Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 1:2005

Toimitilahallinnon organisointi
sekä toimitilahankkeiden
suunnittelu ja toteutus

Huom! Julkaisuvapaa 18.5.2005 klo 11.00

Turun kaupungin tarkastuslautakunta
3.5.2005

SISÄLLYSLUETTELO
Tiivistelmä ................................................................................................................... 1
1 Arvioinnin lähtökohta ja menettelytavat .................................................... 2
1.1 Arvioinnin tavoitteet ............................................................................................ 2
1.2 Tarkastuslautakunnan ohjausryhmä .............................................................. 2
1.3 Aineisto ja menetelmät .................................................................................... 2
2 Toimitilahallinnon organisointi ......................................................................... 3
2.1 Tilaaja- tuottajamalli ............................................................................................ 3
2.2 Tilalaitoksen organisaatio, tehtävät ja johtaminen........................................ 4
2.3 Sisäinen liiketoiminta ......................................................................................... 6
2.4 Sisäisen vuokratulon osatekijät ....................................................................... 9
3 Toimitilahankkeiden suunnittelu ....................................................................10
3.1 Tarvesuunnittelu .................................................................................................11
3.2 Hankesuunnittelu .............................................................................................12
3.3 Rahoitussuunnittelu .........................................................................................15
4 Toimitilahankkeiden toteutus......................................................................... 20
4.1 Tilahankeprojektin johtaminen ....................................................................... 20
4.2 Kilpailuttaminen ja tarjouspyynnöt .................................................................21
4.3 Tilahankkeiden kustannusseuranta ...............................................................21
5 Toimitilahankkeiden esimerkkitapaukset .................................................. 22
5.1 Kupittaan koulun peruskorjaus ...................................................................... 23
5.2 Luolavuoren koulun peruskorjaus ja Vuorelan koulun laajennus............. 24
5.3 Taidemuseon peruskorjaus ........................................................................... 25
5.4 Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakennus ............................................. 26
6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset............................................... 28
LIITTEET
Liite 1 Tilalaitos kiinteistölautakunnan alaisena tilaajayksikkönä
Liite 2 Sisäisen vuokran osatekijät
Liite 3 Toimitiloihin liittyvä käsitteiden määrittely

Tiivistelmä
Arvioinnin tarkoituksena on ollut arvioida kaupungin toimitilahallinnon organisoinnin ja toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusprosessin periaatteita sekä toimivuutta toimitilan vuokralaisen ja omistajan näkökulmista.
Asiantuntijoina kuultiin koulutoimen, kaupungin johdon ja talousjohdon sekä tilalaitoksen edustajia.
Toimitilahallinto ja -johtaminen on organisoitu Turun kaupungissa sisäisen
liiketoiminnan muodossa perustuen tilaaja-tuottajamallin käyttöön. Yleisten
periaatteiden mukaan liiketoiminnan harjoittamisen lähtökohta ja tavoite on
kerätä ulkopuolista tulorahoitusta verorahoituksen rinnalle, jolloin liiketoiminnan investoinnit ainakin pitkällä aikavälillä pyritään rahoittamaan ulkopuolisella tulorahoituksella eikä verorahoituksella. Myös asiakkaan harkintavalta liiketoiminnan tuotteiden hankinnassa on tavoitteena. Toimintojen ja
prosessien organisoimisessa sisäisen liiketoiminnan muotoon tulee varmistaa
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja kustannustehokkuuden tulee olla
selvillä. Tämä on tärkeää kaupungin kokonaistalouden ja rahoituksen ohjauksen kannalta.
Toimitilojen vuokranmäärittelyn periaatteet perustuvat nykyisin liiketoiminnan ehdoille, myös ei-markkinaehtoisten peruspalvelujen kuten koulutoimen
osalta. Nykytilanteessa sisäisen kiinteistöliiketoiminnan pyrkimyksenä on
kohdistaa käypään arvoon perustuva maanvuokra täysimääräisesti myös verorahoitteisten palvelutoimintojen maksurasitteeksi, mikä vähentää varsinaiseen palvelutoimintaan varattuja määrärahoja entisestään. Menettelytapa ei
kohdista maan arvon nousua tai myynnin tuottoa verorahoitteisten palvelutoiminnan hyödyksi.
Tilalaitoksen peruskorjaushankkeiden määrä on kasvanut tasaisesti. Suurten
toimitilahankkeiden suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta on vaativa prosessi, jonka edellyttämät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit tulee mitoittaa
oikein. Suurten hankeprojektien johtaminen ja valvonta on osoittautunut
vaikeaksi. Toimivan sisäisen ohjaus- ja valvontajärjestelmän luominen toimitilahankkeille on perusedellytys niiden johtamisessa onnistumiselle.
Turun kaupungissa ei ole kaupunginvaltuuston hyväksymää pitkän aikavälin
investointistrategiaa tai -ohjelmaa. Konsernin johtoryhmän talousarviokäsittelyn yhteydessä talousarvioehdotuksen liitetietona on talouskeskuksen
laatima 10 -vuoden investointisuunnitelma, jossa toimitilat ovat mukana vain
lyhyen aikavälin taloussuunnitelmaosuudessa. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman huomioon ottaminen osana strategista suunnittelua on tärkeää
sekä kaupungin taloudellisten että toiminnallisten edellytysten hallitsemiseksi ja turvaamiseksi. Pitkän aikavälin toimitilainvestoinnit muodostavat huomattavan osan kaupungin kokonaisinvestoinneista. Kaupungilla tässä yhteydessä tarkoitetaan kaupungin taloudellista kokonaisuutta ilman liikelaitoksia.
Raportin johtopäätökset ja suositukset alkavat sivulta 28.
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1 Arvioinnin lähtökohta ja menettelytavat
1.1 Arvioinnin tavoitteet
Arvioinnin tarkoituksena on ollut arvioida kaupungin toimitilahallinnon organisoinnin ja toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusprosessin periaatteita sekä
toimivuutta toimitilan vuokralaisen ja omistajan näkökulmista. Tavoitteena on
ollut tarkastella toimitilahankkeiden peruskorjaus- ja uudisrakentamisen lyhyen
ja pitkän tähtäimen investointisuunnitelmien laadintaprosessia, talousarviokäsittelyä sekä kustannusseurantaa tarkastelemalla tarkoituksenmukaisuutta vallitsevan ohjeistuksen, lainsäädännön ja hyvän taloudenpidon näkökulmasta.
Toimitilojen vuokralaisen näkökulmasta on tarkasteltu koulutoimen tilahankkeiden tarvesuunnittelun toteutusprosessia, jota vastaan arvioitiin nykytilanteessa
vallitsevia vahvuuksia tai heikkouksia. Kosteusvaurioiden korjausten suunnittelusta ja toteutuksesta esimerkkitapaukseksi valittiin Kupittaan koulu. Lisäksi on
tarkasteltu Luolavuoren koulun peruskorjauksen ja Vuorelan koulun laajennuksen tarvesuunnittelua. Suurten uudishankkeiden suunnittelusta valittiin esimerkiksi pääkirjaston tilahanke. Taidemuseon peruskorjauksen hankeprosessista
koottiin yhteenveto.
Arviointityön ulkopuolelle rajattiin tekniset rakennussuunnitelmat, urakoiden kilpailuttaminen ja hankeprojektien kustannuslaskentamenetelmät. Arvioinnin ulkopuolelle jätettiin myös pääosin sisäisen vuokrajärjestelmän hinnoittelun perusteet,
koska asiaa valmistellaan kaupunginjohtajan 22.3.2004 § 129 asettaman työryhmän toimesta. Työryhmän työ ei ole valmistunut 6.4.2005 mennessä.

1.2 Tarkastuslautakunnan ohjausryhmä
Tarkastuslautakunnan nimeämään arviointiprojektin ohjausryhmään ovat kuuluneet Pentti Korhonen (pj), Tommi Ruuth ja Birgit Salin. Työskentelyyn ovat
osallistuneet revisiotoimistosta kaupunginreviisori Kari Koivuluhta sekä tarkastuspäällikkö Merja Vuorinen, joka toimi asioiden valmistelijana.

