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TVT ASUNNOT OY 

Toimitusjohtaja Teppo Forss   

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS 

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus  

Yhtiö tarjoaa vastuullisena vuokranantajana asukkailleen 

kohtuuhintaista turvallista asumista ja monipuolisia 

vuokra-asumisen vaihtoehtoja. Se on kilpailukykyinen ja 

laadukas asiakaslähtöinen yritys. 

Yhtiö kantaa vastuuta etenkin kaupungin sosiaalisesta 

vuokra-asumisesta. Se noudattaa toiminnassaan voimas-

saolevaa osakeyhtiölakia, arava- ja korkotukilainsäädän-

töä sekä muuta toimintaa koskevaa lainsäädäntöä. 

Yhtiö omistaa ja hallinnoi noin 11 000 erilaista asuntoa 

ympäri Turkua. Tämä vastaa noin 10 prosenttia kaikista 

asunnoista ja noin 25 prosenttia vuokra-asunnoista, mikä 

on tyypillinen keskuskaupunkien asuntorakenne. Yhtiöllä 

on noin 20 000 asukasta. Yhtiö muodostaa konsernin ty-

tär- ja osakkuusyhtiöineen. Merkittävimmät tytäryhtiöt 

ovat Turun Palvelutilat Oy, Turun Osakehuoneistot Oy ja 

Turun Päiväkodit Oy. 

Yhtiö noudattaa lakien ja ohjeiden mukaan omakustan-

nusperiaatetta. Asuinhuoneistojen vuokrat määräytyvät 

asuinhuoneistokohtaisesti, asunnon sijainnin, kunnon ja 

varustetason mukaan ja muodostuvat kiinteistön hoito-

kuluista sekä koko yhtiön asuntokannan rakentamiseen ja 

peruskorjaamiseen ottamien lainojen koroista ja lyhen-

nyksistä. 

Omalle pääomalle omistaja on edellyttänyt muiden yleis-

hyödyllisten asuntotoimijoiden tuottotavoitteisiin rin-

nastettavaa kohtuullista tuottoa. Vuosittainen tuotto 

realisoituu pääosin yhtiölle myönnetyllä pääomalainalla. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Vuokra-asumiseen vaikuttavat tulot, varallisuus, tarpeet, 

suhdanteet ja väestörakenne sekä niiden kehitys. Merkit-

tävimmät toimintaympäristön muutoksiin liittyvät riskit 

ovat vaihtelut asuntojen kysynnässä ja sitä kautta käyt-

töasteessa sekä vaihtelut rahoituksen ja hoitokulujen 

hinnassa. 

Suuri osa yhtiön rakennetusta asuntokannasta tulee pe-

ruskorjausikään lähivuosina. Yhtiöllä on edessä suurten 

peruskorjausten aika mm 70-luvuilla rakennetuissa koh-

teissa. 

Asukkaiden toiveet ja vaatimukset palvelulliset ja laadul-

lisesti jatkavat kasvuaan, mikä heijastuu toimintoihin ja 

kustannuksiin. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet 

Yhtiö muuntuu seudulliseksi asuntotarjoajaksi.  

Yhtiön asuntojen kokonaismäärää voidaan kasvattaa hal-

litusti siten, että yhtiön asuntokannan suhteellinen osuus 

Turun asuntokannasta pysyy samana ja yhtiön omista-

mien asuntojen määrä liikkuu 5 %:n vaihteluvälin sisällä 

suhteessa Turun kokonaisasuntokantaan. 

Yhtiön erääntyvät arava- ja korkotukilainat jälleenrahoi-

tetaan konsernin sisäisellä lainalla yhteistyössä konserni-

hallinnon talousasioiden kanssa, siltä osin kun tulorahoi-

tus ei riitä niiden poismaksamiseen. Tavoitteena on koko 

konsernin hyötyminen emokaupungin edullisesta varain-

hankinnasta, joka kanavoidaan osin myös yhtiölle. Tällä 

pyritään hillitsemään yhtiön vuokralaisten yleistä asu-

miskustannusten nousua. 

