmillaan taas suuretkin hankekokonaisuudet voivat 

edetä toteutusvaiheeseen nopeastikin, kuten SRV:n 

kehittämän Niittykummun metrokeskuksen tapauksessa. 

Liiketoiminnan ytimessä on ns. SRV Malli 

SRV:n liiketoiminnan ytimessä, operatiivisena 

toimintamallina ja muista rakennusliikkeistä erottavana 

kilpailutekijänä on niin kutsuttu SRV Malli. Yhtiön oman 

kuvauksen mukaan SRV Malli yhdistää SRV:n innovatiivisen 

hankekehityksen sekä asiakaslähtöiseen ja systemaattiseen 

rakennushankkeiden projektinjohtototeutukseen.  

SRV Mallissa hankkeen kehittäminen, suunnittelu ja 

rakentaminen liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi ja 

prosessin eri vaiheet toteutetaan joustavasti limittäin. SRV 

ottaa kokonaisvastuun (pääurakoitsija) hankkeen 

toteuttamisesta asetettujen aikataulu-, kustannus- ja 

laatuvaatimusten mukaan. Rakentamisvaiheessa kukin 

yksittäinen osa-alue pyritään kilpailuttamaan 

mahdollisimman tehokkaasti ja valitsemaan projektiin 

parhaiten sopivat ja kustannustehokkaimmat 

erikoisosaajat/alihankkijat suorittamaan työ SRV:n 

ohjauksessa ja valvonnassa. Toimintamallin etuna on, että 

se mahdollistaa suurtenkin hankkeiden nopean 

käynnistämisen ja läpiviennin vielä alustavien suunnitelmien 

pohjalta. 

Sijoittajan kannalta SRV Mallin keskeisiä piirteitä ovat sen 

tarjoama kustannusrakenteen joustavuus ja skaalautuvuus. 

SRV Malli mahdollistaa muihin suuriin rakennusliikkeisiin 

verrattuna huomattavasti pienemmän henkilöstömäärän ja 

kiinteät kulut, mikä suojaa yhtiön tulosta suhdanne- ja 

volyymivaihteluilta. Esimerkiksi YIT:n liikevaihto henkilöä 

kohden oli vuonna 2014 noin 310 tuhatta euroa, kun SRV:n 

vastaava luku oli noin 730 tuhatta euroa.  

SRV Malli mahdollistaa myös laajan alihankintaverkoston 

kautta merkittävän kapasiteetin kasvattamisen ja 

liikevaihdon skaalautumisen ilman, että SRV:n tarvitsee 

kasvattaa samalla merkittävästi omia kiinteitä kulujaan. 

SRV:llä on käytössään yli 3000 alihankkijan verkosto. 

Haasteena näemme SRV Mallissa mm. sen, että yhtiö on 

hyvin riippuvainen alihankkijoidensa osaamisesta ja kyvystä 

toteuttaa annetut tehtävät ajallaan ja laatuvaatimusten 

mukaisesti. Tämä voi johtaa tilanteisiin, jossa SRV joutuu 

korvaamaan heikosta laadusta tai aikataulujen pettämisestä 

johtuvia kustannuksia. Historiallisesti SRV on kuitenkin 

hallinnut alihankintaan liittyviä riskejä kohtuullisen hyvin, 

mistä on hyvä osoitus se, että yhtiö ei ole tehnyt yhtään 

tappiollista tilinpäätöstä historiansa aikana. 

Kaupallistamisen- ja kiinteistöjen hallinnoinnin 

osaamisella lisäarvoa arvoketjuun 

SRV on hankkinut viime vuosina kilpailijoista poikkeavaa 

osaamista ja resursseja kauppakeskuskiinteistöjen 

vuokraamiseen ja hallinnointiin (REAM). Yhtiö perusti 

kauppakeskusten REAM-toiminnon (Real estate asset 

management) vuonna 2013. Toiminnolla SRV pyrkii 

kasvattamaan kauppakeskusten kiinteistökehityksen 

arvoketjusta saatavaa lisäarvoa. Näemmekin REAM-

osaamisen selkeänä kilpailuetuna eritoten Venäjällä, jossa 

sillä voidaan nostaa selvästi kohteiden kiinnostavuutta 

kansainvälisten vuokralaisten ja sijoittajien silmissä.  

Tyypillisesti rakennusyhtiöt pyrkivät myymään hankkeet 

viimeistään niiden valmistumisen jälkeen, mikä tarkoittaa 

usein sitä, että hankkeesta ei saada markkinatilanteesta 

riippuen optimaalista tai suunniteltua hankekehityskatetta. 

SRV:n REAM-resurssit mahdollistavat kohteiden myynnin 

ajoittamisen markkinoiden ja kohteen houkuttelevuuden 

kannalta optimaalisempaan ajankohtaan, sillä SRV ja muut 

kiinteistökehityshankkeen sijoittajat voivat rahoittaa 

projektia kiinteistön vuokratuotoilla siihen asti kunnes aika 

ja kohteen tuotto ovat kohteesta luopumiseen 

otollisimmillaan.  

 

 

SRV:n operatiivinen toimintamalli - SRV Malli 

 
Lähde: SRV 

SRV:n REAM-tiimin toiminta-ajatus 

 
Lähde: SRV 
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Hankerahoitus jakaa riskejä ja mahdollistaa isot 

kiinteistökehityshankkeet 

SRV osallistuu moniin rakennushankkeisiin kehittämisen ja 

toteuttamisen lisäksi myös sijoittajan roolissa. Sijoittajarooli 

mahdollistaa SRV:lle korkeamman osuuden hankkeiden 

lisäarvosta, riskien jakamisen ja hankemäärän 

kasvattamisen. Sijoittajarooliin sopivia hankkeita ovat 

erityisesti suuret aluekehityshankkeet Suomessa ja Venäjän 

kauppakeskushankkeet. 

Merkittävä osa monen kiinteistökehityshankkeen lisäarvosta 

muodostuu vasta hankkeen valmistumisen jälkeen, kun 

kohteen käyttöasteet ja vuokratuotto saadaan optimaaliselle 

tasolle. Lisäksi sijoittajien tuottovaade voi vaihdella 

voimakkaastikin yli ajan, mikä vaikuttaa paljon kohteen 

arvoon ja optimaaliseen myyntihetkeen. Yhteenlaskettuna 

tämä hankkeen rahoittajille/sijoittajille kuuluva ns. 

hankekehityskate on kohteesta riippuen noin 15-30 %. 

Sijoittajan roolissa SRV pääsee hyötymään 

sijoittajakumppaneidensa kanssa omistusosuuksiensa 

mukaan myös tästä katteesta. 

Suurimpien kehityshankkeiden kohdalla SRV:n oma 

rahoituskapasiteetti ja riskinkantokyky asettaa tiettyjä 

rajoituksia sijoitusten ja omistusosuuksien määrälle. SRV on 

tästä syystä kehittänyt yhteistyössä sijoittaja-

kumppaneidensa kanssa hankerahoitusratkaisuja, jotka 

mahdollistavat samanaikaisesti riskien hajauttamisen ja 

suuren hankekoon. Esimerkki tällaisesta rahoitusratkaisusta 

on alla näkyvä Pearl Plaza -kauppakeskusprojektin 

rahoitusratkaisu. Hankkeen omistajina on 50/50 -osuuksin 

SRV ja kiinalainen kiinteistöyhtiö SIIC, jotka ovat 

rahoittaneet hankkeen oman pääoman yhteensä noin 45 

miljoonan euron sijoituksin. Loput hankkeen 140 miljoonan 

euron rakennuskustannuksista on rahoitettu pitkäaikaisella 

95 miljoonan euron projektiluotolla.  

Strategia 

SRV:n strategiaa uudistettiin vuonna 2013 

SRV uudisti strategiaansa vuonna 2013. Tällä hetkellä 

vuoteen 2018 ulottuvan strategiajakson ytimessä on 

kannattavuuden parantaminen keskittymällä enemmän 

omakehitteisiin hankkeisiin ja kasvattamalla hankekokoa.  

Strategiassa maantieteellinen liiketoiminta-alue on rajattu 

Suomessa pääkaupunkiseutuun ja kasvukeskuksiin, joissa 

yhtiö keskittyy toimitilahankkeiden kehittämiseen, keskusta-

asuntojen perustajaurakointiin sekä yhteistoimintamallin 

projektinjohtototeutukseen. Venäjällä SRV panostaa 

kauppakeskushankkeiden kehittämiseen, toteuttamiseen ja 

operointiin Pietarissa ja Moskovassa. Baltian toiminnot on 

rajattu Viroon, jossa yhtiöllä on omaa maaomistusta. 

Kannattavuuden parantaminen 

Olemme kuvanneet SRV:n strategiaa ja fokusaluetta alla 

olevan kuvaajan avulla. Kuvaajassa on kuvattuna 

pystyakselilla erilaisten hanketyyppien katepotentiaali ja 

vaaka-akselilla puolestaan hankkeiden riskitaso, pääoman 

sitoutuminen ja tuloutusmenetelmät. 

SRV tavoitteena strategiajaksolla on keskittyä aiempaa 

enemmän omakehitteisiin ja omaperusteisiin hankkeisiin 

(alla olevan kuvan siniset alueet). Niissä on saavutettavissa 

korkeampi jalostusaste ja siten myös parempi kannattavuus. 

Korkeamman kannattavuuden kääntöpuolella on kasvava 

sitoutuvan pääoman määrä ja hankkeiden läpiviennin ja 

tulouttamisen pitkä aikajänne.  

SRV tekee omakehitteisiä hankkeita joko omaperusteisina 

(SRV:n rahoittamana) tai yhdessä valitun yhteistyö- tai 

sijoittajakumppanin kanssa. Projektinjohto- ja neuvottelu-

urakat yhtiö pyrkii toteuttamaan kustannus- tai 

tavoitehintaperusteisina neuvottelemalla tai kilpailun kautta. 

Kiinteähintaisia kilpailu-urakoita SRV toteuttaa hyvin 

valikoidusti, sillä niiden kannattavuus on hyvin matala. 

Pearl Plaza- kauppakeskushankkeen 
hankerahoitusratkaisu 

 
Lähde: SRV 

SRV:n hanketyypit ja fokusalueet 

 
Lähde: Inderes 
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Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 

liikevaihdosta kasvaa  

SRV arvioi strategiapäivityksen yhteydessä, että 

liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu strategiajakson 

lopulla kansainvälisestä liiketoiminnasta, erityisesti 

Venäjältä. SRV:n taseesta merkittävä osa on sidottuna maa- 

ja kiinteistöomaisuuteen Venäjällä. 

Venäjän toiminta on strategiassa fokusoitu 

kauppakeskusten kehittämiseen, toteuttamiseen ja 

operointiin Moskovassa ja Pietarissa. SRV:n tavoitteena on 

saada strategiakaudella liikkeelle keskeiset hankkeet, kuten 

Septem City (maa-alue Pietarin keskustan lähellä, jonne on 

rakenteilla Okhta Mall -kauppakeskus). 

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 

SRV:n taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle perustuvat 
oletukseen 0-2 %:n BKT:n kasvusta, maltillisesta 
korkotasosta ja 8-9 %:n työttömyysasteesta Suomessa.  

SRV:n taloudelliset tavoitteet ovat: 

 6 %:n liikevoittomarginaali 

 Vähintään 15 %:n oman pääoman tuotto. 

 Yli 30 %:n omavaraisuusaste. 

 30 %:n osingonjakosuhde pääomatarpeet huomioiden. 

 Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto nousee 
keskimäärin yli 150 miljoonaan euroon vuodessa. 

 

Strategian toteutus on edennyt, mutta 

tavoitteisiin on vielä matkaa 

Pidämme SRV:n tavoitteita kannattavuuden, pääoman 

tuoton ja kansainvälisen kasvun osalta haastavina lyhyellä 

aikavälillä. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on 

kuitenkin täysin mahdollista ja realistista pidemmällä 

aikavälillä, kun suuret hankkeet valmistuvat ja kypsyvät 

myyntikuntoon. Omavaraisuuden ja osingonjakosuhteen 

osalta näemme tavoitteet realistisina myös lyhyellä 

aikajänteellä, sillä yhtiön tase on omavaraisuudella mitattuna 

edelleen kohtuullisen vahva ja projektirahoitus on suurten 

hankkeiden osalta pitkälti ratkaistuna. Lisäksi yhtiö 

suunnittelee vahvistavansa tasetta 30-50 miljoonan euron 

osakeannilla. 

SRV:n tavoittelema 15 %:n oman pääoman tuottotavoite 

näyttää erittäin korkealta yhtiön viime vuosina saavuttamaan 

tuottotasoon nähden. Tässä kohtaa on tärkeää huomioida, 

että suurista hankkeista odotettavissa oleva tuotto on 

korkea ja niihin on sitoutunut paljon pääomaa. Kun kohteet 

myydään, nousee SRV:n kannattavuus ja samanaikaisesti 

taseesta voidaan vapauttaa merkittävästi pääomia. Nämä 

yhdessä nostavat pääoman tuottoa merkittävästi. Lisäksi on 

huomionarvoista, että merkittävimmän osan liikevaihdosta 

muodostavan Suomen jatkuvien liiketoimintojen 

kannattavuus on jo saatu nostettua lähelle SRV:n 

tavoittelemaa 6 %:n liikevoittomarginaalitasoa. 

Tarkastelemme pääoman tuottoa tarkemmin taloudellinen 

tilanne -osiossa. 

Pidämme myös Kansainvälisen liiketoiminnan 150 miljoonan 

euron keskimääräisen liikevaihdon tavoitetta haastavana 

lyhyellä tähtäimellä. Arvioimme, että SRV saattaa luopua 

tästä tavoitteesta, sillä arviomme mukaan SRV:n Venäjän 

hankkeet kypsyvät valtaosiltaan myyntivalmiuteen 

todennäköisesti vasta vuosina 2018-2020, eikä kiinteistöjen 

hallinnoista saatavat tulot riitä yksin muodostamaan 150 

miljoonan euron keskimääräistä liikevaihtotasoa. 
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Suomen kansantalous 

Suomen taloudessa vaatimattomat näkymät 

Suomen yleinen talouskehitys on ollut heikkoa vuoden 

2008 finanssikriisin jälkeen. Heikko talouskehitys on 

kestänyt ennätykselliset 8 vuotta, sillä vuoden 2014 

reaalinen BKT oli vuoden 2006 tason alapuolella. 

Taloustilanne on säilynyt myös alkuvuonna 2015 

vaatimattomana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen 

perusteella Suomen talous painui uudestaan taantumaan 

Q1’15 aikana.  

 

 

Finanssialan Keskusliiton kokoaman viimeisimmän 

rahoituslaitosten ennusteiden mukaan Suomen BKT:n 

odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 0-1 %. Talouden 

ennustetaan kääntyvän maltilliseen kasvuun vuonna 2016 

Euroopan vientimarkkinoiden elpymisen vetämänä. Vuoden 

2016 BKT:n kasvuksi ennakoidaan keskimäärin 1,5 

prosenttia. 

Maaliskuussa 2015 työttömyysaste nousi tilastokeskuksen 

mukaan 10,3 prosenttiin (Q1’14: 9,5 %). Työttömyysaste tulee 

arviomme mukaan lyhyellä aikavälillä edelleen kasvamaan 

johtuen talouden vaatimattomasta kasvusta, valtion 

toimintojen supistamisesta sekä teollisuuden jatkuvasta 

rakennemuutoksesta. Nykyisten talousennusteiden valossa 

työttömyyden ennustetaan kuitenkin parantuvan vuoden 

2016 aikana ja uskomme tämän osaltaan tukevan myös 

rakentamiseen ennustettua lievää elpymistä vuodesta 2016 

alkaen. 

Suomen rakennusmarkkinat 

Suomen rakennusmarkkinan arvo oli 28,5 mrd. 

euroa vuonna 2014 

Suomen rakennusmarkkinat olivat Rakennusteollisuuden 

viimeisimmän suhdannekatsauksen mukaan arvoltaan 28,5 

mrd. euroa vuonna 2014, eli noin 14 % Suomen BKT:sta. 

Talorakentamisen markkinat olivat viime vuonna arvoltaan 

22,4 mrd. euroa ja niiden osuus koko rakennusmarkkinasta 

noin 79 %. Maa- ja vesirakentamisen arvo oli puolestaan 6,1 

mrd. euroa ja osuus rakennusmarkkinasta 21 %. 

Talonrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen markkinat 

voidaan jakaa lisäksi uudisrakentamiseen ja 

Toimialakatsaus ja liiketoimintojen 
näkymät 

SRV:n päämarkkinoiden markkinatilanne näyttää Suomen ja Venäjän talouden heikon kehityksen vuoksi 
kokonaisuutena katsoen melko vaisulta lähivuodet. Suomen asuntorakentamista tukevat edelleen vahvat 
peruskysyntätekijät ja sijoittajakysyntä, mutta kuluttajien asunnonostokyky kehittyy vaisusti. Suomen 
toimitilarakentamisessa on näkyvissä pientä piristymistä, mutta matalasta tuotannon lähtötasosta johtuen kasvun 
vaikutus jää melko pieneksi. Venäjän kauppakeskusrakentamisen pitkän aikavälin kysyntänäkymät ovat edelleen 
hyvät, mutta talouden taantuman ja talouspakotteiden yhteisvaikutuksesta odotamme rakentamiseen ja 
kiinteistömarkkinoille heikkoa kehitystä lähivuosina. SRV:n liiketoimintojen kasvunäkymät ovat kuitenkin selvästi 
yleistä markkinakehitystä paremmat, sillä yhtiöllä on mittava ja oikein sijoittunut asuntotuotantovaranto, merkittävä 
omakehitteiseen tuotantoon painottuva toimitilarakentamisen tilauskanta ja vetovoimaiset rakenteilla ja valmiina 
olevat kauppakeskushankkeet Venäjällä. 
 

Suomen BKT:n kehitys 2001-2016e 

 
Lähde: Tilastokeskus, Inderes 

Suomen BKT:n ennusteet 

 

Lähde: FK 
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korjausrakentamiseen/kunnossapitoon. Vuonna 2015 

talonrakentamisen arvosta 52 % muodostui 

korjausrakentamisesta, kun vastaava osuus oli maa- ja 

vesirakentamisessa 28 %. Talonrakentamisen 

uudisrakentamisesta noin 44 % muodostui 

asuntorakentamisesta ja 66 % muiden rakennustyyppien 

rakentamisesta. 