1.3 Aineisto ja menetelmät
Aineistona käytettiin lainsäädäntöä, Turun kaupungin tilahankkeiden toiminta- ja
hankesuunnitteluohjetta ja sen täydentäviä ohjeita (kv 12.11.2001), talousarvion
laadinnasta sekä kirjanpidosta annettuja ohjeita, kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kiinteistölautakunnan pöytäkirjoja sekä Helsingin kaupungin tilaohjetta 1.11.2004.
Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kirjallisen materiaalin lisäksi haastatteluja
tilalaitokselta, koulutoimesta ja kaupunginkansliasta. Haastateltavina olivat seuraavat henkilöt:
Koulutoimintakeskus
- Koulutusjohtaja Tapio Alapaattikoski
- Suunnittelija Lars Wiren
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Tilalaitos
- Tilalaitoksen johtaja Martti Kuitunen
- Kiinteistötalousinsinööri Marko Selin
- Rakennuttamispäällikkö Merja Lumme
- Kiinteistön ylläpitoinsinööri Jarmo Love
- Rakennuttajainsinööri Timo Veijalainen
Kaupunginkanslian talouskeskus ja kaupunginjohtajisto
- Talousjohtaja Matti Wendelin
- Apulaiskaupunginjohtaja Olli A. Manni (virassa 31.12.2004 asti)
Arviointiraportin luonnos lähetettiin haastateltaville kommentoitavaksi ja käytiin
läpi sekä osaamis- ja elinkeinotoimen että ympäristötoimen sektorien apulaiskaupunginjohtajien kanssa ennen lopullista julkaisua.

2 Toimitilahallinnon organisointi
2.1 Tilaaja- tuottajamalli
Toimitilahallinnon järjestämistä Turun kaupungissa mietittiin ensimmäisen kerran
tilityserävuokratyöryhmässä, joka 19.2.1993 ehdotti tilapalveluyksikön muodostamista keskushallinnon yhteyteen. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja asetti tilahallintotyöryhmän, joka 31.10.1993 antoi suosituksensa keskushallinnon yhteyteen tulevan tilapalvelun tehtävistä. Tilahallintotyöryhmä antoi 31.3.1994 toisen
raporttinsa yksityiskohtaiseksi ehdotukseksi tilahallinnon uudistamiseksi Turussa.
Kaupunginhallitus päätti 1.8.1994 § 854, että
- kaupunkiin perustetaan tilalaitos, jonka organisatorista asemaa tarkistetaan
1.1.1997 alkaen
- laitoksen toimialana on kaupungin toimitilojen hallinta ja niiden vuokraaminen
- hallintokunnilla on oikeus vuokrata tiloja myös ulkopuolisilta sovittuaan asiasta
tilalaitoksen kanssa. Kaupunginhallitus tekee päätöksen erimielisyyden vallitessa.
- tilalaitos toimii tilaaja-tuottaja periaatteen mukaan ja että tilalaitoksen ja hallintokuntien tehtävien jako perustuu solmittaviin sopimuksiin
- tilahallintotyöryhmän mietinnössä esitetyt periaatteet hyväksytään esityksen
ohessa olleiden talous- ja kehittämiskeskuksen ja kaupunginjohtajan kirjeissä selvitetyt tarkistukset kuitenkin huomioon ottaen jatkotyöskentelyn pohjaksi.
Edellä mainitussa mietinnössä tilaaja-tuottaja-malli kiinteistöjohtamisessa on
määritelty siten, että tilaaja huolehtii palvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti sekä vastaa omistajan rooliin kuuluvasta kiinteistöjohtamisesta ja viranomaistehtävistä. Tuottaja keskittyy puhtaaseen palvelujen tuottamiseen. Mallin
yhtenä etuna perinteiseen virasto-organisaation sääntöjohtamiseen verrattuna esitettiin, että oman tuotannon hinta saadaan yksiselitteisesti vertailukelpoiseksi kilpailutilanteessa sekä toisena madaltaa organisaatiota ja saada päätöksentekoon
joustavuutta. Lisäksi etuina mainittiin kiinteistöpalvelujen parantaminen ja kiinteistökustannusten alentaminen. Periaatemallissa todetaan, että kilpailuttaminen ei
ole itsetarkoitus, mutta sitä voidaan käyttää sitä mukaa kuin oma organisaatio saa
valmiudet markkinalähtöisen toiminnan harjoittamiseksi. Periaatemalli perustuu
tuottajaorganisaatioiden organisoitumiseen liikeyritysten tapaan apunaan liikelaskennan menetelmät.
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Mietinnön valmistumisvaiheen tilapalvelun periaatemallissa tilaaja erotettiin
tuottajasta siten, että tilaaja sijoitettiin kaupunginhallituksen alaisuuteen. Mietinnöstä poiketen kaupunginhallitus päätti 26.9.1994 § 1219 kiinteistö- ja rakennusviraston esityksestä, että Turun kaupunkiin perustetaan 1.1.1995 alkaen nettobudjetoitava tilalaitos erillisenä liikelaitoksena kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnan alaisuuteen siten, että tilalaitoksen asema kaupungin organisaatiossa
tarkistetaan 1.1.1997. Perusteluina muutokselle esitettiin tilalaitoksen soveltuminen erittäin hyvin ja ehdottomasti parhaiten kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnan alaisuuteen, koska
- yhteys omiin tuottajaorganisaatioihin muodostuu kiinteäksi
- henkilöstöpolitiikalla on paremmat joustomahdollisuudet
- yhteistyö viraston johdon sekä mittaus- ja tonttiosaston kanssa on läheisempää ja
siten myös tuloksellisempaa erityisesti toimitilojen myynneissä
- kuntatietojärjestelmän antamien mahdollisuuksien tehokas käyttö toteutuu
- arkistojen tehokas yhteiskäyttö toteutuu.
Kaupunginjohtajan ja talous- ja kehittämiskeskuksen kirjeissä, jotka hyväksyttiin
kaupunginhallituksen 1.8.1994 päätöksellä jatkotyöskentelyn pohjaksi, tilaresurssien kokonaisvaltainen hoitaminen todetaan selkeästi kaupungin talouteen liittyväksi asiaksi, minkä takia sen tulisi olla taloudellisessa vastuussa suoraan kaupunginhallitukselle eikä yhdelle lautakunnalle. Kaupunginhallituksen alaisen tilalaitoksen asema olisi neutraalimpi tilojen käyttäjiin ja palvelujen tuottajiin nähden kuin kiinteistö- ja rakennuslautakunnan alainen. Kiinteistö- ja rakennuslautakunnan yhteydessä toimimisen edellytykseksi nähtiin tilalaitoksen toiminnan järjestäminen liikelaitoksen muotoon muusta virasto-organisaatiosta irrallaan.
Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.1994 perustaa tilalaitoksen vanhan kunnallislain
7 a §:n mukaisena liikelaitoksena.
Tilalaitoksen nykyistä asemaa kiinteistölautakunnan alaisena tilaajayksikkönä kuvaa organisaatiokaavio 1.9.2004 liite 1. Kaaviossa on esitetty myös teknisten palveluiden johtokunnan/lautakunnan alaiset tuottajayksiköt. Tilalaitoksen mukaan
vaikeuksia tuottaa tilahallinnon omistajapolitiikan johtamistehtävät, joiden ei tulisi nykyisessä kiinteistölautakunnan alaisessa organisaatiovaihtoehdossa kuulua
tilalaitoksen tehtäviin, koska se suhteessa kaupunginhallitukseen ja vuokralaiseen
on tilapalvelun tuottaja ja suhteessa kiinteistölautakuntaan tilaaja.

2.2 Tilalaitoksen organisaatio, tehtävät ja johtaminen
Tilalaitos on toiminut 10 vuoden ajan toimitilapalvelujen tilaajana Turun kaupungissa painottaen oman alansa kehittämistyötä pitkäjänteisesti. Viime vuosina
osallistuminen asiakaspalvelun, toimitilajohtamisen ja -strategian, alueellisen yhteistyön sekä energiasäästöjen kehittämiseen eri yhteistyötahojen kanssa ovat olleet painopistealueita. Vuonna 2002 tilalaitos palkittiin Parhaat käytännöt palkinnolla Kööpenhaminassa, jossa järjestettiin EU:n julkisen sektorin laatukonferenssi. Tilalaitoksen vahvuuksiksi mainittiin kumppanuussuhteet, prosessien
hallinta sekä yhteiskunnalliset tulokset.
Tilalaitoksen perusstrategiana on toimitilapalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ja sopimusten mukaan, toimitilakannan arvon nostaminen sekä tilakannan
arvottaminen. Tilalaitoksen toiminnan visiot, strategiat, tavoitteet ja tehtävät joh4

detaan suoraan Turun kaupungin ja toimielinten visioista, strategioista ja tavoitteista. Toimitilojen strategista kytkentää mm. Turku-strategiaan sekä liiketoimintastrategiaan tehdään parhaillaan tilalaitoksella. Tilalaitoksen näkemyksenä on,
että toimitilan vuokraava toimielin vastaisi ydintoiminnasta ja kaupunki omistajana kiinteistösijoitusjohtamisesta. Tilalaitoksen vastuulle toimitilapalvelun tuottajana jäisi toimitilajohtaminen sekä operatiivinen kiinteistöjohtaminen yhdessä
omistajan ja vuokralaisen kanssa.
T IL A LA IT O S

