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TURUN SATAMA OY 

Toimitusjohtaja Christian Ramberg 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Yhtiön toimialana on sataman ylläpitäminen ja ylei-

sen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittämi-

nen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta. Turun 

Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama 

konserniyhtiö. Sataman toiminta jakaantuu kah-

teen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat: Matkus-

tajaliikenne sekä rahtiliikenne. 

Satama on Skandinavian liikenteen keskus Suo-

messa. Liikevaihdoltaan satama on Suomen kol-

manneksi suurin satama ja matkustajamäärältään 

Suomen toiseksi suurin matkustajasatama. Myös yk-

sikkötavaraliikenteessä Turku lukeutuu maan suu-

rimpiin satamiin.  

Toimintaympäristön muutostekijät 

Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kas-

vavan 1,4% ja seuraavina kahtena vuonna talous-

kasvuksi ennustetaan 1,0% ja 1,3%. Globaali elpy-

minen pysyy heikkona. Kasvu on hitainta sitten fi-

nanssikriisin ja alle pitkän aikavälin keskiarvon. 

Noin puolet Suomen tavaraviennistä on erilaisia 

raaka-aineita, sellua, tuotantotarvikkeita ja väli-

tuotteita. Vajaat 30 prosenttia on investointitava-

roita. Tuotantotarvikkeiden kysyntä piristyy vasta, 

kun teollisuuden tuotanto kasvaa maailmalla. Nä-

kymät eivät ole lupaavat, etenkin kun Venäjän 

vientiin ei ole pakotteiden vuoksi luvassa nopeaa 

korjausta. 

Turun Satama sai vuoden 2016 infrastruktuuri in-

vestoinneilleen EU tukea. TEN-T -hankkeiden moni-

vuotisesta ohjelmasta tuetaan alusten jätevesien 

tyhjennysjärjestelmien rakentamista sekä puh-

taamman energian kuten LNG käyttöä. Hankkeilla 

uskotaan olevan myönteinen vaikutus liikennemää-

rien kehitykseen suunnittelukauden loppupuolella. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Satama jatkaa matkustajaliikenteen palvelujen ke-

hittämistä yhdessä Viking Linen ja Tallink-Siljan 

kanssa. Uusien alusten myötä matkustajaliikenteen 

palvelut ovat kehittyneet entisestään.  Sataman 

tehtävänä on huolehtia matkustajasataman sata-

manpidosta, pysäköinnistä satama-alueella sekä 

erillistä aluksille tarjottavista palveluista. Kansain-

välinen risteilyliikenne on kehittynyt viime vuosina 

hyvin. Satamalla on kapasiteettia palvella hyvin ny-

kyistä suurempaa määrää aluksia. 

Satamassa on hyvät edellytykset jalostettujen 

tuotteiden rahtiliikenteelle sekä tavaroiden varas-

toinnille. Norjaan ja Tanskaan suuntautuvan laiva-

linjan ansiosta sataman perinteinen rahtiliikenne 

on kasvamassa. Satamalla on myös  hyvät yhteydet 

Pohjanmeren satamiin Bremenhaveniin, Harwichiin 

ja Rotterdamiin. Näiden satamien kautta vienti-

asiakkaille on tarjolla erinomaiset jatkoyhteydet. 

Kuorma-autoliikenteen merkitys on satamalle 

suuri. Kuorma-autoliikenteen toimintaedellytyksiä 

kehitetään jatkuvasti mm. tarjoamalla sataman lä-

heisyydessä rekkaparkkialueita ja palveluita. 

Satama haluaa strategian mukaisesti olla edelläkä-

vijä ympäristö- ja turvallisuusasioissa ja kehittää 

nesteytetyn maakaasun (LNG) varastointia ja jake-

lua Turussa. Puhtaampi polttoaine on ympäristön 

kannalta tärkeä asia parantaen sataman kilpailuky-

kyä entisestään. 