Suomen rakennusmarkkinoiden kasvu on 

jäänyt heikoksi viime vuosina 

Rakentamisen kokonaismarkkinoiden kasvu linkittyy 

vahvasti yleiseen talouskasvuun. Suomen viime vuosien 

heikon talouskehityksen myötä myös 

rakennusmarkkinoiden kasvu on jäänyt siksi hyvin heikoksi.  

Viimeisen viiden vuoden aikana rakennusmarkkinoiden arvo 

on noussut käyvin hinnoin mitattuna keskimäärin 2,4 % 

vuodessa. Segmenteittäin katsottuna rakentamisen 

arvonmuutos on ollut selvästi vahvinta 

korjausrakentamisessa ja heikointa muiden rakennusten 

uudisrakentamisessa. Tasaisen vahvan kasvunsa ansiosta 

korjausrakentamisen määrä ylittikin toissa vuonna 

uudisrakentamisen määrän arvolla mitattuna. 

Rakennusteollisuus ennakoi paluuta kasvu-

uralle rakentamisessa ensi vuonna  

Rakennusteollisuus RT:n (RT) huhtikuussa julkistaman 

suhdannekatsauksen mukaan Suomen rakentamisen 

kokonaismäärä vähenee vielä kuluvanakin vuonna 0,5 %. 

Rakentamisen määrää laskevat ennusteen mukaan edelleen 

pienentyvät asuntoaloitusmäärät ja infrarakentamisen lievä 

supistuminen. Korjausrakentamisen määrä jatkaa edelleen 

kasvussa, ja kompensoi osaltaan vaisua uudisrakentamisen 

tilannetta.  

Vuodelle 2016 RT ennakoi 2,5 %:n kasvua rakentamisen 

määrään piristyvän talouskasvun myötä. Ennusteen mukaan 

kaikki rakentamisen sektorit kääntyisivät ensi vuonna kasvu-

uralle. RT:n ennuste odottaa kasvun olevan ensi vuonna 

vahvinta talonrakentamisessa. 

Suomen 
asuntorakentaminen 

Yhteenveto 

Suomen asuntojen uudisrakentamisen markkinat ovat 

kehittyneet kokonaisuutena heikosti viimeisen viiden 

vuoden ajan, vaikkakin alueittain ja asuntotyypeittäin 

katsottuna kehitys on ollut kaksijakoista. Erityisesti 

kasvukeskuksien kerrostalorakentaminen on pysynyt 

vahvan sijoittajakysynnän ansiosta hyvällä tasolla, mutta 

pientalorakentaminen ja kasvukeskusten ulkopuolinen 

rakentaminen on laskenut jyrkästi.  

Odotamme kasvukeskusten kerrostalorakentamiseen 

vahvojen peruskysyntätekijöiden myötä hienoista kasvua 

lähivuosille, mutta arvioimme asuntojen hintakehityksen 

olevan yhä heikosti kehittyvästä kuluttajien 

asunnonostokyvystä johtuen melko vaisua. Näemme sen 

sijaan SRV:llä erinomaisesta tonttivarannosta ja 

hankekehitysportfoliosta johtuen hyvät kasvunäkymät 

asuntorakentamisessa. Kasvava omaperusteisen 

asuntorakentamisen määrä tulee näkemyksemme mukaan 

heijastumaan positiivisesti myös Suomen liiketoimintojen 

kannattavuuteen lähivuosina. 

Suomen asuntojen uudisrakentaminen on 4,7 

mrd. euron arvoinen markkina 

Suomen asuntojen uudisrakentaminen oli viime vuonna 

RT:n arvion mukaan noin 4,7 miljardin euron kokoinen 

markkina, jonka osuus koko Suomen rakennusmarkkinasta 

oli noin 16 %. Vahvoista peruskysyntätekijöistä (väestökasvu, 

muuttoliike, asuntokuntien koko, maahanmuutto, yms.) 

huolimatta asuntorakentamisen määrä on ollut viime 

vuosina selvässä laskussa, mitä selittää heikosta talous- ja 

työllisyyskehityksestä johtuva ostovoiman vaisu kehitys.  

Asuntojen uudisrakentamisen arvo laski RT:n mukaan viime 

vuonna noin 14 % vuodesta 2013. Kappalemääräisesti 

katsottuna asuntorakentamisen määrä laski noin 10 % 

arviolta 24500 asuntoon, mikä oli alin määrä aloituksia 

vuoden 2009 jälkeen. Asuntotyypeittäin katsottuna 

erityisesti pientalorakentamisen määrä on pudonnut jyrkästi, 

mikä kertoo rakentamisen keskittymisestä aiempaa 

voimakkaammin kasvukeskuksiin ja kerrostaloihin. 

Suomen rakennusmarkkinan arvon 
jakautuminen, vuonna 2014 (mrd. euroa) 

 
Lähde: RT, Inderes 
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Asuntorakentamisen keskeiset ajurit 

Asuntorakentamisen kysyntä ja hintataso määräytyy pitkällä 

aikavälillä lähinnä peruskysyntätekijöiden (väestönkasvu, 

muuttoliike) ja talouskasvun (ansiotason kehityksen) 

perusteella. Lyhyellä aikavälillä kysyntään vaikuttaa lisäksi 

merkittävissä määrin muutokset korkotasossa, kuluttajien 

luottamuksessa, työllisyyskehityksessä, rahoituksen 

saatavuudessa ja sijoittajien tuottovaatimuksessa. Asuntojen 

tarjontatekijät vaikuttavat myös lyhyellä aikavälillä 

merkittävästi asuntomarkkinoihin, sillä tarjonta reagoi 

pitkistä valmistusajoista johtuen hitaasti kysyntään. 

Alla olevassa taulukossa olemme listanneet 

näkemyksemme asuntomarkkinoiden keskeisten ajureiden 

tilanteesta (nuolen väri) ja arviomme kehitystrendistä 

(nuolen suunta). Esimerkiksi näemme sijoittajakysynnän 

nykytilanteen hyvin positiivisena (tumman vihreä väri) ja 

näkymät vakaina (nuoli vaakatasossa). Analysoimme näitä 

tekijöitä tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

 
 
 

Asuntomarkkinoiden kysyntätilanne ja 

peruskysyntätekijät 

Suomen asuntomarkkinoiden kysyntätilanne on ollut 

kokonaisuutena katsoen vaisua viimeisen viiden vuoden 

ajan. Odotamme vahvojen peruskysyntätekijöiden ja lievästi 

elpyvän talouskasvun myötä pientä kasvua asuntojen 

kysyntään lähivuosina, mutta arvioimme kysynnän 

painottuvan edelleen vahvasti kasvukeskuksiin ja eritoten 

pääkaupunkiseudulle.  

Suomen asuntomarkkinoiden peruskysyntätekijät ovat 

edelleen suotuisia ja niihin peilaten nykyinen asuntojen 

rakennusmäärä (noin 24 000 kpl) on riittämätöntä. 

Positiivisesti kehittyvä väestönkasvu, maahanmuutto ja 

maan sisäinen muuttoliike kasvattavat asuntokuntien 

määrää merkittävästi lähivuosikymmenien ajan. Lisäksi 

asuntokuntien keskimääräinen koko pienenee edelleen, 

mikä lisää osaltaan uusien asuntojen tarvetta. VTT:n 

tekemän arvion mukaan Suomessa on tarve rakentaa 

vuosittain keskimäärin noin 27 000 asuntoa pitkällä 

aikavälillä peruskysyntätekijöiden takia. Pelkästään 

Helsingin seudulle pitää rakentaa VTT:n arvion mukaan yli 

200 000 tuhatta uutta asuntoa vuoteen 2030 mennessä. 

Lyhyellä aikavälillä asuntojen kuluttajakysyntää heikentää 

kuitenkin edelleen vaisusti kehittyvä asunnonostokyky, 

keskiarvoa heikompi kuluttajaluottamus ja huono 

työllisyyskehitys. 

Kuluttajien asunnonostokyvyn kehitys vaisua 

Alla olevassa kuvaajassa olemme mitanneet 

pääkaupunkiseudulla asuvan keskituloisen 2 hengen 

asuntokunnan asunnonostokykyä vuosina 2005-2014 niin 

sanotun HA-indeksin avulla (Housing affordability index). 

Indeksiä tulkitaan siten, että mitä korkeamman arvon indeksi 

saa, sen parempi on keskimääräisen kuluttajan 

asunnonostokyky. Indeksin ollessa 100, menee tasan 25 % 

asuntokunnan käytettävissä olevista rahatuloista 

pääkaupunkiseudulta ostettavan mediaanihintaisen 56,5 

neliön asunnon velanhoitokuluihin.  

Vuosina 2005-2014 kuluttajien asunnonostokyky oli 

indeksin perusteella parhaimmillaan vuosien 2005 ja 2009 

ensimmäisellä kvartaalilla. Heikommillaan asunnonostokyky 

on ollut vuoden 2008 aikana, jolloin sekä korkotaso että 

asuntojen hinnat olivat yhtä aikaa nousussa.  

Indeksin perusteella voidaan todeta, että kuluttajien 

keskimääräisessä asunnonostokyvyssä ei ole tapahtunut 

viimeisen viiden vuoden aikana merkittäviä muutoksia. 

Vuosina 2008-2009 nähtyä korkotason romahduksesta 

johtunutta jyrkkää nousua asunnonostokyvyssä ovat 

syöneet asuntojen hintojen nousu ja hidas ansiotason 

kehitys. Tilastokeskuksen mukaan palkat ovat 2000-luvulla 

nousseet vuosittain keskimäärin 3,5 %. Asuntojen hintojen 

keskimääräinen vuosinousu on ollut noin 0,5 

prosenttiyksikköä nopeampaa, mikä on heikentänyt 

kuluttajien ostovoimakykyä asuntomarkkinoilla. 

Suomen asuntorakentamisen määrä 

 
Lähde: Tilastokeskus 

 

Asuntorakentamisen keskeisten ajurien kehitys 
ja näkymät 
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Näkemyksemme mukaan asunnonostokyky tulee säilymään 

myös lähivuodet melko vakaana, sillä emme odota 

merkittäviä muutoksia korkotasoon tai ansiokehitykseen. 

Suomalaisten kuluttajien asunnonostokyky ja 

asuntomarkkinat ovat kansainvälisesti katsottuna 

poikkeuksellisen herkkiä muutoksille korkotasossa, sillä 

valtaosa kotitalouksien lainoista on sidottuna vaihtuviin 

korkoihin. Finanssialan Keskusliiton mukaan 90 % uusista 

asuntolainoista sidotaan vaihtuvakorkoisiin lainoihin, kun 

euroalueella vastaava lukema on 43 %. Asunnonostokykyä 

mittaavassa kuvaajassamme on katkoviivalla kuvattu 

tilannetta, jossa asuntolainan korko on 2,9 % (2005-2014 

keskikorko) koko tarkastelujaksolla. Katkoviivan vaihteluväli 

on selvästi kokonaisindeksiä pienempi, mikä osoittaa 

korkotason vaihtelulla olevan merkittävä vaikutus 

suomalaisten asunnonostokykykyyn ja sitä kautta myös 

asuntomarkkinoihin. 

Kuluttajien luottamus ja asunnonostoaikeet 

Asuntojen kuluttajakysyntään vaikuttaa asunnonostokyvyn 

lisäksi merkittävissä määrin työllisyyskehitys sekä kuluttajien 

yleinen luottamus talouteen. Tilastokeskuksen 

kuluttajabarometrin mukaan kuluttajat arvioivat 

työttömyyden edelleen lisääntyvän seuraavan 12 kuukauden 

aikana, mutta työttömyysodotusten saldo on kuitenkin 

parantunut selvästi viimeisen puolen vuoden aikana. 

Kuluttajien luottamus on myös vahvistunut viimeisen puolen 

vuoden aikana selvästi, mutta on edelleen hieman pitkän 

aikavälin keskiarvon alapuolella. Kotitalouksien 

asunnonostoaikeet ovat puolestaan jatkaneet hienoista 

laskua viimeisen 12 kuukauden aikana.  

 

Asuntojen sijoittajakysyntä 

Asuntojen sijoittajakysyntä on ollut viime vuosina erittäin 

vahvaa, mikä on paikannut kuluttajakysynnän heikkoutta. 

RT:n mukaan asuntorahastot ostivat vuoden 2014 

kerrostalotuotannosta noin puolet. 

Asuntosijoitukset ovat Suomessa tuottaneet kaikista 

kiinteistösijoituksista parhaiten viimeisen kymmenen ja 

viiden vuoden ajanjaksolla. Vuotuinen kokonaistuotto on 

ollut keskimäärin 8,3 %. Kokonaistuotto muodostuu 

kiinteistön markkina-arvon arvonmuutoksesta sekä 

nettovuokratuotosta. Kokonaistuottoa on tukenut ennen 

kaikkea asuntojen positiivinen arvonmuutos, mikä on KTI:n 

mukaan ollut koko Suomessa keskimäärin 2,6 % vuosittain 

viimeisen kolmen vuoden aikana. Pitkän aikavälin 

nettovuokratuottoprosentti on puolestaan ollut keskimäärin 

5,5 % vuodessa.  

Asuntosijoitusten tuotto on myös tapahtunut alemmalla 

riskitasolla kuin muiden kiinteistösijoitusten. 

Asuntosijoitusten tuoton vuotuinen volatiliteetti oli KTI:n 

tilastojen mukaan vuosina 2000-2014 vain 1,9 %, kun 

esimerkiksi liiketilakiinteistöillä vastaava oli 3,6 %. 

Odotamme asuntojen sijoittajakysynnän säilyvän hyvällä 

tasolla myös kuluvan ja ensi vuoden aikana, sillä asuntojen 

vuokratuottojen kehitys on jatkunut vahvana ja riskittömän 

koron ja asuntojen nettovuokratuoton ero on edelleen 

korkea. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 

vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräiset vuokrat 

nousivat pääkaupunkiseudulla 2,7 % ja samanaikaisesti 

riskitöntä korkoa peilaavien valtionlainojen korot painuneet 

ennätyksellisen matalalle tasolle. 

Asunnonostokykyindeksi 

 
Lähde: Inderes 

Kotitalouksien asunnonostoaikeet ja 
kuluttajien luottamus 
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Asuntojen tarjontatilanne 

Asuntojen tarjontapuoleen vaikuttavat pääsääntöisesti 

asuntojen hintojen ja rakennuskustannusten välinen kehitys, 

myyntivaraston määrä sekä tonttimaan hinta ja saatavuus. 

Tarjonta reagoi suhteellisen hitaasti kysynnän muutoksiin, 

koska tyypillisen rakennushankkeen läpivieminen 

suunnittelupöydältä muuttovalmiiksi voi kestää parikin 

vuotta. Esimerkiksi 90-luvun laman asuntohintojen 

pudotuksen yhteydessä rakennettiin aloitetut projektit 

pääsääntöisesti loppuun, mikä kasvatti tarjontaa, voimisti 

edelleen hintojen laskua ja pitkitti markkinan elpymistä. 

Asuntomarkkinoiden tarjonnan supistuminen on jatkunut 

yhtäjaksoisesti jo neljä vuotta. Erityisesti pientalojen 

asuntoaloitukset ovat tippuneet jyrkästi ja viime vuonna 

aloitettiin rakentamaan lähes puolet vähemmän pientaloja 

kuin vuonna 2010. Sen sijaan suurille rakennusliikkeille 

olennaisemman kerrostalorakentamisen aloitusten määrä 

on laskenut vuoteen 2010 verrattuna vain noin 6 % ja on 

tänä vuonna kuutiomäärillä mitattuna melko lähellä 10 

vuoden keskiarvoa. 

RT:n tekemän tiedustelun mukaan vapaarahoitteisen 

asuntotuotannon käynnistymistä haittaa tällä hetkellä eniten 

riittämätön kysyntä, jonka näkee suuresti haittaavana 

tekijänä yli 80 % vastaajista. Lisäksi asuntorakentamisen 

käynnistymistä hidastaa selvästi asuntojen hintataso, 

tonttikustannukset ja tonttien saatavuus. 

Rakennuslehden toukokuussa 2015 julkaiseman markkina-

analyysin mukaan rakentajilla on Suomessa myymättä 

edelleen huomattavasti normaalia suurempi valmiiden 

asuntojen varasto. Rakennuslehden tilaaman analyysin 

mukaan valmiiden myymättömien asuntojen määrä on koko 

Suomessa noin 3122 kappaletta, mikä ylittää kymmenen 

vuoden keskiarvotason 72 %:lla. Valmiiden asuntojen 

varaston kasvu on kuitenkin tutkimuksen mukaan 

pysähtynyt, sillä uusien asuntojen myyntimäärä on ollut 

viimeisen puolen vuoden jaksolla normaalia suurempi ja 

rakentajat ovat vähentäneet vapaarahoitteisten 

omistusasuntojen asuntoaloituksia 24 % vuoden takaisesta 

tilanteesta. Vastaava Rakennusteollisuuden tekemä 

asuntotuotantokysely osoittaa myös valmiiden asuntojen 

varaston olevan korkealla tasolla, mutta myös tämän 

tiedustelun perusteella varaston määrän kasvu on 

pysähtynyt. 

 

Heikon talouskehityksen ja korkean myyntivaraston vuoksi 

asuntojen tarjonta tulee näkemyksemme mukaan 

supistumaan hiukan myös kuluvana vuonna. Rakentajilla on 

kuitenkin ennakkomyynnissä poikkeuksellisen paljon 

asuntoja, minkä vuoksi arviomme että ensi vuodelle 

odotettu yleisen taloustilanteen lievä piristyminen tulee 

näkymään aloitusmäärien kasvuna loppuvuotta kohti 

mentäessä. 

Asuntosijoitusten kokonaistuotto 

 
Lähde: Rakennusteollisuus RT 

 

Asuntorakentamisen käynnistymistä 
haittaavat tekijät 

 
Lähde: Rakennusteollisuus RT 

 

Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä 

 
Lähde: Rakennusteollisuus RT 
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Asuntomarkkinoiden hintakehitys 

Asuntojen hintojen kehitys on ollut viime vuosina melko 

vakaata. Vuonna 2014 vanhojen asunto-osakehuoneistojen 

keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 

Tilastokeskuksen mukaan 2 266 euroa, pääkaupunki-

seudulla 3 530 euroa ja muualla Suomessa 1 699 euroa. 