T O IM IT IL A JO H T A M IS E N N Ä K Ö K U L M A T

Bisnessuuntautuneisuus

Kiinteistösuuntautuneisuus

K ustannusten m inim ointi

÷
÷
÷
÷

÷
÷
÷
÷

T IL A P O L IIS I
tilakustannusten m inim ointi ja seuranta
edullisten sopim usten neuvottelu
tehokas tekninen isännöinti
kom m unikointi tilojen käyttäjien kanssa
on vähäistä
T E H O S T A JA
yrityksen kokon aistalouden näkökulm a
karsii kiinteistökustannuksia
huom io taseen tunnusluvuissa à taseen
puhdistus
käyttäjää tärk eäm pi on talousjohdon
tyytyv äis yys

L isäarvon tuottam inen

÷
÷
÷
÷

÷
÷
÷
÷

T U L O S Y K S IK K Ö
huom io kustannuksissa ja lisäarvon tuottam isessa kiinteistöbisneksen keinoin
tilankäytön tehokkuus
tilojen ja palvelujen tuottaja
itsenäinen asem a, kannattavuustavoitteita
R E S U R S S IJ O H T A JA
toim itilat tuottavat lisäarvoa ja kilpailuetua
koko bisnekselle
asiakaslähtöinen palv eluyksikkö
m ittarit johdettu ydinliiketoim innan tavoitteista
kom m unikaatiota kaikilla tasoilla

18.1 1.20 04

Kuva 1: Toimitilajohtamisen näkökulmat
Lähde: Tilalaitos
Toimitilajohtamisesta on yllä esitetty nelikenttä, jossa näkökulma vaihtelee sen
mukaan minimoidaanko kustannuksia, halutaanko tuottaa lisäarvoa tai sen mukaan nähdäänkö toimitilojen hallinta liiketoimintasuuntautuneena vai kiinteistösuuntautuneena. Tilalaitoksen mielestä toimitilajohtamisessa ollaan tällä hetkellä lähinnä tulosyksikköä.
Tilalaitoksen organisaatio koostuu johtajan ja sihteerin lisäksi neljästä eri tiimistä:
rakennuttajatiimi, ylläpitotiimi, vuokraus- ja myyntitoimintatiimi sekä talous- ja
kehittämistiimi. Henkilökunnan määrä helmikuun lopussa 2005 oli 27. Kolme
henkilöä jäi eläkkeelle vuoden 2004 lopussa. Vuokratuloista koostuva liikevaihto
henkilöä kohden oli 3,6 milj. € tilalaitoksen vuoden 2003 tilinpäätöstietojen mukaan.
Tilalaitoksen hallinnassa olevat tilat 31.12.2004 on esitetty seuraavassa taulukossa. Omaisuuden arvo yhteensä on vähän yli 562 milj. € ja hallinnassa olevien tilojen määrä yhteensä n. 1.041.000 htm2.
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HTM2

HALLINNASSA OLEVAT TILAT 31.12.2004
- OMAT RAKENNUKSET

837 841

- OSAKEHUONEISTOT

65 610

OMAT TOIMITILAT YHTEENSÄ

903 451

- MARKKINOILTA SISÄÄN VUOKRATUT TILAT

137 860

HALLINNASSA OLEVAT TOIMITILAT YHT.

1 041 310

OMAISUUDEN ARVO 31.12.2004

€

RAKENNUSTEN TEKNINEN PÄIVÄNARVO

550 380 000

OSAKKEIDEN KIRJANPITOARVO

11 990 510

OMAISUUDEN ARVO YHTEENSÄ

562 370 510

Taulukko 1: Tilalaitoksen hallinnassa olevat tilat 31.12.2004
Lähde: Tilalaitos
Tilalaitoksen mukaan kaupungin omistamien rakennusten, n. 840.000 htm2, lisääntyvien korjaus- ja kunnossapidon tarpeiden seurauksena toimintaympäristö
kasvaa ja tulee edellyttämään henkilöstön määrän lisäystä tulevaisuudessa. Vuosittaisten rakennusurakoiden arvo on nousut muutamassa vuodessa 20 milj. €:sta
60 milj. €:oon. Työn alla olevien rakennusurakoiden määrä vuodessa on tällä hetkellä n. 25 kpl/projektipäällikkö, minkä takia joudutaan käyttämään ulkopuolisia
rakennuttajakonsultteja projektien johtotehtäviin. Rakennusurakoiden lukumäärissä ei ole mukana pääosin talotoimen tekemiä kokonaisvastuullisia rakentamisurakoita eli ns. kvr-urakoita.
TILALAITOKSEN RAKENNUSURAKOIDEN LUKUMÄÄRÄN
KEHITYS
2000 2001 2002 2003 2004 2005
uudisnimikkeet

7

9

8

13

10

10

peruskorjausnimikkeet

32

48

50

44

64

88

toimitilojen hankintanimikkeet

1

0

0

3

3

1

YHTEENSÄ

40

57

58

60

77

99

Taulukko 2: Tilalaitoksen rakennusurakoiden lukumäärän kehitys
Lähde: Tilalaitos

2.3 Sisäinen liiketoiminta
Kunnallislain osittaisuudistus 1993 (953/92) antoi kunnille mahdollisuuden lisätä
liikelaitoksena toimivan yksikön itsenäistä päätäntävaltaa sen taloutta (hinnoittelu, investoinnit, rahoitus) koskevissa asioissa. Vanhan kunnallislain 7 a §:n mukaan valtuusto voi päättää kunnan liikelaitoksen muodostamisesta. Liikelaitoksen
toiminnan tuli olla liiketoiminnan luonteista ts. liikelaitoksen menot rahoitetaan
6

suoritteiden myynnistä saatavilla tuloilla. Vanhan kunnallislain 80.3 §:n mukaan
valtuusto voi päättää, että kunnan talousarvioon otettiin menona tai tulona liikelaitoksen tulos.
Kaupunginhallituksen päätöksen 26.9.1994 § 1219 oheismateriaalissa 1 talous- ja
kehittämiskeskuksen 7.9.1994 päivätyssä kirjeessä määriteltiin tilalaitoksen järjestämisen liikelaitokseksi tarkoittavan, että laitos on käyttökatteen lisäksi vastuussa koko taloudellisesta tuloksesta ja pääoman tuotosta kaupungille. Tilalaitoksella tulisi olla laskennallinen tase ja rahoituslaskelma. Laskentamallin määritelmä vastasi Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan suosituksen nro 35
(Helsinki 1993) Yleiskatteista mallia. Käytännössä ero saman suosituksen liikekirjanpitomalliin tarkoitti sitä, että tilalaitoksen tuloslaskelma ja tase olivat informatiivisia ja laskennallisia eikä tasejatkuvuutta ollut. Mallien valinnalla oli merkitystä siihen, kuinka suuri taloudellinen itsenäisyys (investoinnit ja hinnoittelu)
yksikölle haluttiin antaa.
Kuntien siirtyessä soveltuvin osin kirjanpitolain noudattamiseen vuoden 1997
alusta Kirjanpitolautakunnan kuntajaos antoi ensimmäisen yleisohjeensa Kunnan
ja kuntayhtymän liikelaitoksen kirjanpidon käsittelystä 17.6.1996. Vuoden 1998
alusta alkaen tilalaitos on noudattanut liikekirjanpitomallia. Vuoden 2000 kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä kuntajaosto antoi uuden yleisohjeen kunnan ja
kuntayhtymän liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston kirjanpidollisesta käsittelystä. Yleisohje on viimeksi tarkistettu 25.4.2004 ja sen tarkoittaman
liikelaitoksen tunnuspiirteinä mainitaan kannattavuusperusteinen liiketoiminta,
kunnan toimintayksikköjä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa sekä erilliskirjanpito ja tilinpäätös. Liiketoiminta määritellään ohjeessa seuraavasti:
”Liiketoiminta on toimintaa, joka rahoitetaan kokonaan tai pääosin tavaroiden ja
palvelujen myynnistä saatavilla tuloilla. Liiketoimintaan liitetään yleisesti seuraavat tunnusmerkit:
- ulkopuolinen myynti on merkittävää
- toiminnassa pyritään kannattavuuteen
- investoinnit pyritään rahoittamaan ainakin pitkällä aikavälillä tulorahoituksella
- liikelaitoksen ja asiakkaan välinen suhde perustuu sopimukseen
- asiakkaalla on harkintavaltaa liiketoiminnan tuotteiden hankinnassa.”
Keskushallinnon haastattelujen yhteydessä todettiin, ettei liiketoiminnan käsitettä
Turun kaupungin ohjeistuksessa ole määritelty.
Kuntajaoston yleisohjeen tarkoitus on lakeihin (sähkömarkkinalaki, maakaasumarkkinalaki, vesihuoltolaki) perustuvien eriyttämisvaatimusten ohella tarjota
yhtiömuotoista toimintaa vastaava malli liiketoiminnan järjestämiseksi kunnan
organisaation sisällä.
Vuonna 2001 Suomen Kuntaliitto teki julkaisun liiketoiminnan eriyttämisestä
muuna taseyksikkönä tai laskennallisena eriyttämisenä. Suosituksen tarve lähti
liikkeelle lähinnä pienten kuntien liikelaitostamistarpeesta sekä kunnan liikelaitosmallin osoittautumisesta kirjanpito- ja budjettiteknisesti raskaaksi toteuttaa sen
tuottamaan lisäinformaatioon nähden.
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Kuva 2: Kirjanpidon eriytys
Lähde: Kuntaliiton suositus kunnallisen liiketoiminnan eriyttämisestä 2001