Jälleenrahoitus liittyy osaltaan myös yhtiön vanhojen 

aravalainojen konvertointiin, joille kaupunginvaltuusto 

on myöntänyt omavelkaisen takauksen. Jälleenrahoitus 

hoidetaan ilman kaupungin takausta lainojen eräänty-

essä, mikäli se on kaupunkikonsernin edun mukaista. 

Turun Palvelutilat Oy ja Turun Päiväkodit Oy toimivat 

kaupungin kumppaneina peruspalvelutoimintojen järjes-

tämiseen liittyvissä asioissa. 

Turku on maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan edel-

läkävijä. Kestävän ilmaston ja energian toimintasuun-

nitelma (kv 11.6.2018 § 142) ohjaa kaupunkikonsernin 

toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja varautu-

miseksi. Yhtiö osallistuu aktiivisesti ilmastosuunnitel-

man toteuttamiseen erityisesti asumiseen liittyvillä 

kestävillä energia- ja liikkumisratkaisuilla. 
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton 

  TP 2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Mittari tai indikaattori  

Turun kaupungille pääomalainasta maksettava korko (1.000 €)        1 135 1 135 1 138 1 135 1 135 1 135 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pitkäjänteisellä talouden ja toiminnan suunnittelulla 

Mittari tai indikaattori  

Turun kaupungin muista lainoista maksettava korko (1.000 €) 3 015 2 954 2 880 2 844 2 595 2 498 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Lainakorot maksetaan velkasopimusten mukaisesti. 

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle 

Mittari tai indikaattori 

Liikevaihto (1.000 €) 82 340 82 700 84 000 84 500 85 000 85 300 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuokrien kehitys kuluttajahintaindeksin mukaisesti. 

Mittari tai indikaattori 

Liikevoitto (1.000 €) 10 330 14 900 15 100 15 200 15 300 15 400 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pitkäjänteisellä talouden ja toiminnan suunnittelulla. 
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Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä 

Mittari tai indikaattori 

Käyttöaste % (emoyhtiö)     99,1 99,2 >98 >98 >98 >98 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Ymmärretään asiakkaan tarpeita asunnolle ja palvelullisesti. Pidetään asunnon hinta kohtuullisena. Samaan 
aikaan tavoitellaan riittävää tarjontaa markkinoilla, että korkeaa käyttöastetta. 

Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttyminen 

Mittari tai indikaattori 

Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen 
määrä kaupungissa % (emoyhtiö) 

9,9 9,8 10,5 10,5 10,5 10,5 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Asuntokannan osuus pidetään kiinteistökehityksellä vakiona vaihteluvälin 10,2 - 10,7 % sisällä. Asuntoja 
kannattaa tehdä rakennusalan suhdanteita ja tarjolla olevia rahoitusmuotoja hyödyntäen. Lisäksi luovutaan TVT:n tarjontaan sopimattomasta ja asukkaille kalliiksi 
muodostuvasta asuntokannasta. 

Mittari tai indikaattori 

Uudistuotanto, kpl 
(emoyhtiö) 

98 158 >300 >300 >300 >300 

Luopuminen, kpl 16 23 >50 >50 >50 >50 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kiinteistökehitys, joka kasvattaa asuntomäärää nettomääräisesti n. 300 asuntoa vuodessa. Asuntoja kannat-
taa tehdä rakennusalan suhdanteita ja tarjolla olevia rahoitusmuotoja hyödyntäen. Lisäksi luovutaan TVT:n tarjontaan sopimattomasta ja asukkaille kalliiksi muodos-
tuvasta asuntokannasta. Purkamalla tai myymällä luovuttu asuntomäärä korvataan uudistuotannolla ja hankinnalla.  