Vuodesta 2013 vanhojen asunto-osakkeiden hinnat laskivat 

0,7 % koko maassa. Pääkaupunkiseudulla vanhojen asunto-

osakkeiden hinnat pysyivät ennallaan ja muualla Suomessa 

hinnat laskivat 1,4 %. Uusien kerros- ja rivitalojen hinnat 

nousivat koko maassa 1,4 % vuonna 2014. 

Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,4 % ja muualla 

maassa 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maassa 

uuden asunnon keskimääräinen neliöhinta oli 3 505 euroa, 

pääkaupunkiseudulla 4 777 euroa ja muualla maassa 3 056 

euroa. 

Näkemyksemme mukaan asuntojen keskimääräiset hinnat 

eivät ole tällä hetkellä poikkeuksellisen korkeita suhteessa 

keskimääräiseen vuokratasoon ja kotitalouksien 

käytettävissä oleviin tuloihin nähden, joten pidämme suurta 

asuntojen hintojen laskua epätodennäköisenä. Nykyisen 

kysyntä- ja tarjonta-ajureiden trendien valossa odotamme 

vuodelta 2015 lievää nousua uusien asuntojen hintoihin. 

 

Asuntojen arvostuksen mittarina käytetään tyypillisesti 

asuntojen hinnan ja vuotuisten vuokrien välistä suhdetta. 

Tunnusluku vastaa karkeasti ottaen osakemarkkinoilla 

yleisesti käytettävää P/E-lukua. Vuoden 2014 viimeisen 

neljänneksen koko Suomen aineistosta laskettu asuntojen 

hintojen ja vuosivuokrien suhde oli 15,5. 

Pääkaupunkiseudun vastaava lukema oli 20,3. Lukemat ovat 

suhteellisen maltillisia, sillä koko Suomen 40-vuoden 

keskiarvo on 16,6. 1980-luvun asuntokuplan aikana suhde 

nousi yli 30. Yli 25:n arvoja pidetään merkkinä markkinan 

ylikuumentumisesta. 

SRV:n Suomen asunto-
rakentamisen näkymät 

SRV on noussut Suomen suurimpien 

asuntorakentajien joukkoon 

Asuntorakentamisen rooli on kasvanut SRV:n 

liiketoiminnassa vuoden 2008 jälkeen ja yhtiö on samalla 

noussut Suomen suurimpien asuntorakentajien joukkoon. 

Vuonna 2008 asuntorakentamisen osuus oli noin 24 % 

SRV:n liikevaihdosta, kun vastaava luku oli vuoden 2014 

lopussa 34 %.  

SRV:n asuntorakentamisen liikevaihto oli vuonna 2014 

232,5 miljoonaa euroa, missä oli kasvua vuoteen 2008 

verrattuna 82 %. Asuntorakentamista on kasvattanut sekä 

urakoinnin ja neuvottelu-urakoinnin että omaperustaisten 

asuntokohteiden määrän kasvu. Asuntorakentamisen 

liikevoittolukua ei ole saatavilla, sillä SRV raportoi 

asuntorakentamisen liikevoiton Suomen liiketoiminnoissa. 

Asuntojen keskimääräiset hinnat suhteessa 
käytettävissä oleviin tuloihin 1983-2014 

 
Lähde: Tilastokeskus 

Asuntojen keskimääräiset neliöhinnat 
suhteessa vuosivuokriin 1983-2014 

 
Lähde: Tilastokeskus 

SRV asuntorakentamisen volyymikehitys 

 
Lähde: SRV, Inderes 
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Asuntorakentamisen painopistettä siirretty 

neuvottelu-urakoihin ja omaperustantaan 

SRV on siirtänyt entistä enemmän asuntorakentamisen 

painopistettä neuvottelu-urakoinnin ja omaperustaisen 

asuntotuotannon suuntaan, sillä asuntorakentamisen 

urakoinnin kannattavuus on jäänyt viime vuosina 

kiristyneestä kilpailusta johtuen heikoksi. SRV:n 

toimintamallin hyödyt jäävät myös pieniksi kiinteähintaisissa 

ja muiden suunnitelmilla tehtävissä urakoissa. SRV:llä oli 

Q1’2015 lopussa rakenteilla 492 urakoitavaa asuntoa, kun 

vuoden 2012 alussa urakoitavien asuntojen lukumäärä oli yli 

1200.  

Sijoittajille myytävissä neuvottelu-urakoissa SRV pääsee 

vaikuttamaan urakointia vahvemmin rakentamisen 

suunnitelmiin ja hankkeen toteutustapaan, mikä parantaa 

selvästi niiden kannattavuustasoa urakointiin verrattuna. 

Neuvottelu-urakat toteutetaan usein myös SRV:n tonteille, 

jolloin yhtiö voi myös hyötyä tonttimaan jalostuksesta 

saatavasta katteesta. SRV:llä oli Q1’2015 lopussa 468 

sijoittajille myytyä neuvottelu-urakointina toteutettavaa 

asuntoa. SRV on suunnilleen kaksinkertaistanut neuvottelu-

urakoidun asuntotuotannon vuoden 2012 tasolta. 

Parhaimmillaan asuntorakentamisen kannattavuus on SRV:n 

omaperusteisissa asuntorakentamisen hankkeissa. 

Omaperusteiset asunnot myydään tyypillisesti suoraan 

kuluttajille yhtiön oman myyntikanavan kautta. SRV jarrutti 

omaperusteisten kuluttajille suunnattujen asuntojen 

tuotantoa voimakkaasti vuoden 2013 lopulla, kun asuntojen 

kuluttajamyynti alkoi heikentymään ja yhtiön valmiiden 

myymättömien asuntojen määrä kääntyi kasvuun. Q1’2015 

lopussa SRV:llä oli rakenteilla 396 omaperusteista asuntoa 

ja 152 valmista myymätöntä asuntoa. SRV:n viime vuosien 

huippulukema omaperusteisten asuntojen määrässä oli 

vuonna 2011, jolloin yhtiöllä oli rakenteilla yli 800 

omaperusteista asuntoa. 

Näemme SRV:llä hyvät kasvumahdollisuudet 

asuntorakentamisessa lähivuosina 

Näemme SRV:llä hyvät mahdollisuudet kasvattaa 

omaperusteisten asuntojen tuotantomääriä lähivuosina, sillä 

yhtiöllä on kaavoitettuna ja aloitusvalmiudessa iso määrä 

asuntokohteita. SRV:n kohteet sijaitsevat pääosin 

pääkaupunkiseudun metro- ja rataväylien varsilla, joten 

uskomme asuntokohteille löytyvän kysyntää myös 

vaisummassa taloustilanteessa. SRV:n suurimpia 

asuntokehitysalueita tulevat olemaan lähivuosina mm. 

Niittykummun metrokeskuksen asuintorni, Perkkaan 

aluekehityshanke ja REDIn asuintornitalot. 

Odotamme SRV:n kasvattavan omaperusteisten asuntojen 

aloituksia kuluvana vuonna noin 500 asuntoon. Viime 

vuoden jarrutuksesta johtuen tänä vuonna valmistuu 

arviomme mukaan vain noin 250 asuntoa, joten kasvu 

omaperusteisessa tuotannossa tulee olemaan merkittävä. 

Vuonna 2017 odotamme SRV:llä olevan rakenteilla jo 600 

omaperusteista asuntoa. Neuvottelu-urakoitavien ja 

urakoitavien asuntojen rakennusmäärien ennustamme 

olevan lähivuosina 1050 asunnon tasolla, eli selvästi vuoden 

2014 tason alapuolella. 

 

Ennustamme selvää kasvua SRV:n 

asuntorakentamisen ensi vuodesta alkaen- 

Ennustamme SRV:n Suomen asuntorakentamisen 

liikevaihdon laskevan kuluvana vuonna 16 % 196 miljoonaan 

euroon, sillä liikevaihtoa heikentää edelleen viime vuosien 

matalat omaperustaisten asuntoaloitusten määrät ja 

laskevat urakointimäärät. SRV ennakoi Q1-raportin 

yhteydessä kuluvalle vuodelle lähes 500 asuntoaloitusta, 

minkä perusteella ennustamme liikevaihdon kasvavan 

vuonna 2016 245 miljoonaan euroon, eli 25 % 

vertailukaudesta. Odotamme omaperusteisten asuntojen 

aloitusmäärien kasvun jatkuvan edelleen vuosina 2017 ja 

2018, mikä nostaa asuntorakentamisen liikevaihtoa 6 % 

vuonna 2017 ja 14 % vuonna 2018. 

SRV:n rakenteilla oleva asuntokanta 
tyypeittäin ja Inderesin ennusteet 

 
Lähde: Inderes 

SRV:n Suomen asuntorakentamisen 
liikevaihdon kehitys ja Inderesin ennusteet 

 
Lähde: Inderes 
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Suomen-
toimitilarakentaminen 

Yhteenveto 

Toimitilarakentamisen määrä on laskenut viime vuosina 

jyrkästi heikosta talouskehityksestä, ylikapasiteetista ja 

matalasta investointiaktiivisuudesta johtuen. Eritoten liike- ja 

toimistorakentamisen määrät ovat jääneet selvästi alle 

pitkän aikavälin keskiarvon ja tilojen vajaakäyttöasteet ovat 

edelleen korkealla.  

Heikkona jatkuvasta kysynnästä huolimatta odotamme 

toimitilarakentamiseen lievää piristymistä lähivuosina 

suurten kauppakeskus- ja julkisten rakennushankkeiden 

sekä kasvaneen sijoittajakysynnän myötä. Ennustamme 

SRV:n toimitilarakentamiseen selvästi yleistä 

markkinakehitystä vahvempaa kasvua lähivuosille, sillä yhtiö 

on varmistanut useiden suurten hankkeiden käynnistymisen 

myötä ennätyksellisen tilauskannan. Kasvava toiminnan 

volyymi ja omakehitteisten hankkeiden osuus parantaa 

näkemyksemme mukaan selvästi myös SRV:n 

toimitilarakentamisen kannattavuutta, vaikkakin osa 

hankkeiden katteesta voidaan tulouttaa 

kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti vasta kohteiden 

myyntihetkellä. 

Suomen muiden rakennusten uudistuotanto-

markkina on arvoltaan noin 6 mrd. euroa 

Suomen muiden rakennusten uudisrakentaminen oli viime 

vuonna RT:n arvion mukaan noin 6,0 miljardin euron 

kokoinen markkina, jonka osuus koko Suomen 

rakennusmarkkinasta oli noin 21 %. Muun talorakennuksen 

markkinan arvo on pienentynyt vuosien 2010-2014 välillä 

noin 12 %. Heikentyneen kysynnän taustalla on vaikuttanut 

heikon taloussuhdanteen lisäksi korkealle kohonneet 

vajaakäyttöasteet, jotka johtuvat työvoiman pienentymisen 

lisäksi vähentyneestä tilantarpeesta ja vanhan toimisto- ja 

liiketilan houkuttelevuuden pienentymisestä. 

Muiden rakennusten uudisrakentamisen arvo nousi RT:n 

mukaan viime vuonna noin 5 % vuodesta 2013, mutta laski 

lupakuutiomäärällä katsottuna noin 10 % arviolta 12,1 

miljoonaan kuutioon. Rakennustyypeittäin katsottuna 

erityisesti teollisuus- ja varastorakentamisen määrä on 

pudonnut jyrkästi 10-vuoden keskiarvon alapuolelle. 

Julkisten palvelurakennusten rakentaminen on ollut viime 

vuodet lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, mutta liike- ja 

toimistorakentamisen määrät ovat tippuneet lähes 

kolmanneksen 10-vuoden keskiarvon alapuolelle. 

Toimitilarakentamisen keskeiset ajurit 

Liike- ja toimistorakentamisen kysyntä määräytyy pitkällä 

aikavälillä peruskysyntätekijöiden, kuten ostovoiman 

kehityksen, tilantarpeiden muutosten, väestönkasvun ja 

muuttoliikkeen perusteella. Lyhyellä aikavälillä kysyntään 

vaikuttaa lisäksi merkittävissä määrin muutokset 

kiinteistöjen vajaakäyttöasteissa, vuokratuotossa, 

rahoituksen saatavuudessa, korkotasossa ja sijoittajien 

tuottovaatimuksessa. Liike- ja toimistorakentamisen tarjonta 

noudattaa lyhyelläkin aikavälillä pitkälti kysyntää, sillä näitä 

rakennuksia tehdään harvoin niin sanotusti varastoon. 

Alla olevassa taulukossa olemme listanneet 

näkemyksemme toimitilarakentamisen keskeisten ajureiden 

tilanteesta (nuolen väri) ja arviomme kehitystrendistä 

(nuolen suunta). Esimerkiksi näemme ostovoiman 

kehityksen olevan tällä hetkellä hieman negatiivista (hieman 

punertava väri), ja näemme ajurin kehittyvän tasaisesti 

vuoden aikana (nuoli vaakatasossa). Analysoimme näitä 

tekijöitä tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Analyysimme 

keskittyy kasvukeskusten toimitilamarkkinoille, joissa SRV 

on aktiivinen. 

 

 

Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset ja 
ennuste (milj. m3) 

 
Lähde: Tilastokeskus 

 

Toimitilarakentamisen keskeisten ajurien 
kehitys ja näkymät 

 
Lähde: Inderes 

0

2

4

6

8

10

12

14



 

21 

Toimitilojen tilakysyntä 

Toimitilojen tilakysyntään vaikuttaa mm. ostovoiman ja 

työpaikkojen määrän kehitys, yleinen taloudellinen kehitys, 

kaupan rakennemuutokset, toimistojen muutostrendit ja 

yritysten tarve tehostaa toimistojensa käyttöä. Suomen 

tärkein toimitilamarkkina on pääkaupunkiseutu, jossa 

sijaitsee neliömääräisesti ja arvoltaan merkittävä osa 

Suomen kaikista toimitiloista.  

Suomen ja erityisesti pääkaupunkiseudun 

toimistomarkkinoita vaivaavat tällä hetkellä heikon 

suhdanteen aiheuttama kysynnän hiipuminen sekä 

toimistojen ylitarjonnan aiheuttamat rakenteelliset ongelmat. 

Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä ennätysmäärä, noin 

1,1 miljoonaa neliömetriä tyhjää toimistotilaa. Määrä vastaa 

noin 12,5 prosentin vajaakäyttöastetta. Merkittävä osa tästä 

tyhjästä tilasta on kuitenkin vanhaa toimistotilaa, joka ei 

vastaa enää tämän päivän vaatimuksia. Näkemyksemme 

mukaan modernille ja joustavalle toimistotilalle on edelleen 

Suomessa kysyntää ja korkea toimistojen vajaakäyttö ei ole 

este uudisrakentamisen ennustetulle kasvulle. 

Liiketilojen käyttöasteet ovat pysyneet Suomessa 

kokonaisuutena katsoen melko vahvoina, mutta 

vähittäiskaupan vaisu kehitys on toisaalta heikentänyt 

vuokratuottoja ja kasvattanut vajaakäyttöä erityisesti 

kasvukeskusten ulkopuolella. Kauppakeskukset ovat sen 

sijaan menestyneet KTI:n katsauksen mukaan selvästi muita 

liiketiloja paremmin, mikä on heijastunut myös tarjontaan. 

Suomen Kauppakeskusyhdistykseen kuuluvien 

kauppakeskusten pinta-ala kasvoi viime vuonna reiluun 2 

miljoonaan neliöön, mikä oli yli 12 % enemmän kuin vuotta 

aiemmin. Suomessa on käynnistymässä tai käynnistynyt 

useita merkittäviä kauppakeskushankkeita, joista yksi 

merkittävimmistä on SRV:n REDI-hanke. 

Toimitilojen investointikysyntä 

Kasvukeskusten toimitilakiinteistöjen tuottovaatimukset ovat 

viime vuosina kehittyneet vakaasti tai laskeneet hieman, 

mikä on lisännyt niiden houkuttelevuutta etenkin 

kansainvälisten sijoittajien silmissä. Tämä on tukenut 

toimitilakiinteistöjen tuottotasoja ja yhdessä matalan 

korkotason kanssa johtanut kiinteistökauppamarkkinan 

aktivoitumiseen ja volyymien kasvuun. Kiinteistöjen 

transaktiovolyymi Suomessa lähes kaksinkertaistui viime 

vuonna 4,3 miljardiin euroon, mikä on lähellä vuosien 2006-

2007 kiinteistöbuumin tasoa. Nykyisten barometrien ja 

ennusteiden valossa tuottovaatimukset tulevat lyhyellä 

aikavälillä edelleen laskemaan hieman, mikä 

todennäköisesti johtaa transaktiovolyymien kasvuun ja sitä 

kautta myös toimitilarakentamisen sekä uudistushankkeiden 

määrän lievään kasvuun. 

Toimitilojen uudistuotanto 

Lisääntynyt toimitilojen sijoittajakysyntä on arviomme 

mukaan viime aikoina heijastunut positiivisesti Suomen 

toimitilarakentamiseen. Liike- ja toimistorakentamisen 

rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet lisääntyivät 

merkittävästi vuoden 2014 aikana. Toimitilarakentaminen 

vaikuttaa lisääntyneen myös kuluvana vuonna, kun useita 

suuria liikerakentamisen hankkeita on lähtenyt liikkeelle. 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella toimisto- ja 

liikerakennusten aloitettujen rakennusten kuutiomäärät 

kasvoivat Q4’14 ja Q1’15 aikana yhteensä noin 37 % 

vertailukaudesta. Odotamme uudisrakentamisen elpyvän 

hieman lyhyellä aikavälillä, mutta kannattaa huomioida että 

toimitilarakentamisen volyymit ovat silti selvästi matalampia 

kuin aikaisempina vuosina keskimäärin. 