Suosituksen mukaan: ”liiketoiminnan eriyttäminen kunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä voidaan tehdä kirjanpidollisesti tai laskennallisesti. Kirjanpidollisia
eriytysvaihtoehtoja ovat kunnan liikelaitos ja muu taseyksikkö. Ne eroavat toisistaan talousarviokäsittelyn suhteen: kunnan liikelaitos on erillään kunnan talousarviosta, kun taas muun taseyksikön määrärahat ja tuloarviot otetaan kunnan talousarvioon. Myös laskennallisesti eriytetty liiketoiminta sisältyy kunnan talousarvioon siten, että liiketoiminnan tulot ja menot tai niiden erotus ovat valtuustoon
nähden sitovia eriä. Todettakoon, että ellei liiketoiminnan eriyttämisestä ole laissa
erikseen säädetty, on mainittujen eriyttämismallien soveltaminen kunnan ja kuntayhtymän harkittavissa”.
Tilalaitoksen osalta liiketoiminnan määrittelyn kriteereistä ensimmäinen ja viimeinen eivät täyty. Myyntituloista 92 % oli vuonna 2004 kaupungin sisäisiä.
Kaupungin sisäisillä toimitilamarkkinoilla vuokralaisella on käytännössä hyvin
vähän todellisia vaihtoehtoja, jolloin tarkoituksenmukainen kilpailu ei toteudu.
Kun sisäisellä tulorahoituksella menonsa kattava liiketoiminta käsitellään kaupungin talousarvion määrärahojen ulkopuolella, vaikeutuu kaupungin kokonaistalouden rahoituksen riittävyyden tarkastelu huomattavasti. Jotta liiketoiminnan
käsittely kaupungin talousarvion määrärahojen ulkopuolella olisi perusteltua ja
rahoituksen riittävyys kaupunkitasolla hallinnassa, tulisi liiketoiminnan kassavirtojen perustua ulkoiseen tulorahoitukseen. Tilalaitoksen kohdalla asiaa vaikeuttaa
vielä se, että toimivia kilpailtuja tilamarkkinoita ei käytännössä ole.
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Kuva 3: Tilalaitoksen sisäiset ja ulkoiset vuokratulot 2004
Lähde: Tilalaitos
Tarkasteltaessa asiaa kaupungin kokonaisuuden ja erityisesti lakisääteisten palvelujen tuotannon kannalta voidaan yleisesti todeta, että sisäiseen tulorahoitukseen perustuvan, monopoliluonteisen liiketoiminnan harjoittamista kaupungin sisällä voidaan pitää epätarkoituksenmukaisena, koska monopolimarkkinoilla kustannukset on helppo siirtää hintoihin. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta siirtää toiminnan tehottomuus palvelutuotannossa eteenpäin. Kaupungin sisäisillä markkinoilla harjoitetun liiketoiminnan toimivuuteen, muotoon ja laskentamalliin tulee
kiinnittää erityistä huomiota, koska kaupungin perustarkoitus ei ole liiketoiminnan harjoittaminen ja voiton tuottaminen. Käytäntöä, jossa kaupunki harjoittaa
monopoliluonteista liiketoimintaa oman organisaationsa sisällä keräämällä katetta
lakisääteisten peruspalveluiden määrärahoista, ei voida pitää tarkoituksenmukaisena verorahoitteisen toiminnan näkökulmasta.
Sisäasiainministeriö on 18.3.2005 asettanut työryhmän selvittämään kuntakonsernia ja kunnallisia liikelaitoksia koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita. Työryhmän toimikausi on 21.3.2005 - 15.2.2006.

2.4 Sisäisen vuokratulon osatekijät
Kaupunginjohtaja asetti 22.3.2004 § 129 työryhmän tarkistamaan toimitilojen sisäisen vuokrajärjestelmän perusteita. Työryhmän työ on vielä kesken ja tavoitteena on saada lopullinen raportti valmiiksi kesäkuun 2005 kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Turun kaupungissa sisäiset vuokrat määriteltiin markkinasuuntautuneelle tasolle
vuonna 1994 samassa yhteydessä kuin tilalaitoksesta muodostettiin liikelaitos
vuodesta1995 alkaen. Markkinasuuntautuneella vuokralla tarkoitetaan kustannusperusteista vuokraa, jota on painotettu markkinavuokriin vaikuttavilla tekijöillä
(esim. sijainti, sopimusehdot). Sisäisen vuokran osatekijät on esitetty liitteessä 2.
Rakennuksen pääomavuokralla rahoitetaan sekä uudis- että peruskorjausinves9

toinnit. Tontin pääomavuokralla sekä kunnossapitolisällä rahoitetaan vuosikorjaukset sekä kiinteistölaitokselle maksettava maanvuokra.
Rakennuksen pääomavuokran osatekijöihin sisältyvä poisto-osuus on 2-2,5 %
jälleenhankinta-arvosta ja sillä on tarkoitus rahoittaa rakennusten tekninen kuluminen eli peruskorjaukset. Korko-osuudella, joka on 4 % teknisestä päivänarvosta, katetaan uudisrakennusinvestointien omarahoitusosuus. Vuokraan sisältyy Turussa lisäksi kiinteistölaitoksen tonttiosaston määrittämä maanvuokra (4 %), koska se sisältyy myös yksityisen palvelutuottajan hinnoitteluun. Kiinteistölaitos
pyrkii maan arvon määrittelyssä lähemmäs käypää arvoa ja tuottovaatimusta on
nostettu 5 %:iin vuonna 2004. Tilalaitos ei ole pystynyt kohdistamaan maanvuokran edellyttämää nousua täysimääräisesti vuokralaistensa toimitilojen neliöhintoihin korotuksen suuruuden vuoksi.
Talousjohdon haastattelun yhteydessä todettiin tulevaisuuden mahdollisena kehitysnäkymänä koulujen oppilasmäärien väheneminen. Tästä mahdollisesti seurauksena oleva kouluverkoston harventuminen tulevaisuudessa vapauttaisi nykyisiä
toimitiloja muuhun käyttöön. Käypään arvoon perustuvan maanvuokran kohdistaminen näille palvelutoiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaan on kyseenalaista, koska tämän tulevaisuuden näkymän mukaan ei ole tarvetta rakentaa lukumäärällisesti lisää koulurakennuksia. Nykytilanteessa sisäisen kiinteistöliiketoiminnan pyrkimyksenä on kohdistaa käypään arvoon perustuva maanvuokra
täysimääräisesti verorahoitteisten palvelutoimintojen maksettavaksi, vaikka lisämaapohjan hankintaan ei olisi tarvetta. Menettelytapa ei ota huomioon maan arvon nousun tai myynnin tuottaman tuoton kohdistamista verorahoitteisen toiminnan hyödyksi.
Helsingin kaupungin 1.11.2004 päivätyssä tilahankeohjeessa määritellään vuokralaiselta perittävä vuokra osana hankesuunnitelmaa. Samoin toimielimiltä eimarkkinaehtoisissa kohteissa, kuten kouluissa, sairaaloissa, päiväkodeissa ja teattereissa, perittäviä vuokria määriteltäessä otetaan huomioon mm. rakennuksen
teknillinen arvo, käyttötarkoitus, käyttötarkoituksen mukainen pitoaika ja käypä
korko. Korossa huomioidaan mahdollinen tuottotavoitteen poikkeaminen normaalista tuottotavoitteesta.

