
 
 TURUN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY 

 

 
 

TURUN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY 

Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS 

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus 

Teiden ja moottoriteiden rakentaminen. 

Yhtiön toimialana on maa- ja vesirakennustöiden, 

kadunrakentamistöiden, viherrakentamistöiden, 

metsänhoitotöiden, liikunta- ja leikkipaikkaraken-

tamistöiden, projektinjohtourakoinnin, auto- ja ko-

nekorjaamotoiminnan ja ohjelmistotuotannon sekä 

näihin liittyvien kuljetus-, rakennus-, ylläpito- ja 

muiden töiden suorittaminen, suunnittelu ja kon-

sultointi sekä toimialaan liittyvien tuotteiden val-

mistus ja myynti. Edelleen yhtiön toimialana on 

omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopape-

reita ja muuta omaisuutta. Yhtiö voi lisäksi ostaa, 

myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä 

vuokrata kiinteistöjä ja huonetiloja. Yhtiö voi har-

joittaa toimintaansa sekä kotimaassa että ulko-

mailla. 

 

Kauppila Oy 

Yhtiön toimialana on puutarha-alan alkutuotanto  

sekä alan tuotteiden ja tarvikkeiden tuonti ja 

tukku- ja vähittäismyynti sekä maisemaurakointi ja 

tähän liittyvät työt. Yhtiö voi toimintaansa varten 

omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä huoneistojen 

hallintaan oikeuttavia ja muunlaisia osakkeita. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Yhtiön toimintaympäristö on edelleen voimak-

kaassa muutoksessa. Kaupungin kanssa solmitut 

puitesopimukset ovat päättymässä ja tätä kautta 

yhtiö menettää liikevaihtoaan. Toisaalta yhtiön te-

hostamistoimet ovat kantaneet hedelmää ja yhtiö 

on yhä enenevässä määrin voittanut tarjouskilpai-

luja, joihin on osallistunut. Yhtiön uusi liiketoi-

minta-alue (projektinjohtopalvelut) on käynnistys-

vaiheessa, mutta sen näkymät ovat lupaavat. Yhtiö 

tavoittelee ko. liiketoiminta-alueen kautta lisälii-

kevaihtoa. Infrarakentamisen näkymät ovat paran-

tuneet viime aikoina, joka tuo uusia mahdollisuuk-

sia yhtiön toiminnalle. 

Kuntec-konserniin liitetty Kauppila Oy on ensim-

mäisenä toimintavuotenaan konsernissa ollut laajo-

jen tehostamistoimien kohteena. Yritystä on viri-

tetty toimintakuntoon tulevia vuosia varten. Näky-

mät puutarha-alan vähittäiskaupan ja viherraken-

tamisen alalla ovat säilyneet hyvinä. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Yhtiön toiminnan tehostamista haetaan jatkossa 

edelleen koneiden ja kaluston sekä henkilöstön oi-

kean resursoinnin ja entistä suunnitelmallisemman 

käytön kautta. Yhtiö pyrkii myös mahdollisin yritys-

kaupoin kehittämään toimintaansa ja kasvatta-

maan Kuntec-konsernin liikevaihtoa. Yhtiön tavoit-

teena on kannattavuuden säilyttäminen nykyisellä 

hyvällä tasolla.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET  

Tavoite: Kaupungin määräraikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus  
paranee  

 
 Toteutunut 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Mittari tai indikaattori 1  

Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, % 
37.810 
(+0,3%) 

30.915 
(-18,2%) 

32.555 
(+5,3%) 

34.580 
(+6,2%) 

37.508 
(+8,5%) 

40.310 
(+7,5%) 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö pyrkii vastaamaan puitesopimusten mukaisen tilauskannan pienenemiseen tehostamalla toimintaansa 
kuluttajakaupan suuntaan, kehittämällä yhtiön uutta liiketoiminta-aluetta (projektinjohtopalvelut), laajentamalla asiakaskuntaansa perinteisiillä toimialoillaan sekä 
jatkamalla edelleen yhtiön brändin rakentamista. Yrityskaupat ovat myös mahdollisia. 

Mittari tai indikaattori 2 

Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten (ei kilpailutetut)  
tilauskanta pienenee (1.000€) 

29.960 18.807 9.809 6.370 2.802 0 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö pyrkii vastaamaan puitesopimusten mukaisen tilauskannan pienenemiseen tehostamalla toimintaansa 
kuluttajakaupan suuntaan, kehittämällä yhtiön uutta liiketoiminta-aluetta (projektinjohtopalvelut), laajentamalla asiakaskuntaansa perinteisiillä toimialoillaan sekä 
jatkamalla edelleen yhtiön brändin rakentamista. Yrityskaupat ovat myös mahdollisia. 