Julkisten tilojen rakennusmarkkinat 

Kuntien ja valtion taloustilanne jatkuu vaikeana, mikä 
asettaa rajoitteita julkisen rakentamiselle. Julkisten 
palvelurakennusten rakentaminen kuitenkin kasvoi viime 
vuonna rakennusteollisuus ry:n mukaan volyymi-indeksillä 
mitattuna noin 5 % ja sen ennustetaan myös kasvavan 
lähivuosina opetusrakennusten ja sairaaloiden 

Toimitilasijoitusten kokonaistuottoja (%) 

 
Lähde: KTI, Inderes 

 

Transaktiovolyymit Suomessa, 2005-2014 
(mrd. euroa) 

 
Lähde: Catella 
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rakentamisen vilkastumisen myötä. Myös koulurakennusten 
korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan.  

SRV:n Suomen toimitila-
rakentamisen näkymät 

SRV:llä on vahva markkina-asema Suomen 

toimitilarakentamisessa 

SRV on ollut liikevaihdolla mitattuna pitkään yksi Suomen 

suurimmista toimitilarakentajista ja yhtiö on pystynyt 

pitämään hyvin markkina-asemansa myös viime vuosien 

heikossa markkinaympäristössä.  

SRV:n Suomen toimitilarakentamisen liikevaihto on 

vaihdellut viime vuosina 300-400 miljoonan euron välillä. 

Viime vuonna toimitilarakentamisen liikevaihto oli 395,5 

miljoonaa euroa, missä oli kasvua 24 % vuodesta 2013. 

Toimitilarakentamisen osuus Suomen liiketoiminnoista oli 63 

% ja koko SRV:n liikevaihdosta 58 %. SRV ei raportoi 

erikseen toimitilarakentamisen kannattavuutta, vaan se 

sisältyy Suomen liiketoimintojen raportoituihin lukuihin. 

Omakehitteisten hankkeiden osuus 

liikevaihdosta kasvaa 

SRV:llä on ollut käynnissä viime vuosien aikana varsin vähän 

omaperusteisia toimitilahankkeita ja toimitilarakentamisen 

tilauskanta on koostunut suurilta osin julkisten rakennusten, 

infrarakentamisen ja ei-omakehitteisten toimitilojen 

urakoinnista. Omakehitteisten hankkeiden osuus 

toimitilarakentamisen liikevaihdosta tulee kuitenkin 

kasvamaan merkittävästi lähivuosina, sillä ennätykselliselle 

800 miljoonan euron tasolle alkuvuonna kasvaneesta 

tilauskannasta yli puolet on omakehitteisiä hankkeita. Suurin 

toimitilarakentamisen tilauskantaan alkuvuonna lisätty 

hanke oli REDI-kauppakeskushanke, jonka 

projektinjohtourakoiden arvo on yhteensä noin 390 

miljoonaa euroa. Lisäksi tilauskantaan tuli SRV:n kehittämän 

Niittykummun metrokeskuksen kauppakeskus, jonka yhtiö 

myi OP:n rahastolle keväällä.  

Odotamme omakehitteisten hankkeiden osuuden kasvun 

heijastuvan positiivisesti myös Suomen liiketoimintojen 

kannattavuuteen lähivuosina, vaikka raportoidun 

kannattavuuden nousua heikentää jossain määrin se, että 

REDIn rakentamisen katteesta eliminoidaan SRV:n 

omistusosuuden mukainen osuus.  

Odotamme kasvua Suomen 

toimitilarakentamiseen lähivuosina 

Ennustamme SRV:n toimitilarakentamisen liikevaihdon 

kasvavan 20 % vuonna 2015, 9 % vuonna 2016 ja 4 % 

vuonna 2017. SRV tulee siis ennusteemme mukaan 

kasvamaan toimitilarakentamisessa lähivuosina selvästi 

markkinoita ripeämmin. Toimitilarakentamisen kasvua ajaa 

erityisesti REDIn rakentaminen, joka tarjoaa lähivuosina 

keskimäärin noin 100 miljoonan euron vuosittaisen 

liikevaihtovaikutuksen. Lisäksi tilauskannassa on useita 

muita kokoluokaltaan merkittäviä hankkeita. 

 

Julkisten palvelurakennusten aloitukset 
Suomessa 2005-2016e (mrd. euroa) 

 
Lähde: Tilastokeskus, ennusteet Rakennusteollisuus RT 

SRV:n toimitilarakentamisen volyymikehitys 

 
Lähde: SRV, Inderes 

 

SRV:n Suomen toimitilarakentamisen 
liikevaihto ja Inderesin ennusteet 

 
Lähde: Inderes 
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Kansainvälinen liiketoiminta 

Yhteenveto 

SRV:n kansainvälinen liiketoiminta koostuu tällä hetkellä 

suurilta osin kauppakeskusten rakentamisesta, niiden 

omistamisesta ja operoinnista Venäjällä, joten keskitymme 

tässä raportissa kansainvälisten liiketoimintojen näkymien 

arvioinnissa pelkästään Venäjän kauppakeskusmarkkinaan.  

Näemme pitkällä aikavälillä edelleen vahvaa kysyntää 

Pietarin ja Moskovan markkinoilla länsimaiset standardit 

täyttäville moderneille kauppakeskuksille. Venäjän 

taloustaantuma ja -pakotteet ovat kuitenkin hyydyttäneet 

toimitilojen kiinteistökauppamäärät ja kääntäneet 

kiinteistöjen tuottovaatimukset kasvuun, minkä vuoksi 

lähivuosina kauppakeskusten ja toimistojen rakentaminen 

tulee todennäköisesti hiljenemään ja keskittymään 

nykyisten projektien läpivientiin ja laajentamiseen. 

Odotamme myös SRV:n keskittyvän lähivuosina 

kansainvälisissä ja Venäjän liiketoiminnoissaan pitkälti 

nykyisten rakenteilla olevien kauppakeskusprojektien 

läpivientiin ja jo valmiiden kohteiden kehittämiseen. 

Kauppakeskus Pearl Plazan toisen vaiheen rakentaminen 

voi kuitenkin alkaa kohteen houkuttelevista lähtökohdista 

johtuen jo kuluvan vuoden aikana. 

Venäjän kauppakeskusmarkkina keskeiset 

ajurit 

Kauppakeskusten kysyntänäkymät määräytyvät 

näkemyksemme mukaan pitkällä aikavälillä 

peruskysyntätekijöiden, kuten ostovoiman kehityksen, 

kaupanalan rakennemuutosten, väestönkasvun ja 

muuttoliikkeen perusteella. Lyhyellä aikavälillä kysyntään 

vaikuttaa lisäksi merkittävissä määrin muutokset 

kiinteistöjen vajaakäyttöasteissa, vuokratuotossa, 

rahoituksen saatavuudessa, korkotasossa ja sijoittajien 

tuottovaatimuksessa. 

Alla olevassa taulukossa olemme listanneet 

näkemyksemme Venäjän kauppakeskusmarkkinan 

keskeisten kysyntäajureiden tilanteesta (nuolen väri) ja 

arviomme kehitystrendistä (nuolen suunta). Esimerkiksi 

näemme ostovoiman kehityksen olevan tällä hetkellä 

negatiivista (punainen väri), mutta näemme tilanteen olevan 

tasoittumassa vuoden aikana (nuoli vaakatasossa). 

Analysoimme näitä tekijöitä tarkemmin seuraavissa 

kappaleissa. 

 

Venäjän kauppakeskusmarkkinoiden 

peruskysyntätekijät 

Venäjä on ollut ja on edelleen kauppakeskusten rakentajille 

hyvin houkutteleva markkina, sillä Venäjän kauppakeskus-

markkinan peruskysyntätekijät ovat kehittyneet viimeisen 

vuosikymmenen aikana hyvin positiivisesti. Venäläisten 

kuluttajien reaalipalkat ovat nousseet vuodesta 2000-

alkaen, vuotta 2008 ja 2014 lukuun ottamatta vuositasolla 5-

20 % vuodessa. Venäläiset myös käyttävät valtaosan 

tuloistaan (yli 60 %) kulutukseen ostoon, sillä venäläisten 

muut elinkustannukset, verotus ja velkaantuminen ovat 

kansainvälisesti katsottuna matalat. Lisäksi Venäjän 

keskiluokka on kasvanut nopeasti viimeisen 

vuosikymmenen aikana, mikä on lisännyt tarvetta 

kauppakeskuksille. SRV:n mukaan Moskovan ja Pietarin 

alueen yhteenlaskettu vähittäiskaupan arvo ylittää nykyisin 

Suomen markkinan arvon lähes viisinkertaisesti. 

Vaikka Venäjälle on rakennettu viimeisen vuosikymmenen 

aikana suuri määrä uusia kauppakeskuksia, on Venäjällä 

edelleen väkilukuun suhteutettuna kohtuullisen vähän 

kauppakeskustilaa. Esimerkiksi Moskovassa on JLL:n 

tutkimuksen mukaan väkilukuun suhteutettuna puolet 

vähemmän kauppakeskusneliöitä kuin Helsingissä. 

Kauppakeskustila on myös monilta osin vanhentunutta, eikä 

vastaa nykyaikaisen vähittäiskaupan ja kulutustrendien 

tarpeita. 

Vahvat peruskysyntätekijät ja kiinteistösijoitusten korkeat 

tuotot houkuttelivat Venäjän kiinteistösektorille runsaasti 

ulkomaisia sijoituksia erityisesti vuosina 2011-2013. 

Ulkomaisten sijoitusten määrä kääntyi kuitenkin selvään 

laskuun viime vuonna Ukrainan kriisin ja talouden 

heikentymisen seurauksena.  

Venäjän kauppakeskusmarkkinan keskeisten 
kysyntäajurien kehitys ja näkymät 

 
Lähde: Inderes 
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Lyhyellä tähtäimellä katsottuna peruskysyntätekijöiden 

näkymät ovat kuitenkin negatiiviset. Venäjän talouden 

taantuma, ruplan heikentyminen ja korkeaksi noussut 

inflaatio on kääntänyt venäläisten reaalipalkat selvään 

laskuun, minkä vuoksi vähittäiskaupan myynnin odotetaan 

laskevan kuluvana vuonna selvästi. Lisäksi talouspakotteet 

ja heikentyvät näkymät ovat vähentäneet selvästi 

ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta Venäjän 

kiinteistömarkkinoita kohtaan. Kiinteistömarkkinoita 

analysoivan JLL:n mukaan Venäjän kiinteistömarkkinoiden 

transaktioiden määrä laskee tänä vuonna 3 miljardiin 

dollariin viime vuoden 3,5 miljardista dollarista. Samaan 

aikaan JLL odottaa ulkoimaisten kiinteistösijoitusten määrän 

tippuvan alle 20 %:iin kokonaisvolyymista (2014: 24 %). 

Vuokrien ja tuottovaatimusten kehittyminen 

Moskovan ja Pietarin prime-paikoilla sijaitsevien 

kauppakeskusten vuokratasot ylittävät monien länsi-

Euroopan isojen kaupunkien kauppakeskusten vuokratason 

Tämä johtuu vähäisen ostospaikkojen määrän ja 

suhteellisen korkean ostovoiman yhdistelmästä, joka tarjoaa 

korkean myynnin per neliö vuokralaisille. Talouden 

taantuma ja kuluttajien ostovoiman lasku on kuitenkin 

heikentänyt selvästi vuokralaisten vuokranmaksukykyä ja 

odotamme vuokrien kääntyvän laskuun kuluvana vuonna. 

Venäjän prime-kauppakeskuksissa vuokrat määritetään 

useimmiten euroissa tai dollareissa, minkä vuoksi ruplan 

heikentyminen on myös laskenut vuokralaisten 

vuokranmaksukykyä. 

Venäjän kiinteistömarkkinoiden tuottovaatimukset ovat 

laskeneet selvästi vuoden 2008 talouden taantuman 

jälkeen, mutta ovat kuitenkin edelleen noin kaksinkertaiset 

esimerkiksi pohjoismaiden kiinteistömarkkinoiden 

tuottovaatimuksiin nähden. Tuottovaatimukset kääntyivät 

lievään jälleen lievään nousuun viime vuoden lopulla ja 

odotamme nousun jatkuvan ainakin tämän vuoden ajan. 

Käytämme arvonmääritysmallissamme oletuksena, että 

tuottovaatimukset nousevat tänä vuonna suunnilleen 

vuoden 2008 tasoille, ja kääntyvät selvään laskuun vasta 

kun Venäjän taloustilanne alkaa elpymään ja 

talouspakotteita aletaan lieventämään. 

SRV:n kansainvälisen 
liiketoiminnan näkymät 

SRV:n kansainvälisen liiketoiminnan tuotot 

syntyvät kauppakeskusten kehittämisestä 

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus SRV:n liikevaihdosta oli 

8 % ja liikevoitosta noin 4 % vuonna 2014. Konsernin 

tilauskannasta kansainvälinen liiketoiminta muodosti 16 %. 

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto 

muodostuvat tällä hetkellä valtaosin Pietariin ja Moskovaan 

rakenteilla olevien kauppakeskusten rakentamisesta sekä jo 

valmistuneiden kiinteistöjen vuokratuotoista ja 

hallinnoinnista. 

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto on vaihdellut viime 

vuosina suunnilleen 40-100 miljoonan euron välillä ja 

liikevoittotaso muutaman miljoonan liiketappiosta 

muutaman miljoonan liikevoittoon. Poikkeuksena liikevoiton 

kehityksessä oli Q2’2013, jolloin SRV tuloutti Okhta Mall -

projektista Russia Investille myydyn 55 %:n omistusosuuden 

myyntivoiton.  

Liiketilakiinteistöihin tehdyt sijoitukset 
Venäjällä vuosina 2006-2014 

 
Lähde: JLL 

Liiketilojen prime-vuokratasoja 

 
Lähde: JLL 

Kiinteistöjen tuottovaatimusten kehitys 
Moskovassa 2003-2014 

 
Lähde: JLL 
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Viime vuonna kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 57 

miljoonaa euroa, missä oli laskua 46 % vuodesta 2013. 

Vuonna 2014 kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto oli 1,1 

miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 1,9 %. 

Osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta kasvaa 

vuosina 2016-2018 

Okhta Mall ja Daily -kauppakeskusten valmistuminen 

vuonna 2016 tulee kasvattamaan osakkuusyhtiöiden 

tuloksen osuutta SRV:n kansainvälisen liiketoiminnan 

liikevoitosta ja pienentämään selvästi liikevaihtoa. 

Osakkuusyhtiöiden liikevaihtoa ei yhdistellä SRV:n 

tuloslaskelmaan, vaan ainoastaan SRV:n omistuksen 

mukainen osuus osakkuusyhtiöiden nettotuloksesta 

raportoidaan liikevoittorivillä. Käytännössä tämä tarkoittaa 

myös sitä, että SRV:n kansainvälisten liiketoimintojen 

liikevoittomarginaali tulee nousemaan merkittävästi. 

Ennakoimme, että vuosina 2016-2017 SRV:n operoimien 

kauppakeskusten nettovuokratuotot tulevat jäämään vielä 

selvästi tavoitellun tason alapuolelle. Kauppakeskusten 

vuokratoiminnan ja kävijämäärien tavoitetasolle vieminen 

vie tyypillisesti useita vuosia. Ylösajoa hidastaa muun 

muassa se, että osa vuokralaisista avaa Venäjällä liikkeitä 

vasta selvästi avajaisten jälkeen, ravintolat joutuvat 

odottamaan anniskelulupia 8-10 kuukautta ja apteekit eivät 

välttämättä saa heti lääkkeiden myyntilupaa. 

Odotamme myös nykyisen heikon suhdanteen vaikuttavan 

negatiivisesti vuokratulon kehittymiseen kauppakeskusten 

ensimmäisinä toimintavuosina. Arvioimme, että SRV voi 

vuokralaisten houkuttelemiseksi hyödyntää Okhta Mallin 

rakentamisen aikana saatuja noin 15 miljoonan euron 

kustannushyötyjä ja näin lievittää paineita vuokratason 

madaltamiseen. 

Odotamme kansainvälisen liiketoiminnan 

liikevoittoon selvää kasvua lähivuosina 

Ennustamme SRV:n kansainvälisen liiketoiminnan 

liikevaihdon kasvavan 21 % vuonna 2015, mutta laskevan 

sen jälkeen 23 % vuonna 2016 ja 59 % vuonna 2017. 

Ennustamamme liikevaihdon lasku johtuu kauppakeskusten 

rakennusurakoiden päättymisestä vuonna 2016 ja siitä, että 

SRV:n liikevaihtoon kirjautuu valmiiden kauppakeskusten 

osalta vain hallinnoinnista saatava palkkio, joka on 

tyypillisesti noin 3-4 % nettovuokratuotoista. Olemme 

olettaneet lisäksi vuosien 2017-2019 ennusteisiimme noin 

20 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon uusista 

projektinjohtourakoista Venäjällä tai Virossa. 

Liikevaihdon laskusta huolimatta odotamme sen sijaan 

kansainvälisten liiketoimintojen liikevoittoriville selvää 

kasvua vuosina 2015-2017. Ennustamme kansainvälisen 

liiketoiminnan kuluvan vuoden liikevoitoksi 4,6 miljoonaa 

euroa, vuoden 2016 liikevoitoksi 7,3 miljoonaa euroa ja 

vuoden 2017 liikevoitoksi 12,7 miljoonaa euroa. 

Vuosille 2018-2019 ennakoimamme Venäjän kauppakeskus-

omistusten myynti tulee kasvattamaan kansainvälisten 

liiketoimintojen liikevoittoa entisestään, sillä myyntihetkellä 

tuloutuu kohteista saatava myyntivoitto ja rakentamisen 

aikana eliminoitu SRV:n osuus rakentamisen katteesta. 

Lisäksi olemme olettaneet myyntien tapahtuvan vuosien 

lopulla, joten vuosilta 2018-2019 kertyy lisäksi liikevoittoa 

osakkuusyhtiöiden saamasta vuokratuotosta. Ennustamme 

kansainvälisten liiketoimintojen liikevoiton olevan vuonna 

2018 39,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 75,1 miljoonaa 

euroa. 