3 Toimitilahankkeiden suunnittelu
Kaupunginvaltuusto on 12.11.2001 hyväksynyt tilahankkeiden toiminta- ja hankesuunnitteluohjeet sekä kaupunginhallitus sitä täydentävät ohjeet 17.12.2001
§ 1263. Ohjeessa tilahanke-/rakentamisprosessi koostuu seuraavista vaiheista:
- toimintasuunnitelma (ent. tarveselvitys)
- hankesuunnittelu
- rakennussuunnittelu

suunnitteluvaihe

- rakentamisen valmistelu
- rakentaminen/peruskorjaus
- käyttöönotto

toteutusvaihe

Kuvassa 6 on esitetty prosessikaaviona tilahankkeiden suunnittelu, toteutus ja tiloista luopuminen. Toimitilan vuokralaisen tilantarpeen perusteella tilalaitos tutkii
hankkeen eri toteutusvaihtoehdot ja käynnistää yli 2 milj. € hankkeista hankesuunnitelmaprosessin. Tilojen toteutusvaihtoehtoina tutkitaan nykyisten tilojen
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järjestelymahdollisuudet, tilojen vuokraus tai osto markkinoilta, tilojen peruskorjaus tai uudisrakentaminen. Hankesuunnitelmavaiheessa arvioidaan tulevan sisäisen vuokran määrä, johon vuokralainen sitoutuu.
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18.11.2004

Kuva 6: Kuvaus tilahankkeista ja tilasta luopumisen -prosesseista
Lähde: Tilalaitos
Koulutoimen edustajien haastattelussa ei tullut esiin ehdotuksia tai tarpeita tilahankkeiden toiminta- ja hankesuunnitteluohjeen uusimiseen tai tarkistamiseen.
Koulujen rakentamisessa valtion ohjaus ja ohjeistus on hyvin lievää nykyisin ja
rakentaminen nojautuu pääasiassa vanhoihin suosituksiin. Opetusministeriö on
julkaissut infopaketin valtionosuuden perusteista ja sen tilasuosituksia noudatetaan vieläkin pääosin vaikkei valtionosuutta anottaisikaan. Valtion julkaisemia tilakohtaisia suunnitteluoppaita on saatavana. Vuodelta 1987 on olemassa esim.
suositus, jossa määritellään omistajan ja vuokralaisen rajapinnat kiinteistöjen kalustamisessa ja varustamisessa.

3.1 Tarvesuunnittelu
Toimitilojen toiminnallisten tarpeiden suunnittelusta vastaa tilan vuokralainen
käyttäjänä. Koulutoimen toimintasäännön mukaan suomenkielisen koulutoimen
koulutusjohtaja vastaa tilahankkeiden suunnittelusta ja valmistelusta. Koulutusjohtaja vastaa myös toimitilan hankesuunnitelman ja rakentamisen etenemisen
seurannasta vaikkei sitä ole ko. säännössä erikseen mainittu. Lisäksi koulutoimen
suunnittelija vastaa korjausten ja kunnossapidon tilahankkeista ja osallistuu tiloja
koskevaan suunnitteluun. Toimintasuunnitelman valmisteluvaiheessa mukana
ovat koulutoimintakeskuksen talous- ja hallintojohtaja sekä hankintapäällikkö,
silloin kun on kysymys esim. irtaimiston hankinnoista, ja ruokapalvelupäällikkö
ruokahuoltoa koskevissa osioissa. Ruotsinkielisen koulutoimen puolella lisäksi
ruotsinkielisen opetustoimen johtaja osallistuu tiiviisti hankkeiden valmisteluun.
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Koulutoimessa uuden tilan hankintaprosessi alkaa aina tilantarpeesta. Tilantarpeen luonne selvitetään ja laaditaan tarvittaessa toimintasuunnitelma esim. jonkun
tietyn alueen koulutiloiksi tai vaihtoehtoselvitys tilan eri toteutusmahdollisuuksista. Koulutoimen tilatoimintojen suunnittelussa toimielinten välinen yhteistyö
on hyvin vakiintunutta ja koulujen rehtorit ovat heti alussa suunnittelussa mukana.
Opetuslautakunta käsittelee toimintasuunnitelman ja hyväksyy jonkin esitetyistä
vaihtoehdoista toteutettavaksi, minkä jälkeen tilalaitos käynnistää hankesuunnitelman valmistelun.
Toimintasuunnitelma sisältää
- kuvauksen nykyisestä toiminnasta
- kuvauksen tarvittavasta toiminnallisesta muutoksesta
- taloudellisen kuvauksen nykytilasta ja tulevasta tilasta
- muutoksen ajankohdan ja tarvittavat toimenpiteet
- käyttökustannusten ja irtaimiston hankinta-arviot
Haastattelussa koulutoimen edustajat painottivat toimintasuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisina kehittämiskohtina:
1. Pitkän aikavälin toimitilahankkeiden suunnittelun kehittäminen edelleen sekä
toimivan neuvottelujärjestelmän luominen kaupunginkanslian talousjohdon kanssa hankkeen talousarvioon sisällyttämisestä.
2. Vapaiden toimitilojen seurantajärjestelmän eli ns. tilapankkijärjestelmän kehittäminen toimivammaksi sekä tilalaitoksen että vuokralaisen kannalta.
Tällä hetkellä tilalaitoksen hallinnassa olevat tilat ovat lähes täydessä käytössä ja
vapaita tiloja ei ole, joten varsinaista seurantajärjestelmääkään ei ole tilalaitoksen
käytössä. Vuokralaisen kanssa käydään kohdekohtainen keskustelu käytössä olevista tiloista ja tulevaisuuden muutostarpeista joka vuosi.
3. Uusien peruskorjaus- ja kunnossapidon hankkeiden eri toimintaprosessin vaiheiden terävöittäminen entisestään.

3.2 Hankesuunnittelu
Hankesuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta vastaa tilalaitos. Opetustoimen lautakunta antaa lausunnon hankesuunnitelmasta ennen sen kiinteistölautakunnan käsittelyyn saattamista. Tämän jälkeen hankesuunnitelman käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa, joille talouskeskus puolestaan antaa
oman lausuntonsa hankkeesta.
Uudisrakentamisen ja peruskorjausten tilahankesuunnittelusta, toteuttamisesta ja
seurannasta vastaa tilalaitoksella rakennuttamispäällikkö. Toimitilojen ylläpidon
suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta tilalaitoksella vastaa kiinteistönylläpitoinsinööri. Toimitilojen vuokrauksesta ja myynnistä (tilapankista) vastaa vuokrauspäällikkö.
Hankesuunnitelma sisältää seuraavat asiakohdat:
- vaihtoehtoiset ratkaisumallit
- huonetilaohjelma ja laajuustiedot
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- muut erityisvaatimukset
- rakennuspaikkaa koskevat tiedot
- edullisuusvertailu
- aikataulu ja ajoitus
- kustannusarvio, kokonaisriskianalyysi ja rahoitus.
Toimitilojen uudisrakentaminen ja peruskorjaukset
Alle 1,0 milj. € toimitilainvestoinneista laaditaan toiminta- ja hankekuvaus ja yli
1,0 milj. € hankkeista toiminta- ja hankesuunnitelma. Toiminnallisen tarpeen kuvauksesta vastaa toimielin ja hankekuvauksesta tai -suunnitelmasta tilalaitos. Yli
2,0 milj. € hankkeista toiminta- ja hankesuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto ja muissa hankkeissa toimielin, jonka alaisuuteen vuokralainen kuuluu.
Tilalaitos aloittaa toimitilojen hankesuunnittelun heti vuoden vaihteen jälkeen
tammikuussa pyytämällä toimielimiltä selvitykset toimitilojen tarpeista. Toimielinten on palautettava selvitykset tilalaitokselle maaliskuuhun mennessä. Kaikki
toimielimet eivät anna selvityksiä tilan tarpeista määräaikaan mennessä tilalaitokselle. Tilalaitoksen mukaan toimitilatarpeita koskevia esityksiä saattaa tulla myös
vielä kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä, mikä aiheuttaa muutoksia tilalaitoksen määräaikaan mennessä pyydettyjen tarve-esitysten perusteella laadittuun
hankesuunnitelmaan.
Tilalaitos pitää vuosittain toimielinten kanssa kaksi tai kolme yhteistä neuvottelutilaisuutta tilojen kunnon ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Neuvottelumenettelyllä tilalaitos pyrkii etukäteen kartoittamaan toimielinten tietyn alueen muutostarpeita hankesuunnitelmiin. Esimerkiksi silloin kun tietylle alueelle suunnitellaan uutta koulua on neuvotteluissa usein nuoriso-, sosiaali- ja liikuntatoimi
mukana. Tilalaitoksen mukaan yhteisen käsitteistön löytäminen neuvotteluissa
tuottaa toisinaan ongelmia, minkä takia ohjeissa ja sopimuksissa käytettyjä termejä on määritelty entistä tarkemmin. Toimielinten välillä on toisinaan myös eri
näkemyksiä siitä, minkälaisia toimitilatarpeet jollakin tietyllä alueella ovat. Tilalaitoksen mukaan yhteiseen näkemykseen pääsyssä on ollut vaikeuksia, mutta
yhteistyön kehityssuunta on kuitenkin myönteinen.
Tilalaitoksen näkemyksenä on, että yhteistyöhankkeiden vetämiseen ja linjausten
määrittämiseen tarvittaisiin keskushallinnon koordinoivaa osallistumista. Tilalaitoksen mielestä synergiaetujen saavuttaminen toimitilahankkeissa edellyttää tulevaisuudessa ns. kumppanuushankkeiden toteuttamista (esim. Haarlan alue), mikä
tarkoittaa yhteistyön lisäämistä keskushallinnon kanssa isojen hankkeiden vetämisessä ja johtamisessa.
Uudisrakentamisessa ja isoissa peruskorjaushankkeissa hankkeet ovat tilalaitoksen talousarvion investointisuunnitelmassa nimettyjä. Pienet peruskorjausinvestoinnit esitetään summatasolla, jonka valtuusto hyväksyy.
Hankesuunnitelmassa esitetyt kustannukset ovat aluksi karkealla tasolla, mutta
tarkentuvat hankkeen toteutusvaiheen alkaessa vaiheittain. Kun kaikki hankkeen
urakkatarjoukset on saatu, on kustannusarvio jo melko tarkalla tasolla. Kustannusarvion poikkeamiin vaikuttavat paitsi markkinatilanteen muutokset myös työn
kuluessa mahdollisesti esiin tulevat lisätyötarpeet.
Valtionosuutta hankkeisiin haetaan aina kun mahdollista. Valtionosuudet voivat
olla rakennusaikaisia tai jälkirahoitteisia. EU-tukien kriteerit perustuvat yhteisöl13