Sataman on oltava kustannustehokas ja resursseil-

taan vahva, sillä vain taloudellisesti vahvat satamat 

pärjäävät kilpailussa. Muutokset varustamojen toi-

minnassa edellyttävät nopeata reagointia ja val-

miuksia suoriutua investoinneista. Kustannusteho-

kas toiminta edellyttää puolestaan jatkuvaa resurs-

sien hyötykäytön tehostamista.  
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Satama pyrkii varmistamaan, että sillä on ammat-

tinsa osaavaa henkilökuntaa. Avaintehtäviin koulu-

tetaan tai rekrytoidaan tarpeen mukaan henkilöitä. 

Toiminnan varmistamiseksi satamalla on käytössä 

koko toimintaa kattava laatu- ympäristö- ja turval-

lisuusjärjestelmä.

Lausekkeet Kj: 

- Selvitetään vuoden 2017 aikana mahdollisuudet yhtiön kahden liiketoiminta-alueen eriyttämiseksi (rahtiliikenne ja matkustajaliikenne), joko liiketoiminnallisesti 
eriyttämällä tai mahdollisella tytäryhtiörakenteella. 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä 

 
Toteutunut 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Mittari tai indikaattori 

Liikevoitto (1.000 €) 3 411 3500 3600 3650 3700 3800 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Aluskannan uusiutuminen ja kuljetuskapasiteetin lisääntyminen Turku-Tukholma reitillä ovat varmistaneet  
sataman matkustaja- ja tavaraliikenteen määriä. Satama jatkaa Ruotsin matkustaja- ja rahtiliikenteen edellytysten kehittämistä Turussa. 

Kasvava tuloutus kaupungille 

Mittari tai indikaattori 
Toteutunut 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017* TS 2018* TS 2019* TS 2020* 

Maanvuokrien tuotto kaupungille (1.000 €)* 1747 1650 1700 1750 1800 1850 

Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa,  8% pa) tuotto 
kaupungille * 

0 2400 2400 2400 2400 2400 

Rahoituserien (antolainojen, osinkotulojen tai pääoman-
palautusten) tuotto yhteensä kaupungille (1.000 €)* 

1 412 3092 3300 3350 3400 3450 
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* Näiden tuloutuskomponenttien lisäksi osa Satamaliikelaitoksen saamista maanvuokrista siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle (n. 1,4 m€), jolloin yhteenlaskettuna koko-
naistuloutus ylittää vaaditun 6,0 milj. euroa vuodessa. 
 
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Turku Tukholma matkustajaliikenteen varmistaminen. Perinteisen rahtiliikenteen kasvattaminen. Pansion 
satama-alueen varasto- ja logistiikkatoimintojen kehittäminen. Sataman henkilöstöresurssien käytön tehostaminen.  Kiinteistöjen käytön tehostaminen ja vuokratu-
lojen kasvattaminen. 

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2014 
TP 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Toiminnalliset tavoitteet 

Kokonaisliikenne, milj. tonnia 2,7 2,4 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 

Ro-Ro liikenne, milj.tonnia 2,1 1,8 2,0 2,4 2,6 2,8 2,9 

Konttiliikenne, (TEU) 0 0 0 0 0 0 0 

Matkustajaliikenne, milj. hlöä 3,3 3,3 3,3 3,6 3,7 3,8 3,8 

Aluskäynnit (kpl) 2185 1890 1900 2000 2050 2100 2200 

Ympäristötilinpäätös – tulos (1.000 €) -734 -583 -650 -650 -700 -700 -700 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 21511 20515 21800 22000 22800 23500 24000 

Liikevoitto (1.000 €) 2781 3411 3500 3600 3650 3700 3800 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
(1.000 €) 

1497 2145 2400 2500 2600 2700 2800 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €) 1086 4145 2000 4000 4000 4000 4000 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 89 83 78 76 74 72 70 
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Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 5,7 8,0 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,3 4,1 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 30,2 32,0 32,0 32,8 32,8 33,0 33,0 

Nettovelkaantumisaste, % 202,2 173,1 170 168 167 166 164 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Turun Satama Oy:n tulosarvio on laadittu ajankoh-

tana, jolloin Suomen talousnäkymät ovat jo seitse-

män peräkkäisen vuoden aikana heikot. Satama on 

kuitenkin onnistunut parantamaan tulostaan erit-

täin vaikeassa kilpailutilanteessa. Satama arvioi lii-

kevaihdon sekä liikevoiton kasvavan hieman vuo-

desta 2016.

 

 