 

 

SRV:n kansainvälisen liiketoiminnan 
volyymikehitys 

 

Lähde: SRV, Inderes 

 

SRV:n kansainvälisen liiketoiminnan kehitys ja 
Inderesin ennusteet 

 
Lähde: Inderes 
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SRV:n suuret 
kiinteistökehityshankkeet 

Yhteenveto 

SRV:llä on parhaillaan käynnissä tai valmiina yhteensä viisi 

suurta kiinteistökehityskohdetta, joissa on SRV:n lisäksi 

mukana konsernin ulkopuolisia sijoittajia. Näiden 

hankkeiden kokonaisinvestointien arvo on yhteensä 940 

miljoonaa euroa, josta hieman alle puolet kohdistuu REDI-

hankkeeseen ja noin 1/5-osaa Okhta Mall -hankkeeseen. 

Olemme arvioineet SRV:n omistusten ja jäljellä olevien 

rakentamisen katteiden kassavirtojen nykyarvoksi yhteensä 

141 miljoonaa euroa. Arvioimme vielä tulouttamattoman 

liikevoiton näistä projekteista olevan Q2’2015-2022 jaksolla 

yhteensä noin 210 miljoonaa euroa. Pääosa hankkeiden 

liikevoitoista tulee tuloutumaan vasta kohteiden myyntien 

yhteydessä, joiden arvioimme tapahtuvan vuosien 2018-

2022 aikana. 

Käymme seuraavassa läpi hankkeet yksitellen. 

Ensimmäisenä käymme läpi vielä rakenteilla olevat 

hankkeet oletetussa valmistumisjärjestyksessä ja sen 

jälkeen esittelemme jo valmistuneet ja operointivaiheessa 

olevat hankkeet, Pearl Plaza-kauppakeskuksen ja Etmia II -

toimistotalon. 

Daily -kauppakeskus 

Sijainti ja liikeidea 

Rakenteilla oleva Daily -kauppakeskushanke sijaitsee 

Moskovan alueella Mitishissä. Kauppakeskuksen 

rakentaminen aloitettiin vuonna 2014 ja sen suunnitellaan 

avautuvan alkuvuonna 2016. Kohteeseen tulee 

hypermarket, erikoiskaupan myymälöitä, ravintoloita, vapaa-

ajan palveluita ja pysäköintitilat. Kauppakeskuksen 

vaikutusalueella on noin 180 000 asukasta. 

 

 

 

 

Kohteen vuokrapinta-ala on noin 26 000 m2. Kohteesta on 

yli 60 %:n osalta vuokrausneuvottelut käynnissä tai alustavat 

vuokrasopimukset on tehty. 

Omistusrakenne, rahoitus ja vuokratuotto 

SRV omistaa Daily-kauppakeskushankkeen ensimmäisestä 

vaiheesta kokonaisuutena noin 20 %. Venäläinen 

eläkerahasto Blagoosostoyanie omistaa hankkeesta 55 % ja 

suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 25 %. 

Kauppakeskuksen ensimmäisen vaiheen 

kokonaisinvestointi on arvoltaan noin 55 miljoonaa euroa ja 

se rahoitetaan oman pääoman sijoituksilla ja noin 30 

miljoonan euron projektilainalla. SRV osuus sijoituksesta on 

noin 7 miljoonaa euroa. Kauppakeskuksen tavoiteltu 

nettovuokratuotto on 10 miljoonaa euroa vuodessa, mihin 

pyritään pääsemään kolmen ensimmäisen toimintavuoden 

aikana. SRV:n REAM-tiimi on vastuussa kohteen 

vuokrauksesta.  

Nykyarvolaskelma 

Kassavirtojen nykyarvolaskelman perusteella arvioimme 

SRV:n Daily -kauppakeskusprojektin omistuksen ja 

rakennusurakoiden arvoksi tällä hetkellä 8 miljoonaa euroa. 

Keskeisinä oletuksina laskelmassamme on vuonna 2019 

saavutettava 10 miljoonan euron nettovuokratuotto, 10,5 %:n 

tuottovaatimus, kauppakeskuksen myynnin toteutuminen 

vuonna 2019 ja WACC 15 %. Jos tuottovaatimusta lasketaan 

9,5 %:iin nousee SRV:n omistuksen arvo 9 miljoonaan 

euroon ja vastaavasti 11,5 %:n tuottovaatimuksella laskee 7 

miljoonaan euroon. 

 

 

 

SRV:n suuret kiinteistökehityshankkeet 
SRV:llä on tällä hetkellä rakenteilla ja valmiina yhteensä viisi suurta kiinteistökehityskohdetta, joissa on SRV:n 
lisäksi mukana konsernin ulkopuolisia sijoittajia. Venäjällä SRV rakentaa parhaillaan kahta kauppakeskuskohdetta 
ja hallinnoi yhtä valmiina olevaa kauppakeskushanketta ja yhtä toimistokiinteistöä. Suomessa SRV rakentaa 
Helsingin Kalasataman alueelle REDI-kauppakeskushanketta. Käymme tässä kappaleessa tarkemmin läpi näiden 
pitkäaikaisten projektien liikeidean, kokoluokan, kehitysvaiheen ja tuottopotentiaalin sekä arviomme kohteiden 
kassavirtojen nykyarvosta. Näitä arvioita käytetään osana myöhemmin raportilla esitettyä osien summa-
arvonmääritystä. 
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Okhta Mall -kauppakeskus 

Sijainti ja liikeidea 

Rakenteilla oleva Okhta Mall -kauppakeskushanke sijaitsee 

hieman Pietarin keskustasta itään SRV:n omistaman 8,5 

hehtaarin kokoisen Septem City -korttelin alueella. 

Kauppakeskuksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2013 ja 

sen suunnitellaan avautuvan kesällä 2016. 

Kauppakeskuksen vaikutusalueella, eli 20 minuutin 

ajomatkan päässä on noin miljoona asukasta.  

Okhta Mallin vaikutusalueella on julkisten tilastojen mukaan 

hyvin vähän kaupallisia tiloja muihin Pietarin alueisiin 

verrattuna. Okhta Mall on ensimmäinen ydinkeskustan 

lähellä oleva kauppakeskus, jossa on hypermarket. Lisäksi 

kauppakeskukseen tulee elokuvateatterikompleksi, 

ravintolamaailma, kuntosali, erikoisliikkeitä sekä erilaisia 

muoti- ja urheiluliikkeitä.  

Kohteen vuokrapinta-ala on noin 77 000 m2 ja 

kauppakeskukseen tulee 1900 autopaikkaa. Kohteen 

vuokraneuvottelut ovat edenneet tähän mennessä 

suunnilleen samaa vauhtia kuin Pearl Plaza -

kauppakeskuksen vuokraaminen sen rakennusaikana. 

Kohteesta oli sitovasti vuokrattuna toukokuun alussa 25 % ja 

aiesopimukset huomioiden tiloista on varattu yli 40 %.  

Omistusrakenne, rahoitus ja vuokratuotto 

SRV omistaa Okhta Mall -hankkeesta suoraan 45 % ja lisäksi 

noin 15 %:n osuuden hankkeesta 55 % omistavan Russia 

Invest sijoitusyhtiön kautta. Russia Investin muita osakkaita 

ovat Ilmarinen, Etera, Sponda ja Onvest.  

Kauppakeskuksen kokonaisinvestointi on arvoltaan noin 

225 miljoonaa euroa, ja se on rahoitettu 113 miljoonan euron 

projektilainasopimuksella ja noin 115 miljoonan euron oman 

pääoman sijoituksilla. Kauppakeskuksen tavoiteltu 

nettovuokratuotto on 33 miljoonaa euroa vuodessa, mihin 

pyritään pääsemään kolmen ensimmäisen toimintavuoden 

aikana. SRV:n REAM-tiimi on vastuussa kohteen 

vuokrauksesta.  

Nykyarvolaskelma 

Kassavirtojen nykyarvolaskelman perusteella arvioimme 

SRV:n Okhta Mall -kauppakeskusprojektin omistuksen ja 

rakennusurakoiden arvoksi tällä hetkellä 53 miljoonaa 

euroa. Keskeisinä oletuksina laskelmassamme on vuonna 

2019 saavutettava 31 miljoonan euron nettovuokratuotto, 10 

%:n tuottovaatimus, kauppakeskuksen myynnin 

toteutuminen vuonna 2019 ja WACC 15 %. Jos 

tuottovaatimusta lasketaan 9 %:iin nousee SRV:n 

omistuksen nykyarvo 64 miljoonaan euroon ja vastaavasti 11 

%:n tuottovaatimuksella arvo laskee 44 miljoonaan euroon. 

 

REDI -kauppakeskus 

Sijainti ja liikeidea 

Keväällä 2015 aloituspäätöksen saanut REDI-kauppakeskus 

ja parkkihalliprojekti on ensimmäinen rakenteilla oleva osa 

kokonaisuutena yli miljardin euron Helsingin Kalasataman 

aluekehityshankkeesta. Kauppakeskuksen ja parkkihallin on 

määrä valmistua syksyllä 2018. Kauppakeskus sijaitsee 

Helsingin Itäväylän varrella ja metrolinja kulkee 

kauppakeskuksen läpi. Keskuksen vaikutusalueella (15 

minuutin ajomatkan sisällä) asuu SRV:n arvion mukaan 

500 000 henkilöä ja Helsingin keskusta on 6 minuutin 

metromatkan päässä. 

Kauppakeskukseen on suunniteltu kaksi päivittäistavara-

myymälää ja monipuolinen valikoima palveluja ja 

merkkiliikeitä. Kauppakeskuksen vuokrattava tila on noin 

64 000 neliötä ja sen yhteyteen tulee yhteensä 2000 

paikkaa käsittävä pysäköintilaitos. Rakentamisen 

aloitushetkellä kohteesta oli tehty lopullisia tai alustavia 

vuokrasopimuksia yli 20 %:sta vuokrapinta-alaa. Lisäksi 

käynnissä oli vuokraneuvotteluja yli 70 %:n osuudesta tiloja. 

Omistusrakenne, rahoitus ja vuokratuotto 

SRV omistaa REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen 

investoinnista 40 %:n osuuden, Ilmarinen 30 %, OP-Pohjolan 

ryhmän hallinnoima rahasto 15 % ja LähiTapiola 15 %. 

Hankkeen kokonaisarvo on noin 480 miljoonaa euroa, josta 

240 miljoonaa euroa on rahoitettu omistajien 

pääomasijoituksilla. Loput investoinnista katetaan 

projektiluotoilla. SRV on myöntänyt lisäksi rakentamista 

varten 15 miljoonan euron vakuudettoman projektiluoton.  

Kauppakeskuksen tavoiteltua vuosittaista 

nettovuokratuottotasoa ei ole vielä julkistettu. Olemme 

arvioineet nettovuokratuotoksi 28 miljoonaa euroa 

vuodessa. Arviomme, että SRV saavuttaa tämän 

nettovuokratuottotason kolmen vuoden kuluessa 

kauppakeskuksen valmistumisesta. SRV:n REAM-tiimi on 

vastuussa kohteen vuokrauksesta.  

Nykyarvolaskelma 

Kassavirtojen nykyarvolaskelman perusteella arvioimme 

SRV:n REDI -kauppakeskusprojektin omistuksen ja 

rakennusurakoiden arvoksi 49 miljoonaa euroa. Keskeisinä 

oletuksina laskelmassamme on 28 miljoonan euron 

nettovuokratuotto vuonna 2022, 5 %:n tuottovaatimus, 

kauppakeskuksen myynnin toteutuminen vuonna 2022 ja 

WACC 10 %. Jos tuottovaatimusta lasketaan 4,5 %:iin 

nousee SRV:n omistuksen nykyarvo 59 miljoonaan euroon 

ja vastaavasti 5,5 %:n tuottovaatimuksella laskee 41 

miljoonaan euroon. 

 



 

28 

Pearl Plaza -kauppakeskus 

Sijainti ja liikeidea 

Pearl Plaza -kauppa- ja viihdekeskus sijaitsee Pietarin 

lounaisosassa kiinalaisten kehittämän Baltic Pearl nimisen 

aluekehityskohteen alueella. Vuoden 2013 elokuussa 

avatun kauppakeskuksen vaikutusalueella, eli noin 15 

minuutin ajomatkan päässä on noin 800 000 asukasta.  

Pearl Plaza on toistaiseksi vaikutusalueensa ainut moderni 

kauppakeskus ja siellä on vuokralaisina merkittävä määrä 

kansainvälisiä muoti- ja kauppaketjuja. Kauppakeskus 

vastaa vuokrapinta-alaltaan suunnilleen nykyistä Espoon Iso 

Omena -kauppakeskusta ja sen ensimmäisen vaiheen 

kokonaispinta-ala on 96 000 m2 ja vuokrattava pinta-ala 

48 000 m2. Kauppakeskuksessa on 1300 parkkipaikkaa.  

Pearl Plazan kävijämäärät ja vuokrausasteet ovat 

kehittyneet erinomaisesti ja kauppakeskuksen vuokrausaste 

oli alkuvuonna jo 99 %. Kauppakeskus sai viime vuonna 

Venäjän parhaan keskikokoisen kauppakeskuksen 

palkinnon. 

Omistusrakenne, rahoitus ja vuokratuotto 

SRV omistaa Pearl Plazan ensimmäisestä vaiheesta 50 %. 

Toinen 50 % omistuksesta on aluetta kehittävällä 

kiinalaisella Shanghai Industrial Investment Companylla 

(SIIC). Kauppakeskuksen kokonaisinvestointi oli arvoltaan 

noin 140 miljoonaa euroa ja se rahoitettiin 95 miljoonan 

euron pitkäaikaisella pankkirahoituksella ja 44 miljoonan 

euron oman pääoman sijoituksilla. Kauppakeskuksen 

tavoiteltu nettovuokratuotto on 18 miljoonaa euroa 

vuodessa, mihin pyritään pääsemään kolmen ensimmäisen 

toimintavuoden aikana. SRV:n REAM-tiimi on vastuussa 

kohteen operoinnista ja manageroinnista.  

Nykyarvolaskelma 

Kassavirtojen nykyarvolaskelman perusteella arvioimme 

SRV:n Pearl Plaza -kauppakeskusprojektin omistuksen 

arvoksi tällä hetkellä 29 miljoonaa euroa. Keskeisinä 

oletuksina laskelmassamme on myyntihetkellä 18 MEUR:n 

vuosittainen nettovuokratuotto, 10 %:n tuottovaatimus, 

kauppakeskuksen myynnin toteutuminen vuonna 2018 ja 

WACC 12 %. Jos tuottovaatimusta lasketaan 9 %:iin nousee 

SRV:n omistuksen arvo 35 miljoonaan euroon ja vastaavasti 

11 %:n tuottovaatimuksella laskee 23 miljoonaan euroon. 

Pearl Plazan vaihe II 

SRV:llä on lähes valmiina Pearl Plazan toisen vaiheen 

suunnitelmat, jossa nykyisen kauppakeskuksen yhteyteen 

rakennetaan 25 000 m2 lisää vuokrattavaa tilaa ja 700 

lisäparkkipaikkaa. 

Toisen vaiheen rakentamiseksi ei ole tehty vielä 

aloituspäätöstä ja hankkeen rahoitus on vielä auki. Toisen 

vaiheen tiloista on kuitenkin varattu alustavasti jo yli 50 %, 

joten pidämme melko todennäköisenä, että hanke 

käynnistetään Venäjän haastavasta taloudellisesta 

tilanteesta huolimatta jo tänä vuoden aikana. Arviomme, että 

toisen vaiheen investointi tulee olemaan arvoltaan noin 

puolet ensimmäisen vaiheen investoinnista, eli noin 70 

miljoonaa euroa. Toisen vaiheen investointia ei ole 

sisällytetty yllä esitettyyn nykyarvolaskelmaan tai 

myöhemmin esitettävään osien summa-analyysiin. 

Etmia -toimistokiinteistö 

Kohteen kuvaus ja nykyarvo 

SRV omistaa 50 % vuonna 2009 valmistuneesta Moskovan 

ydinkeskustassa sijaitsevasta Etmia II toimisto- ja 

parkkitaloprojektista. Kohde tällä hetkellä täyteen vuokrattu 

ja sen vuosivuokratuotto on noin 4 miljoonaa euroa. 

SRV:n sijoituksen määrä kohteeseen on noin 3 miljoonaa 

euroa ja projektin pankkilaina on 33 miljoonaa euroa. Yhtiö 

on arvioinut, että nykymarkkinatilanteessa kohteen myynti 

sijoittajille on epätodennäköistä kuluvan vuoden aikana. 

Arvioimme, että SRV:n Etmia-omistuksen nykyarvo vastaa 

suunnilleen SRV:n tekemän oman pääoman sijoituksen 

määrää, eli noin 3 miljoonaa euroa. 
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Suurten kiinteistökehityshankkeiden yhteenveto 

 

  

 

 

 
Lähde: SRV, Inderes 
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Historiallinen tuloskehitys 

SRV:n tuloskehitys on ollut viime vuosina 

nousujohteista 

SRV:n liikevaihdon kehitys on ollut viimeiset neljä vuotta 

melko vakaata, joskin vuoteen 2010 verrattuna liikevaihto 

on kasvanut 41 %. Suunnille puolet vuosien 2010-2014 

liikevaihdon kasvusta selittyy Suomen asuntorakentamisen 

määrän ja myynnin merkittävällä kasvulla. Loput kasvusta 

syntyi suunnilleen tasajaoin Suomen toimitilarakentamisen 

kasvusta ja kansainvälisistä liiketoiminnoista.  

Suurten kiinteistökehityshankkeiden vaikutus liikevaihtoon 

oli vuosina 2010-2014 vielä kohtuullisen pieni, sillä monet 

nyt käynnissä olevista hankkeista etenivät 

rakennusvaiheeseen vasta jakson lopulla. Suurin vaikutus 

liikevaihtoon tuli kansainvälisen liiketoiminnan alla 

raportoitavasta Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskuksen 

rakennusurakasta, joka oli arvoltaan 122 miljoonaa euroa. 

Pearl Plazan rakentaminen alkoi vuonna 2011 ja se valmistui 

vuoden 2013 keväällä. Toisen merkittävän 

kauppakeskushankkeen, Okhta Mallin rakentaminen 

aloitettiin syksyllä 2013 ja arvioimme että noin 140 miljoonan 

euron arvoisesta urakasta oli raportoitu liikevaihtoon 

vuoden 2014 loppuun mennessä noin 60 miljoonaa euroa. 

Lisäksi SRV aloitti syksyllä 2014 Daisy-kauppakeskuksen 

rakentamisen Moskovan alueella, mutta sen vaikutus viime 

vuoden liikevaihtoon oli pieni.  

