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Ähtäri Zoo on toiminut vuodesta 1973 ja se on Suomen vanhin luonnonmukainen eläinpuisto. Puistossa on nykyään yli 50 eri eläinlajia, joista suurin osa on 
havumetsävyöhykkeelle tyypillisiä lajeja. Kansainvälinen eläinsuojelutyö on tärkeä osa Ähtäri Zoon toimintaa. www.ahtarizoo.fi  
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Ähtärin Eläinpuisto Oy:n rahoitusjärjestelyt  

Ähtärin Eläinpuisto Oy ja tytäryhtiöt Snowpanda Resort Ähtäri Zoo Oy sekä Hotelli Mesikämmen ovat anoneet 
pääomistajaltaan Ähtärin kaupungilta rahoitusjärjestelyjä viime vuoden heikosta taloudellisesta tuloksesta johtuen.  

– Heinäkuussa 2017 aloittanut Eläinpuisto yhtiöiden hallitus käynnisti vuoden lopulla välittömät toimenpiteet 

talouden korjaamiseksi, joiden vaikutukset ovat alkaneet näkyä vasta vuoden 2018 puolella. Viime vuoden 

huonosta tuloksesta johtuen joudumme tekemään rahoitusjärjestelyjä, kertoo Ähtärin Eläinpuisto Oy:n 

hallituksen puheenjohtaja Mikko Savola.  

Pandahankkeen kuluja rahoitettu kassasta 
Tilinpäätöstiedot vahvistuvat toukokuun lopulla, mutta vuoden 2017 konsernitilinpäätös asettuu noin miljoona euroa 
tappiolliseksi. Tappiosta noin 800 000 euroa on pandahankkeeseen liittyviä kuluja, jotka on jouduttu rahoittamaan 
yhtiön kassasta sekä lyhytaikaisilla rahoitusjärjestelyillä.  

Yhtiöiden pääomittaminen välttämätöntä  
Yhtiöiden omat pääomat tarvitsevat vahvistusta. Lisäksi lyhytaikaisia lainoja pitkäaikaistetaan. Snowpanda Resort 
Ähtäri Zoo Oy:lle ja Hotelli Mesikämmen Oy:lle esitetään 2 miljoonan euron pääomitusta, koska takauspäätöksestä 
tehdystä valituksesta johtuen leasingrahoitusta ei saatu koko investoinnille, vaan osa Pandatalon investoinnista 
jouduttiin kattamaan kassasta.  

- Kaupungin takauspäätöksestä tehty valitus vaikutti rahoittajalta saatuun leasingrahoitukseen siten, että noin 

1,6 miljoonaa euroa pandatalosta on rahoitettu muilla rahoitusjärjestelyillä, toteaa Ähtärin Eläinpuisto Oy:n 

hallituksen puheenjohtaja Mikko Savola. 

Ähtärin Eläinpuisto Oy:n käyttämää 4 miljoonan euron lyhytaikaista kausirahoitusta on käytetty muun muassa 
käyttötalouden paikkaamiseen, koska vuonna 2017 kävijämäärät olivat merkittävästi budjetoitua pienemmät ihmisten 
jäätyä odottamaan pandojen tuloa. Myös palkkakustannukset nousivat pandaprojektin työllistävyyden vuoksi. Hotelli 
Mesikämmenen osalta kassavaroja ja lyhytaikaista rahoitusta on jouduttu käyttämään mm. vesikattojen ja huoneiden 
välttämättömiin korjauksiin.  

Vuosi 2018 lähtenyt hyvin käyntiin 
 Ähtärin Eläinpuisto Oy:n alkuvuoden tulos on positiivinen.  

– Olemme tyytyväisiä kävijämääriin, jotka ovat yli budjetoidun ja odotamme talouden oikenevan 

vuoden 2018 aikana kassavirran ja nyt tehtävien rahoitusjärjestelyjen ansiosta, kertoo Ähtärin 

Eläinpuisto Oy;n toimitusjohtaja Jonna Pietilä. 

  

Pääasiallinen sesonki on edelleen kesälomakuukausien aikana, jolloin tehdään valtaosa yhtiön 

tuloksesta. 
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