Mittari tai indikaattori 

Erityisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva 
asuntokanta % (emoyhtiö) 

5,8 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhteistyö erityisryhmien asuttajien kanssa. 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 

 
TP 

2017 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Toiminnalliset tavoitteet (emoyhtiö) 

Käyttöaste, % 99,0 99,1 99,2 >98 >98 >98 >98 

Vaihtuvuus, % 17,0 17,1 16,0 <22 <22 <22 <22 

Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl 2 635 2 329 2 300 1 500 1 500 1 500 1 500 

Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokohteista 80 80 78 >75 >75 >75 >75 

Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m2/kk) 10,6 10,6 10,7 10,8 10,8 10,9 11,0 

Keskimääräiset hoitomenot (€/as-m2/kk) 6,71 6,73 6,75 6,9 7,0 7,0 7,1 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 81 353       82 340 82 700 84 000 84 500 85 000 85 300 

Liikevoitto (1.000 €) 15 207 10 330 14 900 15 100 15 200 15 300 15 400 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja  

veroja (1.000 €)  
6 953 4 525 6 900 5 600 5 700 5 800 5 900 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 32 412 47 147 50 000 70 000 65 000 65 000 65 000 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 50 52 54 56 56 56 56 
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Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 7,7 3,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

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

Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungille 
(1.000 €) 

2 271 1 135 1 135 1 138 1 135 1 135  1 135 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 21,5 21,7 22,0 22,0 >15 >15 >15 

Korollinen vieras pääoma (1.000 €) (sis. pääoma-
lainan) 

354 962 369 098 380 000 390 000 435 000 480 000 520 000 

 
*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi 
vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta:       
 
2020 Sofiankadun päiväkoti 5 milj. euroa. 
 
Vuodet 2020 – 2023: Peruskorjaus-/perusparannusinvestoinnit asuintalokohteisiin 20 milj. euroa (150-200 asuntoa) ja uudisrakentaminen 45 milj. euroa (300 asuntoa, 
luopuminen 50 asuntoa) 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN 

TVT Asunnot Oy ei pysty pitämään asuntokantansa 

osuutta Turun koko asuntokannasta valtuuston asetta-

man tavoitteen mukaisena. Uudistuotantoa ei pystytä to-

teuttamaan tavoitteiden mukaisesti, koska uusia asunto-

kohteita varten ei ole rakennuskelpoisia tontteja. Suuren 

kysynnän ja uudistuotannon vähäisyyden vuoksi TVT 

Asunnot ei ole voinut suunnitellusti luopua asunnoista, 

jotka sopivat huonosti kohtuuhintaiseen vuokrakäyttöön 

tai joissa on korkeita ylläpito- tai korjauskustannuksia. 

Luopumisiin on ryhdyttävä, jotta voidaan välttää kustan-

nuksiltaan merkittävät korjausinvestoinnit kohteisiin, 

jotka eivät tulevina vuosina vastaa yhtiön asunnonhaki-

joiden esittämää kysyntää. 

Rakentamisen suhdanne ei tue investointeja, mutta ti-

lanne voi muuttua nopeastikin. Rakennustyön hinnalla on 

suuri vaikutus asukkaille muodostuvan vuokratason koh-

tuuhintaisuuteen. Toistaiseksi alhaisena pysynyt korko-

taso tukee uusien asuntokohteiden toteuttamista. Ra-

kennuskannan iästä johtuen TVT Asunnot tekee vuosit-

tain peruskorjauksia, jotka osaltaan edellyttävät myös 

rahoitusta.  

Asumisen kustannusten odotetaan nousevan ihmisten 

maksukykyä enemmän. Tämä koskee erityisesti osaa yh-

tiön asukkaista.  

Yli 300 asunnon nettolisäys kasvattaisi TVT Asunnot Oy:n 

liikevaihtoa yli 2,5 Meur vuodessa. Turun Palvelutilat Oy 

ja Turun Päiväkodit Oy toteuttavat kaupungille rakennus-

hankkeita, jotka valmistuttuaan kasvattavat konsernin 

liikevaihtoa noin 2,3 Meur vuodessa. 
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Suunnittelukaudella päättyvien lainojen konvertointia 

jatketaan yhdessä kaupungin kanssa. Korkotason odote-

taan pysyvän alhaisella tasolla. Korkotukilainsäädännön 

muutoksen johdosta kaupungin pääomalainalle makset-

tava korko on puolittunut vuonna 2018.  