Sekä SRV:n euromääräinen että suhteellinen kannattavuus 

on parantunut viimeisen kahden vuoden aikana 

merkittävästi ja vuoden 2014 liikevoitto oli lähes 

kaksinkertainen vuoden 2010 liikevoittoon nähden. Yhtiön 

liikevoittomarginaali parani samalla vuoden 2010 2,6 %:sta 

3,6 %:iin vuonna 2014.  

Suomen liiketoimintojen kannattavuustaso heikkeni selvästi 

vuoden 2012 lopulla, mikä johtui eritoten muutaman 

kiinteähintaisen urakan kateheikennyksistä. SRV vähensi 

tämän seurauksena kiinteähintaisen urakoinnin määrää ja 

tiukensi tarjouksien hyväksymisrajoja ja katevaatimuksia.  

 

 

Muutosten seurauksena SRV:n Suomen liiketoimintojen 

kannattavuus kääntyi jälleen kasvuun vuoden 2013 

jälkipuoliskolla ja nousi vuoden 2014 aikana lähelle yhtiön 

taloudellista tavoitetasoa.  

Myös kansainvälisten liiketoimintojen liikevoitto kääntyi 

jakson aikana suurten hankkeiden etenemisen ja volyymin 

kasvun myötä lievästi positiiviseksi. Kansainvälisen 

liiketoiminnan liikevoittoa nosti lisäksi merkittävästi vuonna 

2013 Okhta Mall -kauppakeskus -hankkeen 45 %:n 

omistusosuuden myynti Russia Invest sijoitusyhtiölle. 

Kannattaa kuitenkin huomioida, että suurten hankkeiden 

rakentamisen katteesta eliminoitiin SRV:n omistusosuutta 

vastaava osuus. 

Pääoman tuotto 

Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoa 

tarkasteltaessa vuosien 2007-2014 välillä SRV:n oman 

pääoman tuotto on ollut keskimäärin vain noin 5 % ja 

vastaava sijoitetun pääoman tuotto vain noin 6 %. Myös 

liiketoiminta-alueiden välillä on ollut isoja eroja sijoitetun 

pääoman tuotossa. Vuonna 2014 Suomen liiketoimintojen 

sijoitetun pääoman tuotto oli 10,8 % ja Kansainvälisten 

Taloudellinen tilanne 
SRV:n liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys on ollut viime vuodet nousujohteista, mutta suurien hankkeiden 
hitaasta käynnistymisestä johtuen yhtiöön sijoitetun pääoman tuotto on ollut vaatimaton. Sijoittajien kannalta on 
olennaista huomata, että iso osa SRV:n suurten hankkeiden tuotoista tuloutuu vasta kun kiinteistöt myydään 
hankkeiden ulkopuolisille sijoittajille, mistä syystä yhtiön viime vuosina raportoima tulos ei anna oikeaa kuvaa 
liiketoiminnan arvostuspotentiaalista. Suuret hankkeet tulevat rasittamaan SRV:n tasetta vielä useiden vuosien 
ajan, mutta korostamme että rahoitus nyt käynnissä olevien suurhankkeiden läpiviemiseksi on suurilta osin jo 
varmistettu. Sijoittajien kannattaa huomioida, että vaikka SRV:llä on taseessaan merkittävä määrä Venäjälle 
sitoutunutta pääomaa ja merkittävä osuus liikevaihdosta syntyy Venäjällä, ovat yhtiön suorat valuuttakurssiriskit ja 
suojauskustannukset pienet.  
 

SRV:n liikevaihdon ja liikevoiton kehitys 

 
Lähde: SRV, Inderes 
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liiketoimintojen pääoman tuotto 1,3 %. Vastaavat luvut olivat 

vuonna 2013 7,3 % ja 6,3 %. 

Viime vuosien heikko pääoman tuotto selittyy 1) suhteellisen 

vaatimattomalla operatiivisella kannattavuustasolla, 2) 

hankkeiden kehitys- ja käynnistyskuluilla, sekä erityisesti 3) 

sijoitetun pääoman määrän voimakkaalla kasvulla. Lisäksi 

koko toimialalla oman pääoman tuottoa on heikentänyt 

osaltaan merkittävästi pienentyneet projektien 

lainotusasteet. Kun vuosituhannen alkupuolella projekteihin 

vaadittiin vain noin 10 % omaa pääomaa, vaihtelee oman 

pääoman tarve nyt 30-50 %:iin projektin arvosta. 

SRV on tehnyt vuonna 2007 tapahtuneen 

pörssilistautumisen jälkeen merkittäviä investointeja 

tontteihin ja hankekehitykseen eritoten Venäjällä. Tonteille 

suunnitellut kiinteistökehityshankkeet ovat kuitenkin 

käynnistyneet markkinatilanteen, lupaprosessien ja 

rahoitusneuvottelujen vuoksi odotettua hitaammin, mikä on 

osiltaan sitonut paljon pääomaa SRV:n taseeseen. SRV:n 

keskimääräinen sitoutuneen pääoman määrä kasvoi 182 

miljoonasta eurosta 489 miljoonaan euroon vuosien 2007-

2014 välillä. Kansainvälisen liiketoiminnan sitoutuneen 

pääoman määrä oli vuoden 2014 lopussa 203 miljoonaa 

euroa. 

Viime vuosien heikon pääoman tuoton perusteella ei 

kannata mielestämme kuitenkaan vetää liian pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä, sillä merkittävä osa taseeseen 

kumuloituneista omaisuuseristä on jo saatu liikkeelle ja 

tuottamaan kassavirtaa. Lopullisesti merkittävät tase-erät ja 

hankkeiden tuottamana lisäarvo purkautuvat kuitenkin 

vasta, kun yhtiö irtautuu omistuksistaan kiinteistöissä ja 

osakkuusyhtiöissä. Näin ollen tarkastelemme mieluummin 

yhtiön kehitystä ja arvonluontia osien summa laskelman 

kautta, joka on esitetty arvonmääritysosiossa. 

Tuloutuskäytännöt 

SRV:n tuloskehitystä arvioitaessa on hyvä huomioida 

erilaisten hanketyyppien vaikutus tuottojen kirjaamistapaan, 

sillä ne vaikuttavat paljon yhtiön liikevaihdon ja 

kannattavuuden vuosineljännesvaihteluun.  

Käytännössä SRV:n tuloutuskäytännöt voidaan jakaa 

hanketyypin mukaan kolmeen osaan:  

 Urakoinnin, projektinjohtourakoinnin ja neuvottelu-

urakoiden tuotto tuloutetaan pääosin hankkeiden 

valmistumisasteen mukaisesti osatuloutusmenetelmällä. 

Tämä tuloutustapa muodostaa tyyppilisesti suurimman 

osan SRV:n liikevaihdosta. 

  

 Omakehitteisen perustajaurakoinnin tuotot 

tuloutetaan puolestaan pääsääntöisesti ns. 

luovutuksenmukaisella tuloutusmenetelmällä, eli 

hankkeen tuotto tuloutuu myyntiasteen mukaisesti 

vasta hankkeen luovutushetkellä. Tämä tuloutustapa on 

käytössä mm. SRV:n omaperusteisten 

asuntorakennushankkeiden tuloutuksessa. Esimerkiksi 

50 %:sti myydyn asuntokohteen liikevaihdosta ja 

katteesta tuloutuu 50 % kohteen luovutushetkellä. 

 

 SRV:n kokonaan omistamien tai osakkuusyhtiöiden 

kautta omistettujen hankkeiden rakentamisen kate 

tuloutuu SRV:n omistusosuuden mukaisessa suhteessa 

vasta, kun omistus kohteesta tai osakkuusyhtiöstä on 

myyty. Myös mahdollinen hankekehityskate tuloutuu 

vasta, kun omistus osakkuusyhtiöstä myydään. 

Esimerkiksi 2013 valmistuneen Pearl Plaza -

kauppakeskuksen rakentamisen katteesta on tuloutettu 

vasta 50 %, joka vastaa kohteen toisen omistajan SIIC:n 

omistusosuutta hankkeesta.  

Tase ja rahoitusasema 

Taserakenne 

SRV:n taseen loppusumma oli vuoden 2014 lopussa 576 

miljoonaa euroa, missä on kasvua 20 % vuoteen 2010 

verrattuna. Taseen suurin varallisuuserä oli rakennusyhtiöille 

tyypilliseen tapaan vaihto-omaisuus, jonka osuus taseesta 

oli vuoden 2014 lopussa noin 54 %. Vaihto-omaisuudesta 

hieman yli 50 % muodostui maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden 

SRV:n pääoman ja pääomantuoton kehitys 

 
Lähde: SRV, Inderes 

 

Havainnollistus projektien tuloutuksesta ja 
kassavirrasta 
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arvosta, noin 25 % keskeneräisestä työstä ja noin 20 % 

valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeista. 

Taseen toiseksi suurin varallisuuserä oli 17 %:n osuudella 

osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, joihin sisältyy mm. 

SRV:n omistukset Pearl Plaza ja Okhta Mall 

kauppakeskushankkeista. Muita merkittäviä varallisuuseriä 

ovat noin 14 %:n osuudella myyntisaamiset ja muut saamiset 

sekä 5 %:n osuudella pitkäaikaiset lainasaamiset osakkuus-

/yhteisyrityksiltä. 

SRV:n oma pääoma oli vuoden 2014 lopussa 224 miljoonaa 

euroa. Omaan pääoma sisältää 45 miljoonan euron 

hybridilainan, jonka yhtiö laski liikkeelle vuoden 2012 

lopussa. SRV korolliset velat olivat vuoden 2014 lopussa 

225 miljoonaa euroa, josta oli pitkäaikaista velkaa 65 %. 

Ostovelat ja muut velat olivat 111 miljoonaa euroa, eli noin 20 

% taseen loppusummasta. 

SRV:n omavaraisuusaste oli vuoden 2014 lopussa 43 % ja 

velkaantumisaste 92 %. Lukuja muihin rakennusyhtiöihin 

vertailtaessa on hyvä huomioida, että SRV:n 

projektinjohtourakointimalli vähentää korottoman vieraan 

pääoman osuutta taseessa ja nostaa siten SRV:n 

velkaantumisastetta suhteessa muihin yhtiöihin. 

Velkarakenne, rahoitusreservit ja osakeanti 

SRV lyhytaikainen velka koostui vuoden 2014 lopussa 

suunnilleen 40/60-suhteella yritystodistuksista ja 

rahoituslaitoksilta otetuista, erääntyvistä lainoista. SRV:llä on 

käytössään sitova, tammikuussa 2018 erääntyvä 100 

miljoonan euron arvoinen maksuvalmiuslimiitti, joka kattaa 

normaalisti yhdessä rahavarojen, tililimiittien ja muiden 

nostamattomien luottojen kanssa vuoden aikana 

erääntyvien velkojen määrän. Tarvittaessa SRV voi lisätä 

rahoituskapasiteettiaan jälleenrahoittamalla 

kassavirtojatuottavia projekteja. Pidämme projektien 

jälleenrahoittamista kuitenkin lähivuosina haastavana 

tehtävänä Venäjän heikon taloustilanteen vuoksi.  

SRV ilmoitti toukokuun lopussa hakevansa 22.6. 

kokoontuvalta yhtiökokoukselta valtuutusta osakeannin 

järjestämiseen. SRV:n mukaan annilla haetaan 30-50 

miljoonaa euroa omaa pääomaa meneillään olevien ja 

mahdollisten tulevien kasvuhankkeiden rahoittamiseksi ja 

taseen vahvistamiseksi. Arvioimme mukaan lisäpääomaa 

tarvitaan lähivuosina mm. REDIn yhteyteen myöhemmin 

rakennettavien asuintornien perustuksiin tehtäviin 

investointeihin ja mahdollisesti tänä vuonna aloitettavaan 

Pearl Plaza -kauppakeskuksen toisen vaiheen 

toteuttamiseen. Lisäksi Venäjän kiinteistömarkkinoiden 

epävarman tilanteen takia valmiiden kauppakeskusten 

operointiajat voivat venyä alkuperäistä suunnitelmaa (3 

vuotta) pidemmäksi. 

Suurten hankkeiden rahoitus 

SRV on jo käytännössä varmistanut kaikkien käynnissä 

olevien suurten kiinteistökehityshankkeiden 

projektirahoituksen. Alla olevassa taulukossa on eritelty 

tarkemmin projektien rahoitusta ja SRV:n sijoitusten määrät. 

 

Valuuttakurssiriskit ja suojauskustannukset 

SRV:n ulkomaisten osakkuus- ja sijoitusyhtiöiden 

pääasiallinen toimintavaluutta on euro. Tämä tarkoittaa sitä 

että näiden yhtiöiden tuotot, varat ja velat ovat valtaosin 

euromääräisiä. Näin ollen SRV:n suorat valuuttakurssiriskit 

esimerkiksi Venäjän ruplan arvon vaihtelua vasten ovat 

hyvin pienet, eikä pääomasijoituksia tarvitse suojata 

valuuttakurssien vaihteluilta. Toistaiseksi SRV on 

päinvastoin hyötynyt Venäjän ruplan heikentymisestä, sillä 

se on johtanut merkittävään rakennuskustannusten laskuun 

Pietarissa rakenteilla olevassa Okhta Mall -hankkeessa. 

SRV:n mukaan alkuperäinen 250 miljoonan euron budjetti 

on pienentynyt säästöjen vuoksi noin 225 miljoonaan 

euroon. Myös Moskovan alueelle rakenteilla olevan Daily-

kauppakeskuksen rakentamiskustannuksissa on saavutettu 

säästöjä, mutta ne eivät ole yhtä merkittäviä. 

Venäjän ruplan heikentymisellä voi kuitenkin olla ja on ollut 

epäsuoria vaikutuksia SRV:n liiketoimintaan. Epäsuorat 

vaikutukset syntyvät pääosin siitä, että Venäjällä sijaitsevien 

kauppakeskusten vuokralaisten tulot ovat ruplamääräisiä ja 

heikentyvä ruplan kurssi laskee vuokralaisten tuottoja ja sitä 

kautta vuokranmaksukykyä. SRV on joutunut 

neuvottelemaan joitain Pearl Plazan vuokrasopimuksia tästä 

syystä uusiksi, mutta merkittäviä negatiivisia muutoksia 

vuokralaisten vuokramaksukyvyssä tai -halukkuudessa ei 

ole toistaiseksi nähty. Rakenteilla olevien kauppakeskusten 

vuokralaisneuvotteluissa on ollut aiempaa suurempaa 

kiinnostusta maksaa vuokrata ruplissa, mutta SRV:n johdon 

mukaan on todennäköistä että näidenkin kauppakeskusten 

osalta toiminnallisena valuuttana on euro. 

Suurten hankkeiden rahoitusrakenne (MEUR) 

 
 

Lähde: SRV, Inderes 
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SRV:n taseasema 

 

 

 

Lyhennetty tase 2012-2016e  

 
Lähde: Inderes   

Taserakenne 2014  Omavaraisuusaste ja velkaantuminen 

  
Lähde: Inderes Lähde: Inderes 

Aineeton omaisuus 2 MEUR
Käyttöomaisuus 11 MEUR

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin
100 MEUR

Muut sijoitukset ja 
saatavat 48 MEUR

Vaihto-omaisuus 313 MEUR

Myyntisaamiset 83 MEUR

Rahavarat 18 

Oma pääoma 179 MEUR

Hybridilaina 45 MEUR

Vähemmistöosuus 1 MEUR
Muut velat ja varaukset 15 MEUR

Korolliset velat 225 MEUR

Korottomat velat 112 MEUR

Varat Oma pääoma ja
velat
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Ennusteet 

Vuosi 2015: Liikevaihto kasvaa, mutta liiketulos 

jää viime vuoden tason alle 

SRV:n liikevaihdon kasvunäkymät ovat vaisusta 

rakentamisen suhdannetilanteesta huolimatta vahvat 

kuluvalle vuodelle. Yhtiön kasvua tukee Suomessa usean 

merkittävän aluekehityshankkeen samanaikainen 

käynnistyminen ja Venäjällä rakenteilla olevat 

kauppakeskushankkeet. Kasvuun vaikuttaa negatiivisesti 

matala omaperusteisten asuntojen toimitilakohteiden 

valmistumismäärä. 

SRV ohjeistaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan vuoden 

2014 tasosta (684 MEUR) ja tuloksen ennen veroja 

arvioidaan olevan 10-20 miljoonaa euroa. SRV:n ohjeistus 

on tuloksen osalta hyvin väljä, mikä johtuu käsityksemme 

mukaan pitkälti epävarmuudesta omien hankkeiden 

luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoituksista, kuin 

suuresta epävarmuudesta markkinakehityksen suhteen. 

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä SRV:n 

liikevaihto kasvoi 25 % 172,9 miljoonaan euroon. 

Liikevaihtoa kasvatti eritoten REDIn kauppakeskus- ja 

parkkiurakan aloitus, jolloin liikevaihtoon kirjautui ennen 

virallista aloituspäätöstä jo tehty louhinnan ja infratyön 

osuus hankkeen valmistusasteen mukaisesti. Q1’2015 

liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa, missä oli laskua 43 % 

vertailukauteen nähden. Liikevoittoa heikensi eritoten se, 

ettei jaksolla valmistunut yhtään omaperusteista 

asuntokohdetta ja valmiiden asuntojen myynti oli myös 

vähäistä. Lisäksi kaudella valmistuneet muut hankkeet olivat 

pääosin urakoita, joissa on omaperusteista tuotantoa alempi 

kate. 

Ennustamme SRV:n liikevaihdon kasvavan kuluvana vuonna 

7,9 % 738 miljoonaan euroon. Kasvua ajaa erityisesti REDIn 

rakentamisen aloitus, jonka kautta Suomen liiketoimintojen 

liikevaihto nousee ennusteessamme 6,7 % kuluvana 

vuonna. Odotamme myös Kansainvälisen liiketoiminnan 

liikevaihtoon 21 %:n kasvua Okhta Mall- ja Daily -

kauppakeskusten rakentamisen etenemisen myötä. 

