
 
TURUN SEUDUN VESI OY 

 

 

 
 

TURUN SEUDUN VESI OY 

Toimitusjohtaja Aki Artimo 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Yhtiön tehtävänä on huolehtia sen osakkaiden vesi-

huollosta. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa, 

suunnitella ja rakentaa vedenhankinta-, vedenpuh-

distus- ja vedenjakelulaitoksia sekä harjoittaa 

käyttöveden valmistusta, veden siirtoa, jakelua ja 

myyntiä sekä muuta alaan liittyvää toimintaa. Yh-

tiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiin-

teistöjä.  

Turun Seudun Vesi Oy ylläpitää ja luo kilpailukykyä 

toiminta-alueellaan tuottamalla jatkuvasti korkea-

laatuista talousvettä mahdollisimman edullisesti. 

Talousvesi tuotetaan kestävän kehityksen periaat-

teiden mukaisesti. Korkealaatuinen talousvesi on 

hyvinvoinnin ja elämänlaadun perusedellytys. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjaveden tuotanto 

on toiminut osakaskuntien vedenkulutusta vastaa-

valla teholla vuoden 2016 ajan. Osakaskuntien ve-

den kulutusmäärät ovat pysyneet lähes samalla ta-

solla vuodesta 2014 lähtien. 

Vedentuotannon varajärjestelmänä toimivan  

Halisten vesilaitoksen käyttökulut ovat olleet kahta 

edellistä vuotta pienemmät. Toisaalta Halisten lai-

tokselle on edelleen jouduttu tekemään investoin-

teja mm. toistaiseksi  

voimassa olevan kemikaaliluvan saamiseksi. Aiem-

min laitoksella ei ollut kyseistä lupaa. Halisten lai-

toksen tuotantoon nostamista on testattu tois-

taiseksi yhden kerran vuoden 2016 aikana. Raportti 

varalaitoksen mitoitusvirtaamalla tehdystä koe-

ajosta vedenlaatutuloksineen toimitettiin mm. ym-

päristöterveydenhuollon viranomaisille. Erona 

aiempiin koekäyttöihin oli tänä vuonna käyttöön-

otetun klooridioksidilaitteiston hyödyntäminen 

raudan ja mangaanin poistossa.   

 Lopullinen yhtiön ympäristöluvissa edellytetty va-

rajärjestelmä toteutetaan Halisiin sijoittuvan uu-

den varalaitoksen muodossa. Tulevan varalaitoksen 

investointia on lykätty tekopohjavesijärjestelmän 

veden johtamisen ja häiriötilanteisiin varautumisen 

kannalta kriittisemmän Saramäki-Parolanpuisto  

-putkilinjan toteuttamisen takia.   

Saramäki-Parolanpuisto -putkilinjan rakentamisen 

kustannukset on budjetoitu vuosille 2017 ja 2018. 

Kyseisen linjan avulla voidaan turvata ja varmistaa 

vedenjakelu Raision, Naantalin ja Turun pohjoisen 

painepiirin alueille siinäkin tilanteessa, että veden 

jakelu Halisten kautta ei toimi.  

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-
teet 

Yhtiön toimittaman veden tuotantokustannuksiin 

perustuva kuutiohinta on ollut samalla tasolla viime 

vuosien ajan. Myös yhtiön osakaskuntien veden ku-

lutusmäärät ovat pysyneet lähes samalla tasolla 

vuodesta 2014 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että 

veden tuotantokustannuksiin perustuva hinta ei 

tule juuri muuttumaan tulevinakaan vuosina, koska 

käytettävissä olevat tuotannon kulurakenteen pie-

nentämiseen tähtäävät toimenpiteet on käytän-

nössä jo toteutettu. Toisaalta yhtiö pystyy hieman 

laskemaan veden kuutiohintaa loppuvuoden 2016 

ajaksi takautuvasti elokuun alusta noin neljällä 

prosentilla 0,25 eurosta 0,24 euroon / kuutiometri. 

Vuoden 2017 alusta hinta palautuu 0,25 euroon / 

kuutiometri, koska yhtiö jatkaa jälleen nollatilan-

teesta vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä teh-

tävän tasauslaskutuksen jälkeen.    

Tuotantokustannusten lisäksi yhtiö laskuttaa omis-

tajakunnilta pääomakustannuksia rahoituskustan-

nusten toteuman ja yhtiön poisto-ohjelman mukai-

sesti.  
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Varalaitoksen käyttökulut laskutetaan omistaja-

kunnilta erikseen. 