lisyyden edistämiseen, kuten esim. taantuvien alueiden tukemiseen. Myös ympäristökeskukselta saadaan pieniä avustuksia. Tilahankkeiden toiminta- ja hankesuunnitteluohjeessa on määritelty, että hakijoina avustuksissa on keskusvirasto tai
toimielin ja työllisyysavustuksissa tilalaitos.
Tilalaitoksen mukaan toiminta- ja hankesuunnitelmaa tulisi kehittää siten, että se
laadittaisiin vain hankkeista, jotka vaikuttavat toimielinten talousarviomenoihin.
Kaupungin omistajana tai tilalaitoksen omistajan edustajana tekemät korjaukset
sen sijaan eivät tarvitsisi hankesuunnitelmaa. Toisin sanoen tilalaitoksen näkemys
on, että hankesuunnittelussa voitaisiin menetellä rakennusten teknisten korjausten
ja vuokralaisen tarpeista lähtevien korjausten kanssa eri tavoin.
Korjaus- ja kunnossapidon hankkeet
Kiinteistön hoidon ja kunnossapidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tilalaitoksella kiinteistönylläpitoinsinööri, joka vetää kunnossapidon neuvotteluprosessia. Tilalaitoksen ehdotusten lisäksi käsitellään neuvotteluprosessiin osallistuvien toimielinten edustajien omat tiloja koskevat ehdotukset.
Tilalaitoksen mukaan hankkeita joudutaan käytännössä asettamaan tärkeysjärjestykseen rahoituksen riittämättömyyden takia. Tärkein prioriteetti on rakennuksen
tekninen kunto. Muista vaikuttavista kriteereistä tehdään kohdekohtainen listaus
(esim. kaikki koulurakennukset), jossa arvioidaan kohteiden riskitekijät, kuten
maasto, terveys jne. Hälyttävistä korjaustarpeista on tilattu ulkopuoliselta asiantuntijalta kuntotutkimus. Työterveyshuollon ilmoituksen perusteella kuntotutkimus teetetään aina kyselynä. Kuntotutkimuksen perusteella tilalaitos laatii korjaussuunnitelman kohteelle. Riskitekijälistausta ei tilalaitoksen tietojen mukaan ole
muilla kunnilla käytössä.
Talousarvion investointisuunnitelmaan on korjaus- ja kunnossapidon hankkeiden
rahoitusta varten varattu erikseen kohta muut peruskorjaukset. Erillinen rahoitus
on auttanut tekemään vesikatto-, julkisivu, putkisto- ym. korjauksia, joita ei ole
ollut mahdollista rahoittaa käyttömenoista. Tilalaitoksen mukaan vuokralaiset
ovat olleet tyytyväisiä tähän.
Hankesuunnitelmien muutokset
Koulutoimen mukaan hankesuunnitelmiin myöhemmin esiin tulevat muutostarpeet on helpompi ottaa huomioon lyhyellä aikavälillä (3-4 vuotta). Hankkeen viivästyessä yli 4 vuotta mm. opetussuunnitelmat ovat ehtineet muuttua tai tarpeet
muuten vaihtua, jolloin saatetaan joutua aloittamaan koko tilahankkeen selvitys
uudelleen. Prosessina muutostarpeiden toteuttaminen sujuu hyvin.
Koulutusjohtaja kuvasi koulutoimen toimitilahankkeiden talousarvion esitys- ja
päätöksentekoprosessia 5-vaiheisena:
1. opetustoimen lautakunta antaa vuosittain n. 10-15 hankkeen tarve-esityksen tilalaitokselle
2. tilalaitos laatii talousarvioon ja -suunnitelmaan esitettävän hanke-ehdotuksen
kiinteistölautakunnalle
3. tilalaitoksen karsima koulutoimen hankkeiden tarve-esitys käsitellään kiinteistölautakunnassa
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4. kaupunginjohtajisto käsittelee tilalaitoksen tekemää karsittua koulutoimen hanke-ehdotusta ja talouskeskuksen lausunnon jälkeen hanke-esitys viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn
5. koulutoimen hankkeita koskeva kaupunginhallituksen talousarvio- ja suunnitelmaehdotus käsitellään kaupunginvaltuustossa
Kaikki koulutoimen esittämät hankkeet eivät sisälly kaupunginvaltuustolle esitettävään aineistoon, mikä johtuu käsittelyprosessin monitahoisuudesta ja hankkeiden yhteensovittamisesta muiden toimielinten kanssa.

3.3 Rahoitussuunnittelu
Liikelaitoksen talousarvio
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto asettaa liikelaitoksen toimintaa
koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (Kuntalaki 13 §). Valtuuston
asettamat tavoitteet voivat olla esim. liikelaitoksen asemaa, toiminnan laajuutta ja
toimintaedellytyksiä koskevia tavoitteita (mm. investointihankkeet) tai palvelun
laatua, hinnoitteluperiaatteita taikka pääoman tuottovaatimuksen tavoitteen asetanta.
Liikelaitoksen talousarviosta ja käsittelystä kunnan talousarviossa sovelletaan
Suomen Kuntaliiton antamaa suositusta kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja
-suunnitelmasta (Helsinki 2000). Ohjeistus koskee pelkästään Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen tarkoittamaa liikekirjanpitomallin mukaan käsiteltävää liikelaitosta, joka käsitellään erillään kunnan talousarviosta. Suosituksen mukaan kunnan talousarvion käyttötalous- ja investointiosassa ei osoiteta määrärahoja tai tuloarvioita liikelaitoksen toimintaan. Kunnan tuloslaskelmaosaan otetaan
muihin rahoitustuloihin liikelaitoksen korvaus peruspääomasta ja korkotuloihin
mahdollinen lainan korko. Kunnan talousarvion rahoitusosassa liikelaitoksen lainanotto kunnalta ja lainan lyhennykset kunnalle näkyvät antolainojen lisäyksenä
ja vähennyksenä. Kunnan investointiosaan otetaan määrärahana liikelaitoksen peruspääoman lisäys, joka siirretään osake- ja osuuspääomiensiirron tapaan rahoitusosan kohtaan käyttöomaisuusinvestoinnit. Liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma otetaan kunnan talousarvion ja -suunnitelman liitteeksi.
Suomen Kuntaliiton vuonna 2001 julkaisemassa suosituksessa liiketoiminnan
eriyttämisestä 1 ohjeistetaan muun taseyksikön talousarviokäsittelyä. Muussa taseyksikkömallissa taseyksikön menoja ja tuloja varten otetaan määrärahat talousarvioon joko brutto- tai nettomääräisenä. Muun taseyksikön talousarvio muodostuu samoin kuin liikelaitosmallissa tavoiteosasta, tuloslaskelma-, investointi- ja
rahoitusosasta. Suunnittelukausien tulee kummassakin mallissa olla vähintään
kolme vuotta.
Tilalaitoksen talousarvio
Toimitilainvestointien toteuttamisessa on otettava huomioon kaupungin taloudelliset edellytykset. Kaupungin rahoitustilanne ja toimitilojen vuokralaisten investointitarve eivät kulje nykyisellään rinnakkain. Investointitarpeen ja sen rahoituk1
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sen koordinoinnin lopullinen ratkaisu ei ole tilalaitoksen vastuulla. Omistajapoliittiseen johtamiseen tulee kuulua mm. eri toimielinten intressien yhteensovittaminen, tiloista luopuminen sekä omistamisen tai vuokraamisen kysymys.
Tilalaitoksen talousarvioesitys toimitilahankkeiden investointisuunnitelmaksi
valmistuu yhteistyössä kaupunginkanslian talousjohdon kanssa ja siitä päätetään
kaupunginvaltuustossa. Tilalaitoksen mukaan ongelmia investointisuunnittelussa
on ollut siinä, että hanketta talousarvioon hyväksyttäessä ei ole otettu huomioon
hankkeen toteutuksesta johtuvia toiminnallisia kokonaisvaikutuksia, esim. henkilöstön osalta.
Tilalaitoksen mukaan peruskorjauksiin ei ole voinut käyttää rahaa korjausvelan2
määrää vastaavasti, vaikka liiketoiminnan tulorahoitus olisi antanut siihen mahdollisuuden. Liiketoiminnan tulorahoituksen käyttämistä investointeihin on rajoittanut tilalaitoksen talousarvion investointisuunnitelmaan asetetut sitovuustasot. Tilalaitoksen mukaan toimitilainvestointien rahoituksessa on tarkoituksena
vastaisuudessa kattaa peruskorjaukset vuokratulorahoitukseen sisällytetyllä poisto-osuudella ja uudisrakennushankkeet vieraalla pääomalla.
Tilalaitoksen vuodelle 2005 budjetoitu liikevaihto on n. 87 milj. € ja liikeylijäämätavoite 18,3 milj. €. Tilalaitosta sitova tulostavoite, liikeylijäämä lisättynä
poistoilla, on 35,1 milj. €. Tulorahoituksen tilalaitos perii toimielimiltä tilavuokrana, joka koostuu sekä tontin että rakennuksen pääomaosuudesta sekä ylläpitävästä kunnossapidosta.3 Tilavuokraan sisältyvänä pääomavuokran korko-osuutena
peritään rakennusten teknisestä päivänarvosta (550 milj. €:sta 4 %:a) n. 22 milj. €
ja pääomavuokran poisto-osuutena rakennusten jälleenhankintahinnasta (926 milj.
€:sta 2 %) n. 19 milj. € eli yhteensä 41 milj. €. Tulorahoituksestaan tilalaitos on
maksanut kaupungille vuosittain peruspääoman (167 milj. € 8 %) korkoa yhteensä
13,4 milj. €. Sisäisen vuokratulorahoituksen ja kaupungille tuloutettavan peruspääoman koron erotuksen johdosta tilalaitoksen taloudellinen tulos on muodostunut ylijäämäiseksi. Tilalaitoksen omaan pääomaan on kertynyt ylijäämiä yli 90
milj. €, joita ei täysimääräisesti ole voitu käyttää uusinvestointeihin ja korjausvelan kattamiseen tilalaitoksen talousarvion investointisuunnitelman sitovuustasojen
vuoksi.
Taulukosta 3 selviää, että vuonna 2004 tilalaitoksen uudisrakennusinvestoinnit
(18 milj. €), peruskorjausinvestoinnit (26 milj. €) ja toimitilojen ostot (3 milj. €)
olivat yhteensä 47 milj. €, joka rahoitettiin tilalaitoksen tulorahoituksella ja
omalla pääomalla. Tilalaitoksen rahat ja pankkisaamiset vuonna 2004 (27 milj. €)
vähenivät 23 milj. €:lla verrattuna vuoteen 2003 (n. 50 milj. €). Vuoden 2005 talousarvion rahoituslaskelmaan on merkitty tilalaitoksen pitkäaikaisten lainojen lisäyksenä 23,8 milj. €, joka vastaa uudisrakennushankkeisiin vuonna 2005 budjetoitua euromäärää.
Lyhyen aikavälin investoinnit
Tilalaitoksen talousarvion lyhyen aikavälin investointisuunnitelmassa esitetään
kohteittain kaikki uudisrakennushankkeet ja ne perusparannushankkeet, joiden
kustannusarvio ylittää 1 milj. €. Alle 1 milj. €:n perusparannushankkeet esitetään
ryhmässä: ”muut perusparannushankkeet". Kaupunginhallitus vahvistaa talousarvion hyväksymisen jälkeen perusparannushankelistan. Oheisessa taulukossa 3 on
2
3