Mittari tai indikaattori 3 

Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1.000€) 5.096 1.941 1.957 2.041 2.092 2.120 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö pyrkii tehostamaan edelleen toimintaansa ja säilyttämään liikevoittotasonsa siitä huolimatta, että 
yhtiön siirtyessä kokonaisuudessaan kilpailumarkkinoille yhtiön katteet pienenevät aikaisemmista vuosista. 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2014 
TP 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Toiminnalliset tavoitteet 

Tavoite 1: Asiakaskannan (liikevaihto yli 5.000€) 
kasvattaminen (kpl) 

48 58 44 80 100 125 150 

Tavoite 2: Toimittajamäärän vähentäminen 750 716 848 800 760 730 700 

Kauppila Oy - - 157 148 141 135 130 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000€) 37.707 37.810 30.915 32.555 34.580 37.508 40.310 

- Turku-konsernin osuus (1.000€) 910 3.027 2.568 2.710 2.660 2.670 2.680 

Liikevaihto/htv (1.000€) Kuntec Oy -konserni 144 164 138 143 150 161 172 

- Kauppila Oy - - 102 104 106 108 110 

Kuntec Oy -konsernin liikevoitto (1.000 €) 3.438 5.096 1.941 1.957 2.041 2.092 2.120 

- Kauppila Oy:n liikevoitto (1.000 €) - - 39 143 155 160 165 

Tilikauden tulos (1.000 €) 2.353 3.310 1.387 1.283 1.360 1.401 1.423 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €) 847 2.203 1.400 1000 900 800 1000 

Keskimääräinen henkilöstömäärä Kuntec Oy -kon-
serni 

262 231 224 227 231 233 235 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 58,2 51,4 11,7 10,8 10,3 9,6 8,9 
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Sijoitetun pääoman tuotto, % 40,4 41,3 15,4 13,0 12,4 11,8 11,0 

Osinkotuotto kaupungille (1.000€)* 0 0 0 642 680 701 712 

VVK-lainan tuotto (1.000€) 320 320 320 320 320 320 320 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 32,3 46,5 51,1 51,8 54,4 56,7 58,9 

Nettovelkaantumisaste, % -44,9 -36,5 -32,0 -40,9 -49,2 -56,8 -62,0 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN 

Vuosi 2017 on yhtiön kuudes toimintavuosi. Yhtiö 

lähtee tavoittelemaan n. 32,5 milj. euron liikevaih-

toa. Yhtiön tarkoituksena on voittaa kilpailutuksen 

piiriin tulevat ylläpitoa koskevat puitesopimusten 

osat, mutta samalla yhtiö tiedostaa, että kilpailu-

tusten kautta yhtiön liikevaihto tulee laskemaan 

kilpailutuksen piiriin kuuluvien alueiden osalta. Li-

säksi yhtiö on huomioinut, että rakentamisen osalta 

kaupungin puitesopimusten mukainen liikevaihto 

tulee jäämään pois. Koska yhtiö menettää selvästi 

liikevaihtoaan ylläpidon kilpailutuksen kautta ja ra-

kentamisen puitesopimusten päättyessä, yhtiön on 

pystyttävä hankkimaan entistä enemmän ulkopuo-

lista liikevaihtoa sekä sopeuttamaan toimintansa 

oikealle tasolle. Yhtiö on käynnistänyt uuden liike-

toiminta-alueen (projektinjohtopalvelut), jonka 

ennustetaan tuovan yhtiölle korvaavaa liikevaihtoa 

menetetyn liikevaihdon tilalle. Lisäksi Kauppila 

Oy:n siirtyminen Kuntec-konserniin lisää Kuntecin 

liikevaihtoa.  

Liikevaihtotavoitteeseen on tarkoitus päästä em. 

keinoin, minkä lisäksi liiketoiminnan laajentaminen 

yrityskaupoin on mahdollista. Lisäksi yhtiö panos-

taa edelleen tunnettavuutensa lisäämiseen. 

Kauppila Oy:n liittyminen osaksi Kuntec-konsernia 

lisää konsernin toimittajamäärää lyhyellä täh-

täimellä. Hankintatoiminnan keskittämisellä toi-

mittajamäärä kuitenkin tulee pienenemään suunni-

telmavuosina, jonka johdosta saavutetaan kustan-

nussäästöjä ostoissa ja hallinnollisissa kuluissa. 

Kauppila Oy:n mukana olo vaikuttaa jatkossa myös 

jonkin verran konsernin tunnuslukuun liike-

vaihto/htv. Kauppila Oy:n toimialalla ko. tunnus-

luku on toiminnan luonteen vuoksi yleisesti mata-

lammalla tasolla kuin muutoin Kuntec-konsernissa. 

Taloussuunnitelmakaudella yhtiön liikevaihdon en-

nustetaan kasvavan porrastetusti n. 40 milj. euron 

tasolle. Yhtiön liikevoittotavoite on asetettu 5-6 

%:iin. Tavoitteen mukaan liikevoiton ennustetaan 

asettuvan n. 2 milj. euroon. 

Liikevaihdon odotetaan nousevan edellä maini-

tuista, mikäli konkreettista edistymistä tapahtuu 

kuntayhteistyön osalta tarkastelujaksolla.

 