Tärkeimmäksi toiminnan kehittämisen toimen- 

piteeksi nousee veden johtamisen tehostamiseen ja 

varmistamiseen liittyvän uuden putkilinjan toteut-

taminen. 

 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua 

 
Toteutunut 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Mittari tai indikaattori 

Veden tuotanto/tuotantotavoite, % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Jatkamalla toimintaa nykyisessä muodossaan ja varmistamalla vedentuotannon toimivuus ja laatu kaikissa 
olosuhteissa. Kehittämällä veden jakeluverkostoa ja ylläpitämällä varalaitosta poikkeustilanteita varten. 

Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny 

Mittari tai indikaattori 

Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet 0 0 0 0 0 0 

Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa 0 0 0 0 0 0 

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2014 
TP 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Toiminnalliset tavoitteet 

Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia 
(myyntihinta) (€/m3) 

0,25 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 
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Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €) 8.501 8.335 8.530 8.105 8.180 8.498 8.525 

Varalaitoskäytön kustannukset - - - - - - - 

Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (milj. euroa) 112,8 110,3 107,6 108,9 110,1 107,4 104,7 

Henkilöstömäärä 31.12. 8 23 23 23 23 23 23 

Taloudelliset tavoitteet 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 19.352 18.363 19.012 18.136 18.106 18.472 18.564 

Liikevoitto (1.000 €) 5.093 4.839 5.245 5.070 5.038 5.073 5.067 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 634 634 634 634 634 634 634 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 794 707 898 7.120 7.120 1.000 1.000 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,2 3,2 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 9,5 10,2 10,8 11,1 11,4 11,7 11,7 

Nettovelkaantumisaste, % 934 862 807 801 789 751 737 

*) vuosi 2014 nettoinvestoinnit 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Yhtiön toiminnassa ja sen laajuudessa on tapahtu-

nut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Tilanteen 

voidaan todeta jatkuvan samanlaisena myös tule-

vina vuosina. Saramäki-Parolanpuisto -putkilinjan 

toteuttamisesta ja rahoituksesta päätetään yhtiö-

kokouksessa syyskuun 2016 alussa.  
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Putkilinjan rakentamiseen on varattu vuodet 2017 

- 2018. Halisten varalaitokselle tehtävien investoin-

tien määrän oletetaan pienenevän tulevina vuo-

sina, koska yhtiö on toteuttanut kuluvan vuoden ai-

kana klooridioksidilaitteiston käyttöönoton ja muut 

kemikaaliluvan saamisen edellytyksenä olleet toi-

menpiteet. Tulevan uuden varalaitoksen suunnitte-

lua ja toteutusta on siirretty eteenpäin, koska Sa-

ramäki-Parolanpuisto -putkilinjan toteuttaminen 

tuo välittömästi lisää toimintavarmuutta yhtiön to-

teuttamaan vedenjakeluun omistajakunnille. Li-

säksi investoinnista saatava hyöty on välittömästi 

perusteltavissa myös taloudelliselta kannalta tar-

kasteltuna.  

Henkilöstössä tapahtuvia muutoksia mm. eläk-

keelle jäämisten osalta on projisoitu koko talous-

suunnitelman kuvaamalle ajanjaksolle. Vuosien 

2016 ja 2017 aikana noin 20 % yhtiön henkilöstöstä 

jää eläkkeelle. Henkilöstön kokonaismäärä ei kui-

tenkaan tule eläköitymisten johdosta pienene-

mään, koska tekopohjavesijärjestelmän ja varalai-

toksen ylläpidon, käytön ja kehittämisen edellyt-

tämä työmäärä ei ainakaan ole pienenemässä. 

Vaikka yhtiö tekee seuraavien vuosien aikana mer-

kittäviä investointeja, ovat niiden vaikutukset kui-

tenkin hyvin ennakoitavissa. Tarpeen vaatiessa yh-

tiön toimintaa voidaan hyvän ennakkosuunnittelun 

avulla myös sopeuttaa ympäristössä tapahtuviin 

muutostilanteisiin. Yhtiö on viime vuosina panosta-

nut erittäin paljon yhtiön keskeisimmän toiminnan, 

eli hyvälaatuisen talousveden tuotannon laatuteki-

jöiden, toiminnan keskeytymättömän jatkuvuuden 

ja järjestelmän toimintavarmuuden parantami-

seen. Sama tilanne toteutuu myös tulevina vuosina 

uusien em. tavoitteiden kautta kohdennettujen in-

vestointien muodossa.

 

 