Aikaisempien vuosien aikana syntynyt korjaustöiden vaje.
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esitetty tilalaitoksen rakennusinvestoinnit vuosien 1999 - 2007 välisenä aikana.
Taulukon 3 luvuissa ei ole huomioitu vuoden aikana tehtyjä lisätalousarviopäätöksiä.
1999

2000

2001

2002

2003

tot. 2004

TA 2005

3 737 136

4 524 255

7 198 443

4 625 610

7 242 000

12 529 000

23 776 000 10 844 000

2 400 000

843 021

2 304 326

4 693 788

4 844 335

4 703 547

18 344 716

16 117 449

14 918 269

12 748 645

16 314 229

19 114 000

29 987 000

31 417 000 32 640 000

22 550 000

13 648 615

16 978 415

14 086 692

17 393 469

20 901 205

25 551 447

504 564

967 585

504 564

168 188

2 036 000

4 065 000

9 318 000

168 000

213 935

1 530 453

301 283

374 750

2 636 407

3 017 121

20 359 148

20 410 109

20 451 652

21 108 027

28 392 000

46 581 000

64 511 000 43 652 000

25 118 000
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nut
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28 241 159

46 913 283
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Taulukko 3: Tilalaitoksen rakennusinvestoinnit 1999 - 2007
Lähde: Tilalaitos

Uudisrakennusinvestointien määrä on vuodesta 1999 noussut 0,8 milj. €:sta 18,3
milj. €:oon vuoteen 2004 mennessä kun taas peruskorjausinvestoinnit ovat nousseet vastaavana aikana 13,6 milj. €:sta 25,5 milj. €:oon. Toimitilojen ostojen
muutos on noussut ko. aikana 0,2 milj. €:sta 3,0 milj. €:oon. Yhteensä investointitaso on tällä aikavälillä liikkunut 14,7 - 46,9 milj. € välillä. Kaupunkitasolla tilahankkeiden investoinneissa painottuu suuri peruskorjauksen tarve. Vuoden 2005
talousarviossa peruskorjauksiin on varattu yli 31 milj. € ja uudisrakennuksiin vajaa 24 milj. €.
Toimitilahankkeen ottamisesta kaupungin talousarvioon tai taloussuunnitelmaan
olisi hyvä neuvotella jo tarveselvitysvaiheessa, jotta vältyttäisiin ennen toteutusta
vanhenevien hankesuunnitelmien muutoksilta. Helsingin tilahankeohjeessa
1.11.2004 todetaan, että ”hankesuunnittelu voidaan käynnistää, kun hanke on hyväksytty tarveselvityksen perusteella taloussuunnitelmaan (tai talousarvioon).
Hankesuunnitelma on tehtävä kaikista kustannuksiltaan yli 200.000 € (sis. alv)
hankkeista4”. Tarveselvitysvaiheessa toimielin ja Helsingin tilakeskus tekevät
alustavan vuokralaskelman ja -sopimuksen. Erityisesti taloudelliselta merkitykseltään isoissa hankkeissa toimitilojen vuokralaiset selvittävät tarveselvitysvaiheessa talouskeskuksen kannan hankkeen rahoitukseen ja aikatauluun.
Pitkän aikavälin investoinnit
Turun kaupungissa ei ole laadittu pitkän aikavälin investointistrategiaa tai
-ohjelmaa. Haastatellun apulaiskaupunginjohtajan mukaan tämä johtuu siitä, että
investointitarpeet muuttuvat pitkän ajan kuluessa ja että sellaista perinnettä ei ole
ollut. Apulaiskaupunginjohtajan näkemyksen mukaan poliittisten tahojen tekemät
muutokset sekä valtuustokauden pituus 4 vuotta ovat suurin ongelma luotaessa
pitkän tähtäimen investointistrategiaa, johon pitäisi sisältyä myös toimitiloista
luopumisstrategia.
4
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Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota vuoden 2000 arviointikertomuksessaan
siihen, että Turun kaupungilta puuttuu strateginen investointiohjelma, jota ilman
taloutta ei pysty ohjaamaan. Tämä johti talousjohdon mukaan Turun kaupungissa
10-vuoden investointisuunnitelman laatimiseen ensimmäisen kerran vuoden 2000
- 2004 talousarvion laadinnan yhteydessä. Toimielimiltä saatujen tietojen sekä tilalaitoksen investointiehdotuksen hankkeiden perusteella talouskeskus on koonnut
21.10.2004 yhteenvedon koko kaupungin pitkän aikavälin investointiehdotuksista
myös vuoden 2005 talousarvion käsittelyyn mukaan. Investointisuunnitelmassa
yli 1,7 milj. € investoinnit esitetään hankekohtaisesti ja sitä pienemmät hankkeet
yhteissummana. Taulukossa 4 on koottu toimielinten investointiehdotusten jakautuminen tarkasteluvuosille 2005 -2014 sekä investoinnin luonnetta kuvaavien
luokitusten mukaiset prosenttiosuudet kokonaisinvestoinneista.
Toimielinten esittämistä investointikohteista ei ole kaikista tehty hankesuunnitelmaa eikä tarkkaa analysointia hankkeiden kustannuksista, mikä on otettava huomioon investointien euromääriä tarkasteltaessa.
milj. €
vuosi
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Yhteensä
%