 

 

Odotamme liikevaihdon kasvusta huolimatta liikevoiton 

laskevan kuluvana vuonna 20,2 miljoonaan euroon, eli noin 

19 % vertailukaudesta. Liikevoittomarginaali on siten 

ennusteellamme 2,7 %, eli 0,9 prosenttiyksikköä 

vertailukautta alempana. Perustelemme suhteellisen 

heikkoa kannattavuuskehitystä eritoten loppuvuoden 

matalalla omaperusteisten asuntojen luovutusmäärällä ja 

heikolla Q1-tuloksella. 

Ennustamme tuloksen ennen veroja olevan kuluvana 

vuonna 17,5 miljoonaa euroa, missä on laskua noin 5 % 

vuoteen 2014 verrattuna. Odotamme koko vuoden 

nettorahoituskulujen jäävän selvästi alle viime vuoden 

toteuman, mitä selittää eritoten Q1:n positiiviset 

nettorahoitustuotot. Suunnitellun osakeannin läpivieminen 

tulisi kuitenkin nostamaan rahoituskuluja selvästi. 

Osakekohtaisen tuloksen ennusteemme on 0,32 euroa 

kuluvalle vuodelle (2014: 0,33 euroa). Sijoittajien kannattaa 

huomioida, että huomioimme ennustemallissamme 45 

miljoonan euron hybrilainan nettokorkokulut 

tuloslaskelmassa ennen nettotulosriviä, kun yhtiö on 

huomioinut hybrilainan vaikutuksen suoraan 

osakekohtaisessa tuloksessa. Arviomme yhtiön säilyttävän 

osingon 0,12 eurossa osakkeelta, mikä tarjoaa nykykurssilla 

noin 3 %:n osinkotuoton.  

Vuodet 2016-2017: Suurhankkeet ja 

asuntorakentaminen tulosajureina 

Odotamme SRV tuloksen kääntyvän jälleen selvään 
kasvuun vuosina 2016-2017 yhtiön kasvavan 
omaperusteinen asuntotuotannon, REDIn ja Niittykummun 
metrokeskuksen rakentamisen etenemisen ja Venäjän 
kauppakeskushankkeiden operointivaiheeseen siirtymisen 
myötä. Emme ennusta vuosille 2016-2017 irtautumisia 
suurista kiinteistöomistuksista. 

Ennustamme vuosien 2016 ja 2017 liikevaihdon kasvuksi 
noin 8 % ja 0 %. Vuoden 2016 liikevaihtoa kasvattaa 
ennusteessamme sekä Suomen omaperusteisten asuntojen 
myynnin määrän kasvu, että REDI.n ja Niittykummun 

Ennusteet 
Tässä osiossa vedämme yhteen näkemyksemme SRV konsernin kehityksestä tulosennusteiden muodossa. 
Olemme käsitelleet liiketoiminta-alueiden ja suurten kehityshankkeiden näkymiä ja potentiaalia jo aikaisemmissa 
kappaleissa. Korostamme, että olemme määrittäneet SRV:n arvon osien summa -laskelmalla ja vain osa 
liiketoiminnan arvosta on nähtävissä lähivuosien tulosennusteiden kautta. Näemme SRV:llä suurten hankkeiden 
valmistumisen myötä kokonaisuutena erinomaiset tuloskasvumahdollisuudet keskipitkällä aikavälillä, mutta 
lyhyellä tähtäimellä odotamme tuloskehityksen olevan tasaisempaa. Arviomme myös pääoman tuoton ja 
osinkovirran jäävän lyhyellä kohtuullisen vaatimattomaksi, mutta vuodesta 2018 eteenpäin molempiin on 
odotettavissa merkittävää nousua. 
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metrokeskuksen rakentaminen. Kansainvälisen 
liiketoiminnan liikevaihto laskee ennusteessamme selvästi 
vuosina 2016-2017. Tämä johtuu siitä, että 
rakentamisvaiheen päätyttyä liikevaihtoon kirjautuu 
ainoastaan kauppakeskusten ja muiden kiinteistön 
hallinnoinnista saatava palkkio. Osakkuusyhtiöiden tulokset, 
johon sisältyvät kauppakeskusten vuokratuotot 
raportoidaan pelkästään liikevoittorivillä. 

Ennustamme SRV:n liikevoittomarginaalin nousevan vuonna 
2016 4,1 %:iin ja vuonna 2017 5,2 %:iin. SRV:n kannattavuutta 
kasvattaa jaksolla ennustemallimme mukaan eritoten 
omaperusteisten hankkeiden rakennusvolyymien kasvu 
sekä kauppakeskuksia omistavien osakkuusyhtiöiden 
tuloksen kasvu. Liikevoitto nousee vuonna 2016 32,8 
miljoonaan euroon ja vuonna 2017 41,1 miljoonaan euroon. 

Ennustamme vuoden 2016 tuloksen ennen veroja olevan 
27,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 34,5 miljoonaa euroa. 
Osakekohtainen tulos nousee ennusteellamme 0,55 
miljoonaan euroon vuonna 2016 ja 0,73 euroon vuonna 
2017. Odotamme osingon kasvavan vuonna 2016 0,16 
euroon osakkeelta ja vuonna 2017 edelleen 0,20 euroon 
osakkeelta. Osinkotuottoihin vaikuttaa kuitenkin paljon 
suurten hankkeiden eteneminen ja niihin sitoutuva 
pääoman, joten on mahdollista, että osinko jää 0,12 euron 
tasolle myös vuosina 2016-2017. 

Vuodet 2018-2022: Suurten hankkeiden 

voittojen tuloutuminen 

Suurten hankkeiden tuloutuminen alkaa ennusteidemme 
mukaan vuonna 2018, jolloin odotamme SRV:n irtautuvan 
Pearl Plaza -kauppakeskuksen omistuksesta. Vuonna 2019 
odotamme irtautumisia Okhta Mall- ja Daily-
kauppakeskusten omistuksista. REDIn myynnin oletamme 
toteutuvan vasta vuonna 2022. Oletuksemme perustuu 
SRV:n tavoitteiseen myydä kauppakeskusomistukset noin 3 
vuotta kestävän vuokratuoton ylösajovaiheen jälkeen. Pearl 
Plazan kohdalla aika pidempi, sillä ennakoimme SRV:n 
rakentavan kauppakeskuksen toisen vaiheen ennen 
lopullista irtautumista hankkeesta. Lisäksi Pearl Plazan 
myyntiaikatauluun vaikuttaa Venäjän talouden ja 
kiinteistömarkkinoiden lama, jonka vuoksi uskomme 
Venäjän kiinteistökaupan volyymin elpyvän vasta useiden 
vuosien päästä. 

Suurten hankkeiden myynti ja katteiden tuloutuminen tulee 
nostamaan merkittävästi SRV:n tulosta jaksolla 2018-2022. 
Ennustamme jakson keskimääräisen vuosittaisen liikevoiton 
olevan noin 70 miljoonaa euroa vuodessa ja 
osakekohtaisen tuloksen olevan keskimäärin 1,33 euroa 
vuodessa.

Tulosennusteiden yhteenveto 
 

 
Lähde: Inderes   
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Osien summa-laskelma 

Osien summa-laskelman elementit 

Näkemyksemme mukaan oikea tapa arvottaa SRV on osien 

summa-analyysi. Analyysin keskeiset elementit ovat: 

 Suomen liiketoimintojen jatkuvien rakennuspalveluiden 

operatiivinen tulos kerrottuna vertailuyhtiöiden 

keskimääräisellä tulospohjaisella arvostuskertoimella. 

 

 Konsernin muiden toimintojen kulujen eliminointi. Nämä 

kulut ovat osakkeen omistajille konsernin hallinnointiin, 

hankekehittämiseen ja yleisiin menoihin liittyviä kuluja. 

 

 Suurten hankkeiden ennustettujen kassavirtojen 

nykyarvojen summa. 

 

 Omaisuuserät, kuten tontit ja maa-alueet, jotka eivät 

sitoudu näkemyksemme mukaan käynnistyneisiin 

suuriin kiinteistökehityshankkeisiin tai Suomen jatkuviin 

liiketoimintoihin. 

 

 Korolliset nettovelat ja hybridilaina, jotka täytyy 

vähentää omistuksista. 

Edellä mainituista elementeistä pystymme laskemaan arvion 

SRV markkina-arvosta, johon perustuu myös 

tavoitehintamme osakkeelle. Suurten hankkeiden 

ennustettujen kassavirtojen nykyarvot ja sitä kautta SRV:n 

omistusten arvon olemme määrittäneet jo suuret 

kiinteistökehityshankkeet -osiossa. Seuraavissa kappaleissa 

on avattu vielä tarkemmin jatkuvien liiketoimintojen 

arvonmääritys, käynnistyneisiin suuriin 

kiinteistökehityshankkeisiin ja jatkuviin liiketoimintoihin 

sitoutumattomien omaisuuserien arvostus. 

Suomen liiketoimintojen jatkuvien toimintojen 

arvonmääritys 

Osien summa -laskelmassa määrittelemme Suomen 

liiketoimintojen jatkuviksi rakennuspalveluiksi SRV:n 

Suomen liiketoiminnot pois lukien REDI-kauppakeskuksen ja 

parkkitilan rakentamisesta ennustamme tuotot ja 

liikevaihdon. 

 

 

REDI-projektin arvonmääritys on tehty osien summa -

laskelmaa varten erikseen ja olemme kuvanneet sen 

keskeisiä elementtejä tarkemmin suuret 

kiinteistökehityshankkeet -osiossa. 

SRV:n jatkuvien liiketoimintojen tulosajurit ja riskiprofiili ovat 

näkemyksemme mukaan yhteneväiset muiden 

Pohjoismaissa listattujen talonrakennusyhtiöiden 

liiketoimintojen kanssa. Näin ollen määritämme SRV:n 

jatkuvien liiketoimintojen arvon käyttämällä pohjoismaisen 

vertailuryhmän keskimääräistä arvostustasoa mittatikkuna. 

Ennustamme Suomen jatkuvien liiketoimintojen liikevoitoksi 

REDI pois lukien 28,1 miljoonaa euroa vuonna 2016. 

Vertailuryhmän vuoden 2016 keskimääräinen EV/EBIT-

kerroin on tällä hetkellä 10,8x. SRV:n jatkuvien 

liiketoimintojen yritysarvoksi tulee siten 

liikevoittoennusteellamme 304 miljoonaa euroa. Vastaavasti 

kertoimella 10x arvoksi tulisi 281 miljoonaa euroa ja 

kertoimella 12x arvo olisi 337 miljoonaa euroa. 

Käytämme samaa vertailuryhmän arvostuskerrointa myös 

konsernikulujen arvon määrittämiseen. Kertoimella 10,8x 

SRV:n konsernikulujen yritysarvoksi saadaan -60 miljoonaa 

euroa.  

 

Arvonmääritys 
Näkemyksemme mukaan oikea tapa arvottaa SRV on osien summa-analyysi, jonka tärkeimpiä osia ovat Suomen 
liiketoimintojen jatkuvien rakennuspalveluiden ohella suurten kiinteistökehityshankkeiden nykyarvolaskelmat. 
Näemme tekemämme arvonmäärityksen perusteella SRV:n osakkeessa selvää nousupotentiaalia, mutta koska 
pääosa arvosta realisoituu vasta useiden vuosien päästä, vaaditaan SRV:n sijoittavalta pitkää pinnaa ja luottoa 
johdon kykyyn realisoida suurhankkeille odottamamme tuotto.  
 

Vertailuryhmän arvostuskertoimet 

 
 

Lähde: Bloomberg, Inderes 

 

Yritysarvo

Yhtiö MEUR 2015e 2016e 2015e 2016e

AF Gruppen 1184 13,0 11,7 0,9 0,8

Lemminkäinen 501 9,5 8,4 0,3 0,3

Merko Ehitus 149 11,2 10,7 0,6 0,6

NCC 3766 11,5 11,1 0,6 0,6

PEAB 2546 12,1 10,9 0,6 0,5

Skanska 7497 11,1 10,3 0,4 0,4

Veidekke 1351 10,6 9,0 0,5 0,4

YIT 1499 14,3 12,8 0,9 0,9

Keskiarvo 12,1 10,8 0,6 0,5

EV/EBIT EV/Liikevaihto
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Suurten hankkeiden nykyarvot 

Suurten hankkeiden kassavirtojen nykyarvot on käyty jo läpi 

yksityiskohtaisemmin raportin aikaisemmissa kappaleissa, 

mutta käymme ne vielä tiivistetysti läpi seuraavassa. 

Lyhyesti kuvattuna määritämme SRV:n omistuksen arvon 

suurissa hankkeissa laskelmalla yhteen hankkeen arvioidun 

rakennus- ja omistusajalta kertyvän kassavirran ja 

diskonttaamalla kassavirrat nykyhetkeen hankkeille 

määrittämämme pääoman tuottovaatimuksella (WACC). 

Hankkeiden kassavirta muodostuu kokonaisuutena 

rakennusajalta SRV:lle syntyvästä rakentamisen katteesta, 

operatiiviselta ajalta kertyvistä vuokratuotoista ja 

hallinnointipalkkiosta sekä hankkeen myyntihetkellä 

tuloutuvasta myyntivoitosta (hankekehityskatteesta). Näistä 

tuotoista on vähennetty lisäksi verot ja projektilainoille 

arvioimamme korkomenot. SRV:n mukaan hankkeiden 

mahdolliset myyntivoitot ovat verottomia. 

Arviomme mukaan SRV:n omistusosuuksien mukainen 

suurten hankkeiden kassavirtojen nykyarvo on 

perusskenaariossamme yhteensä 142 miljoonaa euroa. 

Nämä jakautuvat hankkeiden kesken siten, että Pearl Plazan 

arvo on 29 miljoonaa euroa, Okhta Mallin arvo 53 miljoonaa 

euroa, Dailyn 8 miljoonaa euroa, Etmian 3 miljoonaa euroa 

ja REDIn 49 miljoonaa euroa. 

Ei-sitoutuneet tase-erät 

Arviomme mukaan SRV:llä on useita tase-eriä, jotka eivät 

ole sitoutuneita suoraan Suomen jatkuviin liiketoimintoihin 

tai käynnissä oleviin suuriin projekteihin. Tässä syystä nämä 

tase-erät pitää arvottaa näkemyksemme mukaan erikseen 

osien summa -laskelmassa. Olemme arvioineet ei-

sitoutuneiden tase-erien arvoksi 35 miljoonaa euroa. 

Arviomme, että suurimmat näistä tase-eristä ovat Septem 

Cityn vielä projekteihin sitoutumaton maaomistus sekä 

VTBC-Ashmore Real Estate Partners I -rahastoon tehdyt 

sijoitukset. Olemme arvioineet Septem Cityn maa-alueen 

arvoksi osien summa -laskelmassa 30 miljoonaa euroa ja 

rahasto-omistuksen arvoksi 5 miljoonaa euroa. 

Markkina-arvo ja 
tavoitehinta 

Asetamme SRV:n tavoitehinnan 4,0 euroon 

Yllä esitettyjen osien summa -laskelman elementtien ja 

emoyhtiön korollisen nettovelan summan perusteella 

määritämme SRV:n osakekannan markkina-arvoksi tällä 

hetkellä 149 MEUR eli 4,18 euroa osakkeelta. Painotamme 

kuitenkin toistaiseksi tavoitehintaa asettaessa osien summa 

-laskelman markkina-arvoa pienellä alennuskertoimella, sillä 

SRV:n suunnittelema osakeanti tulee näkemyksemme 

mukaan painamaan osakekurssia lyhyellä tähtäimellä. 

Alennuksella (5 %) vähennettynä päädymme SRV:n 

tavoitehintaamme 4,0 euroa. 

Sivulla 39 esitetyssä laajemmassa osien summa -analyysin 

yhteenvedossa olemme myös tehneet yksinkertaistetun 

herkkyysanalyysin SRV:n osien summalle. Yllä esitetyn 

perustilanteen lisäksi olemme tarkastelleet osien summaa 

tilanteessa, jossa eri elementeille käyttämämme keskeiset 

arvostuskertoimet ovat perusskenaariota selvästi paremmat 

tai heikommat. Herkkyysanalyysin perusteella SRV:n osien 

summasta saatava osakekohtainen markkina-arvo vaihtelee 

2,7-5,9 euron välillä. Mallimme on erityisen herkkä 

muutoksille Suomen jatkuvien liiketoimintojen 

arvostuskertoimessa sekä REDIn ja Okhta Mallin 

tuottovaatimuksissa. 

Arvostuskertoimet tukevat näkemystämme 

Vaikka osien summa on mielestämme oikea tapa määrittää 

SRV:n markkina-arvo, pitäisi myös perinteisten kertoimien 

heijastella vähintäänkin kohtuullista arvostustasoa 

osakkeelle. SRV:n vuosien 2015 ja 2016 P/E-kertoimet ovat 

ennusteillamme 11,3x ja 6,6x, vastaavat EV/EBIT-kertoimet 

12,2x ja 10,5x sekä vuoden 2015 hybridilainalla oikaistu P/B-

kerroin 0,7x. Kuluvan vuoden osinkotuotto on 

SRV:n suurten hankkeiden nykyarvojen 
jakautuminen Inderesin ennusteilla (MEUR) 

 
Lähde: Inderes 

 

Lyhennetty osien summa -laskelma 

 
Lähde:  Inderes 
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ennusteellamme 3,3 % ja vuoden 2016 osinkotuotto 4,5 %. 

Mielestämme SRV:n arvostuskertoimet ovat 

kokonaisuudessaan houkuttelevalla tasolle sekä 

absoluuttisesti että edellä esitettyyn vertailuryhmän 

arvostustasoon nähden. 

Huomautamme kuitenkin tuloskertoimiin liittyen, että pelkkä 

niihin huomion kiinnittäminen voi olla harhaanjohtavaa. 

SRV:n tulosta heilauttelevat hankkeiden 

valmistumisaikataulut, osakkuusyhtiöiden omistusosuuden 

mukaisen rakentamisen katteen eliminoiminen ja suurten 

hankkeiden myyntivoitot. Tämän takia arvostuskertoimet 

voivat välillä näyttää hyvin korkeilta tai matalilta. 

Tärkeimmät arvoajurit lähivuosille 

Sijoittajien on arvonmäärityksen lisäksi hyvä ymmärtää 

keskeiset ajurit, joita näkemyksemme toteutuminen vaatii. 

SRV:n kohdalla ensimmäinen merkittävä arvoajuri on 

näkemyksemme mukaan suurten kauppakeskushankkeiden 

vuokraamisen eteneminen siten, että yhtiö pääsee 3-4 

vuoden tähtäimellä kohteiden avautumisesta tavoitellulle 

nettovuokratasolle. Oletamme arvonmääritysmallissamme, 

että SRV pääsee nettovuokrissa ilmoittamilleen 

tavoitetasoille ja että kauppakeskusten vuokrausasteet ovat 

3-4 vuoden tähtäimellä noin 95 %:n tasolla. 

Toinen, ensimmäiseen arvoajuriin osin liitännäinen, ajuri on 

sijoittajien kauppakeskuksille asettaman tuottovaatimuksen 

kehittyminen seuraavien vuosien aikana. Eritoten Venäjän 

kiinteistömarkkinoiden tuottovaatimuksien kehittymiseen 

liittyy paljon epävarmuutta ja siksi Venäjän talouteen, 

venäläisten kuluttajien ostovoiman kehittymiseen ja 

talouspakotteisiin liittyvät uutiset tulevat olemaan tärkeä 

ajuri myös SRV:n osakkeelle. Kolmas keskeinen ajuri on 

Suomen asuntomarkkinoiden kysyntätilanteen kehittyminen, 

sillä SRV:n Suomen jatkuville liiketoiminnoille 

mallintamamme tuloskasvupotentiaalin toteutuminen on 

riippuvainen siitä, että yhtiön suurille asuinrakennuskohteille 

löytyy riittävästi kysyntää. 

Lisäksi lyhyellä tähtäimellä osakkeen arvostustasoon tulee 

vaikuttamaan se, miten yhtiö onnistuu suunnitellun 

osakeannin läpiviennissä ja millaista kiinnostusta osakeanti 

herättää. Onnistuessaan osakeanti voisi myös mahdollistaa 

uusien hankkeiden käynnistämisen ja siten nostaa 

tulosennusteita. 

 



 

 

39 

Arvonmäärityksen yhteenveto 

  

SRV:n osien summa -laskelma  

 
Lähde: Inderes   

Verrokkiryhmän ja SRV:n arvostuskertoimet  

 
Lähde: Bloomberg, Inderes  

Arvostus- Arvo Kerroin / tuottovaade-% Yritysarvo

Liiketoiminto menetelmä MEUR Matala Normaali Korkea Matala Normaali Korkea

Suomen jatkuvat toiminnot 2016 EV/EBIT 28 10x 10,8x 12x 281 304 337

Konsernierät 2016 EV/EBIT -5,5 10x 10,8x 12x -55 -60 -66

Pearl Plaza NPV 29 11 % 10 % 9 % 23 29 36

Okhta Mall NPV 53 11 % 10 % 9 % 44 53 64

Daily NPV 8 12,5 % 11,5 % 10,5 % 7 8 8

Etmia sijoitettu pääoma 3 0,75x 1x 1,25x 2 3 4

REDI NPV 49 5,5 % 5 % 4,5 % 41 49 59

Ei-sitoutuneet tase-erät arvioitu taseesta 35 0,75x 1x 1,25x 26 35 44

Yritysarvo yhteensä 369 422 485

- nettovelka -229 -229 -229

- hybridilaina -45 -45 -45

Osakekannan arvo yhteensä 96 149 211

Osakkeiden määrä, milj. kpl 35,6 35,6 35,6

Osakkeen arvo 2,69 4,18 5,94

Osakekurssi 3,59 3,59 3,59

Potentiaali -25 % 16 % 65 %

Osakekurssi Markkina-arvo Yritysarvo P/B

Yhtiö EUR MEUR MEUR 2015e 2016e 2015e 2016e 2015e 2016e 2015e 2016e 2015e

AF Gruppen 12,44 1143 1184 13,0 11,7 0,9 0,8 18,1 16,5 5,1 5,4 6,3

Lemminkäinen 12,00 280 501 9,5 8,4 0,3 0,3 17,0 11,1 2,3 4,2 0,7

Merko Ehitus 8,95 158 149 11,2 10,7 0,6 0,6 14,7 13,2 4,8 4,8 1,2

NCC 26,72 2897 3766 11,5 11,1 0,6 0,6 13,0 12,4 5,2 5,7 2,8

PEAB 6,66 1968 2546 12,1 10,9 0,6 0,5 13,1 11,8 4,6 4,9 2,1

Skanska 18,30 7671 7497 11,1 10,3 0,4 0,4 16,2 14,9 4,4 4,6 3,0

Veidekke 9,95 1339 1351 10,6 9,0 0,5 0,4 13,6 11,7 5,0 5,8 3,8

YIT 6,53 821 1499 14,3 12,8 0,9 0,9 11,2 10,2 3,8 4,4 1,3

SRV Yhtiöt (Inderes) 3,59 128 246 12,2 10,5 0,3 0,4 11,3 6,6 3,3 4,5 0,5

Keskiarvo 12,1 10,8 0,6 0,5 14,2 12,3 4,3 4,9 2,4

Mediaani 11,5 10,9 0,6 0,5 13,6 11,8 4,6 4,8 2,1

Erotus-% vrt. mediaani 7 % -4 % -40 % -22 % -17 % -44 % -27 % -7 % -75 %

EV/EBIT Osinkotuotto-%P/EEV/Liikevaihto
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Tuloslaskelma 

 

Tase 

 

 

 

 

 

 

(MEUR) 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e

Liikevaihto 642 679 684 738 809 819 846

Kulut -630 -650 -658 -716 -774 -775 -772

EBITDA 11,4 29,5 26,8 22,2 35,0 43,5 74,1

Poistot -4,5 -3,1 -2,0 -2,0 -2,2 -2,4 -2,5

Liikevoitto 6,9 26,4 24,8 20,2 32,8 41,1 71,6

Liikevoiton kertaerät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Liikevoitto ilman kertaeriä 6,9 26,4 24,8 20,2 32,8 41,1 71,6

Rahoituserät -14,0 -12,6 -15,0 -16,0 -20,6 -22,2 -19,6

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Voitto ennen veroja 2,8 22,8 18,5 17,5 26,8 33,8 64,3

Muut erät 0,0 0,0 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Verot -1,9 -4,5 -3,2 -2,7 -4,0 -5,1 -9,6

Vähemmistöosuus -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettotulos 0,8 18,3 11,7 11,3 19,4 25,3 51,2

Nettotulos ilman kertaeriä 0,8 18,3 11,7 11,3 19,4 25,3 51,2

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden tulos 0,8 18,3 11,7 11,3 19,4 25,3 51,2

Osakekohtainen tulos 0,02 0,52 0,33 0,32 0,54 0,71 1,44

Osakekohtainen tulos (oikaistu) 0,02 0,52 0,33 0,32 0,54 0,71 1,44

Vastaavaa (MEUR) 2012 2013 2014 2015e 2016e Vastattavaa (MEUR) 2012 2013 2014 2015e 2016e

Pysyvät vastaavat 48 130 161 177 183 Oma pääoma 209 222 224 240 255

   Liikearvo 2 2 2 2 2    Osakepääoma 3 3 3 3 3

   Aineettomat oikeudet 1 1 1 1 1    Kertyneet voittovarat 69 82 90 97 112

   Käyttöomaisuus 14 13 11 12 13    Omat osakkeet 0 0 0 0 0

   Sijoitukset osakkuusyrityksiin 0 68 100 115 120    Uudelleenarvostusrahasto 0 0 -6 2 2

   Muut sijoitukset 11 11 9 9 9    Muu oma pääoma 137 137 137 137 137

   Muut pitkäaikaiset varat 13 29 31 31 31 Vähemmistöosuus 4 1 1 4 4

Laskennalliset verosaamiset 8 8 7 7 7 Pitkäaikaiset velat 129 187 155 187 225

Vaihtuvat vastaavat 627 533 415 459 584 Laskennalliset verovelat 4 3 2 1 1

   Varastot 431 365 313 354 469 Varaukset 6 4 7 5 5

   Muut lyhytaikaiset varat 0 1 1 1 1    Lainat rahoituslaitoksilta 119 179 147 173 211

   Myyntisaamiset 163 77 83 89 97    Vaihtovelkakirjalainat 0 0 0 0 0

   Likvidit varat 33 90 18 15 16    Muut pitkäaikaiset velat 0 1 0 8 8

Taseen loppusumma 675 663 576 636 767 Lyhytaikaiset velat 334 254 196 205 283

   Lainat rahoituslaitoksilta 183 127 78 73 139

   Lyhytaikaiset korottomat velat 148 119 112 126 138

   Muut lyhytaikaiset velat 4 8 7 7 7

Taseen loppusumma 675 663 576 636 767

Tuloslaskelma, tase ja DCF-malli 
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DCF-malli 

 

Kassavirtalaskelma (MEUR) 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e TERM

Liikevoitto 24,8 20,2 32,8 41,1 71,6 112,5 37,4 38,4 78,0 30,4 31,0

+ Kokonaispoistot 2,0 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,2 3,3 3,4 3,3

- Maksetut verot -3,8 -3,3 -4,0 -5,1 -9,6 -21,0 -6,5 -7,0 -15,3 -5,9 -6,0

- verot rahoituskuluista -1,6 -0,4 -0,9 -1,1 -1,1 -1,5 -1,0 -0,7 -0,3 -0,2 -0,2

+ verot rahoitustuotoista 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Käyttöpääoman muutos 37,4 -33,2 -111,5 -45,9 26,6 83,1 36,7 1,3 -2,0 33,1 -5,9

Operatiivinen kassavirta 59,3 -14,8 -81,4 -8,6 90,0 175,9 69,5 35,2 63,6 60,9 22,1

+ Korottomien pitkä aik. velk. lis. 1,2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Bruttoninvestoinnit -1,1 -3,1 -3,1 -3,0 -4,0 -4,0 -3,9 -4,0 -4,0 -2,6 -3,7

Vapaa operatiivinen kassavirta 59,3 -11,3 -84,4 -11,6 85,9 171,9 65,6 31,2 59,6 58,3 18,5

+/- Muut -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Vapaa kassavirta 55,9 -14,7 -87,9 -15,0 82,5 168,5 62,2 27,8 56,2 54,9 15,1 213,4

Diskontattu vapaa kassavirta   -17,4 -76,6 -12,0 60,3 112,8 38,1 15,6 28,9 25,8 6,5 92,0

Diskontattu kumulatiiv. vapaakassavirta 277,5 291,5 368,1 380,0 319,7 206,9 168,8 153,2 124,3 98,5 92,0

Velaton arvo DCF   277,5                     

- Korolliset velat   -224,6                     

+ Rahavarat   18,4                     

-Vähemmistöosuus   -1,9                     

-Osinko/pääomapalautus   -4,3                     

Oman pääoman arvo DCF   180,3                     

Oman pääoman arvo DCF per osake   5,07                     

Pääoman kustannus (WACC) 

Vero-% (WACC) 20,0 %

Tavoiteltu velkaantumisaste D/(D+E) 40,0 %

Vieraan pääoman kustannus 6,0 %

Yrityksen Beta 1,50

Markkinoiden riski-preemio 4,75 %

Likviditeettipreemio 2,00 %

Riskitön korko 3,0 %

Oman pääoman kustannus 12,1 %

Pääoman keskim. kustannus (WACC) 9,2 %

Rahavirran jakauma eri vuosille

2015e-2019e 2020e-2024e TERM
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Tiivistelmä 

 

Tuloslaskelma 2012 2013 2014 2015e 2016e Osakekohtaiset luvut 2012 2013 2014 2015e 2016e

Liikevaihto 641,6 679,3 684,4 738,4 809,3 EPS 0,02 0,52 0,33 0,32 0,54

EBITDA 11,4 29,5 26,8 22,2 35,0 EPS oikaistu 0,02 0,52 0,33 0,32 0,54

EBITDA-marginaali (%) 1,8 4,3 3,9 3,0 4,3 Operat. kassavirta per osake -0,91 4,22 1,67 -0,42 -2,29

EBIT 6,9 26,4 24,8 20,2 32,8 Tasearvo per osake 5,88 6,24 6,31 6,73 7,16

Voitto ennen veroja 2,8 22,8 18,5 17,5 26,8 Osinko per osake 0,06 0,12 0,12 0,12 0,16

Nettovoitto 0,8 18,3 11,7 11,3 19,4 Voitonjako, % 266 23 37 38 29

Kertaluontoiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Osinkotuotto, % 1,8 3,0 4,2 3,3 4,5

Tase 2012 2013 2014 2015e 2016e Tunnusluvut 2012 2013 2014 2015e 2016e

Taseen loppusumma 675,3 663,0 576,1 635,8 766,6 P/E 144,7 7,9 8,6 11,3 6,6

Oma pääoma 212,3 222,2 225,2 243,2 258,3 P/B 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5

Liikearvo 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 P/Liikevaihto 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Korolliset velat 301,0 305,8 224,6 246,2 349,8 P/CF neg. 1,0 1,7 neg. neg.

EV/Liikevaihto 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4

Kassavirta 2012 2013 2014 2015e 2016e EV/EBITDA 33,8 12,2 11,5 11,1 9,8

EBITDA 11,4 29,5 26,8 22,2 35,0 EV/EBIT 55,9 13,6 12,4 12,2 10,5

Nettokäyttöpääoman muutos -41,1 126,3 37,4 -33,2 -111,5

Operatiivinen kassavirta -32,4 149,8 59,3 -14,8 -81,4

Vapaa kassavirta -34,6 131,2 55,9 -14,7 -87,9

Yhtiökuvaus Suurimmat omistajat %-osakkeista

Kokkila Ilpo & Kolpi Investments Oy 39,6 %

Kokkila Timo 12,3 %

Tiiviste-Group Oy (Erkki Etola) 5,5 %

OP-Suomi Pienyhtiöt 2,3 %

Valtion Eläkerahasto 1,9 %

SRV on rakennus- ja kiinteistökehityshankkeiden kokonaistoteuttaja, sekä erilaisten toimitila- ja 

asuntohankkeiden projektinjohtourakoitsija. SRV vastaa kohteiden kehittämisestä, 

kaupallistamisesta ja rakentamisesta, sekä toimii usein kiinteistökehityshankkeissa sijoittajana ja 

kauppakeskusten operoijana. SRV:n liiketoiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen, 

pääasiassa asunto- ja toimitilarakentamiseen keskittyneeseen Suomen liiketoimintaan sekä 

kansainväliseen liiketoimintaan, joka on keskittynyt kauppakeskushankkeisiin Pietarissa ja 

Moskovassa. 
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Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri 

julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavana. Inderesin 

pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta 

Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset 

kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. 

Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai 

paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät 

myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen 

sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista 

vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen 

käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana 

oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu 

ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista 

muutoksista.  

Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä 

näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai 

paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät 

myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen päätösten 

taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja 

välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla 

esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua 

nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen 

tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. 

Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten 

raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, 

myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös 

ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 

Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee 

perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa 

sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon 

omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa 

käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä 

tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.  

Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai 

saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman 

Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai 

raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa 

luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin 

tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden 

lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun 

liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat 

koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. 

Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin 

käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen 

tämänhetkisen hinnan ja kuuden kuukauden tavoitehintamme 

väliseen prosenttieroon. Suosituspolitiikka on neliportainen 

suosituksin myy, vähennä, lisää ja osta. Inderesin 

sijoitussuosituksia ja tavoitehintoja tarkastellaan 

pääsääntöisesti vähintään neljä kertaa vuodessa yhtiöiden 

osavuosikatsausten yhteydessä, mutta suosituksia ja 

tavoitehintoja voidaan muuttaa myös muina aikoina 

markkinatilanteen mukaisesti. Annetut suositukset tai 

tavoitehinnat eivät takaa, että osakkeen kurssi kehittyisi tehdyn 

arvion mukaisesti. Inderes käyttää tavoitehintojen ja suositusten 

laadinnassa pääsääntöisesti seuraavia 

arvonmääritysmenetelmiä: Kassavirta-analyysi (DCF) ja 

lisäarvomalli (EVA), arvostuskertoimet, vertailuryhmäanalyysi ja 

osien summa -analyysi. Käytettävät arvonmääritysmenetelmät ja 

tavoitehinnan perusteet ovat aina yhtiökohtaisia ja voivat 

vaihdella merkittävästi riippuen yhtiöstä ja (tai) toimialasta. 

Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan 

suhteessa osakkeen nousuvaraan 12-kk tavoitehintaan: 

Osta  >15 %  
Lisää  5-15 %  
Vähennä  -5-5 %  
Myy  < -5 % 
 
Inderesin tutkimusta laatineilla analyytikoilla tai Inderesin 

työntekijöillä ei voi olla 1) merkittävän taloudellisen edun 

ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 %:n omistusosuuksia missään 

tutkimuksen kohteena olevissa yhtiössä. Inderes Oy:llä ei ole 

omistuksia kohdeyhtiöissä. Analyysin laatineen analyytikon 

palkitsemista ei ole suoralla tai epäsuoralla tavalla sidottu 

annettuun suositukseen tai näkemykseen. Inderes Oy:llä ei ole 

investointipankkiliiketoimintaa. 

Inderes tai sen yhteistyökumppanit, joiden asiakkuuksilla voi 

olla taloudellinen vaikutus Inderesiin, voivat liiketoiminnassaan 

pyrkiä toimeksiantosuhteisiin eri liikkeeseenlaskijoiden kanssa 

Inderesin tai sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden 

osalta. Inderes voi siten olla suorassa tai epäsuorassa 

sopimussuhteessa tutkimuksen kohteena olevaan 

liikkeeseenlaskijaan. Inderes voi yhdessä 

yhteistyökumppaneineen tarjota liikkeeseen laskijoille 

Corporate Broking -palveluita, joiden tavoitteena on parantaa 

yhtiön ja pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä 

palveluita ovat sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien 

järjestäminen, sijoittajaviestinnän liittyvä neuvonanto, 

sijoitustutkimusraporttien laatiminen. Inderes on tehnyt tässä 

raportissa suosituksen kohteena olevan laskijan kanssa 

sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien laatiminen.  

Lisätietoa Inderesin tutkimuksesta: 

http://www.inderes.fi/research-disclaimer/
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