Lait
ja Toimintaasetukset
kyky

Tuottavuus Toiminnan Yhteensä
laajennus

%

24,0
47,7
45,6
32,4
15,6
18,4
14,4
8,8
8,8
8,8
231,8
15,9

19,3
18,4
24,3
30,5
26,9
24,7
16,2
17,7
18,4
17,7
242,3
16,6

12,0
13,6
13,4
11,8
9,5
9,2
7,1
6,2
6,4
6,2
100,0

116,0
119,5
93,7
83,3
63,3
49,9
50,7
53,0
55,6
44,3
755,8
51,9

15,3
11,6
31,4
25,1
31,8
41,1
22,6
11,1
10,1
19,1
255,3
15,5

174,5
197,3
195,0
171,3
137,6
134,0
103,8
90,5
92,9
89,9
1.455,2
100,0

Taulukko 4: Yhteenveto pitkän aikavälin investoinneista investoinnin luonteen perusteella vuosina 2005 - 2014.
Lähde: Talouskeskus

Suurin osa hallintokuntien ehdottamista investoinneista on toimintakyvyn ylläpitämiseen (51,9%) liittyviä investointeja. Tuottavuuteen (16,6%), lakeihin ja asetuksiin (15,9%) ja toiminnan laajentamiseen (15,5%) liittyvät investoinnit olivat
kaikki samaa suuruusluokkaa. Vuosille 2005 - 2008 kohdistuisi noin 50 prosenttia koko aikavälin investoinneista. Kokonaisinvestointimäärä aikavälillä 2005 2014 on yhteensä 1.455,2 milj. €.
Kuvassa 4 esitetty pylväsdiagrammi kuvaa investointien jakautumista eri investointitahojen mukaan. Kaupungin investointien osuus ilman liikelaitoksia on kokonaisinvestointimäärästä on 486,0 milj. € (33,4%), liikelaitosten on osuus 391,6
milj. € (26,9%), tytäryhtiöiden ja säätiöiden osuus on 577,6 milj. € (39,7%). Tilalaitos ei ole laatinut esitystä pitkän aikavälin investointiehdotukseksi, joten toimitilainvestoinnit sisältyvät taulukon lukuihin ainoastaan lyhyellä aikavälillä vuosina 2005 -2007 lukuun ottamatta koulutoimen itse ehdottamia investointihankkeita. Tilalaitoksen toimitilainvestointien osuus kaupungin investoinneista ilman liikelaitoksia (peruskaupunki kuvassa 4) kyseisenä jaksona tarkasteltuna vaihtelee
65 -80 % välillä.
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Turun kaupunkikonserni, pitkän aikavälin investoinnit 2005 - 2014
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Kuva 4: Pitkän aikavälin investoinnit investointitahojen mukaan vuosina 2005-2014
Lähde: Talouskeskus

Talouskeskuksen 21.10.2004 kaupunginhallitukselle laatimassa yhteenvedossa
pitkän aikavälin investoinneista on todettu seuraavaa:
”Tilalaitos on asettanut strategiseksi tavoitteekseen poistaa vuoteen 2025 mennessä nykyinen korjausvelka. Korjausvelka kuvaa sitä rahasummaa, joka rakennuksiin pitäisi uhrata, jotta ne säilyisivät käyttökelpoisessa kunnossa. Korjausvelka
määritellään teknisen päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon suhteesta ja suhteen
hyväksyttäväksi tasoksi on asetettu 70%. 31.12.2003 Tilalaitoksella oli korjausvelkaa 12,24 % jälleenhankinta-arvosta eli 110 milj. € hyväksyttävään tasoon verrattuna. Korjausvelan kiinniottaminen edellyttää n. 20 - 22 milj. € :n peruskorjauksia vuosittain. Valtuuston hyväksymässä liiketoimintastrategiassa 2005 - 2008
on asetettu tavoitteeksi korjausvelan lyhentäminen nopeutetusti. Tähän korjausvelan kiinniottamiseen vaikuttavat myös rakennusten myynnit ja uudisrakentaminen. Vuosille 2005 ja 2006 tilalaitoksen peruskorjausten määrää on nostettu yli 30
milj. euroon ja vuodelle 2007 vähän yli 20 milj. euroon talousarvio ja suunnitelmaehdotuksessa.”
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Kuvassa 5 on esitetty tilalaitoksen korjausvelan toteutuminen vuosien 1998 2003 välisenä aikana. Vuoden 2004 strategiseksi tavoitteeksi asetettu korjausvelan taso 11,5 % toteutui.
KORJAUSVELKA PROSENTTEINA
JÄLLEENHANKINTA-ARVOSTA
16
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Kuva 5: Tilalaitoksen korjausvelka prosentteina jälleenhankinta-arvosta
Lähde: Tilalaitos
Talousjohdon näkemyksen mukaan pitkän aikavälin investointisuunnitelmaa tulisi
tarkentaa ja poliittisen johdon sitoutuminen pitkällä aikavälillä on tärkeää. Johtopäätösten tekeminen sekä vaihtoehtoisten menettelytapojen miettiminen tuotetun
tiedon perusteella puuttuu käytännössä vielä kokonaan.

4 Toimitilahankkeiden toteutus
4.1 Tilahankeprojektin johtaminen
Tilalaitoksen talousarvion investointisuunnitelmaan sisältyvät hankkeet on kaikki
vastuutettu tilalaitoksen rakennuttajatiimin projektipäälliköille, jotka vastaavat
hankkeen toteuttamisesta, toteutuksen valvonnasta ja kustannusten seurannasta.
Tiimin vetäjänä toimii rakennuttamispäällikkö.
Hankintavaltuuksista on kiinteistölautakunnan 26.1.2005 § 54 päätöksellä päätetty, että tilalaitoksen johtajalla on hankinta- ja urakkasopimuksissa valtuudet
169.000 € ja suunnittelusopimuksissa 85.000 € hankintoihin silloin kun valintaperusteena on halvin hinta. Rakennuttamis- ja vuokrauspäälliköillä vastaavat valtuudet ovat 85.000 € ja 51.000 €. Hankinnoissa, joiden valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tai neuvottelumenettely, hankintavaltuudet
tilalaitoksen johtajalla on hankinta- ja urakkasopimuksissa 76.000 € ja suunnittelusopimuksissa 51.000 €. Rakennuttamis- ja vuokrauspäälliköillä vastaavat valtuudet ovat 34.000 € ja 13.000 €. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
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4.2 Kilpailuttaminen ja tarjouspyynnöt
Haastatellun apulaiskaupunginjohtajan mukaan toimitilahankkeiden kilpailuttaminen ei toteudu vielä tarkoituksenmukaisella tavalla Turun kaupungissa. Käytännön toimivuus puuttuu ja esim. tarjouspyyntöasiakirja olisi hyvä käsitellä myös
lautakunnassa. Tarjouspyyntöasiakirjan käsittelyllä lautakunnassa ennen tarjouskilpailun käynnistämistä annetaan päättävälle taholle mahdollisuus ottaa kantaa
kilpailuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin ennen tarjouskilpailun käynnistämistä.
Nykyisenä menettelytapana on, että kiinteistölautakunta hyväksyy tarjousten vertailuperusteet silloin kun kyseessä ei ole halvin hinta.
Kaupunginjohtaja asetti 3.12.2004 § 387 työryhmän valmistelemaan hankintaohjeiden, hankintaperiaatteiden ja kilpailuttamisen periaatteiden uudistamista. Kaupunginhallitus hyväksyi 4.4.2005 § 281 työryhmän ensimmäisen vaiheen ehdotuksen hankintaohjeiden tarkistamiseksi. Lopullisen ehdotuksen hankintaohjeiden
muutoksista tulee olla valmis vuoden 2005 loppuun mennessä. Työryhmän työn
tuloksia ei ole otettu huomioon tätä raporttia tehtäessä.

4.3 Tilahankkeiden kustannusseuranta
Toimitilojen perus- ja uudisrakentamisinvestoinnit
Rakennushankkeiden budjetointiin ja suunnitteluun tilalaitos käyttää Taku kustannustietojärjestelmää, joka on uudisrakentamisen ja peruskorjauksen kustannuslaskentaohjelma. Ohjelma sisältää rakennusten hinnanarviointimenetelmän,
tavoitehintamenetelmän sekä rakennusosa-arviomenetelmän. Ohjelmassa on määritelty eri tilatyypeille rakentamiskustannukset tilojen ominaisuuksien perusteella.
Tiedot perustuvat eri puolella Suomea toteutuneisiin rakennuskustannuksiin ja
niistä laskettuihin hintamalleihin. Ohjelmassa Suomi on jaettu erilaisiin kalleusluokkiin, jolloin saadaan esim. Suomessa rakennettujen tilojen keskiarvohintoja,
joita käytetään apuna hankkeiden suunnitteluvaiheen kustannusten laskennassa.
Järjestelmästä saadaan myös suhdanne-ennusteita.
Investointihankkeen virallinen kirjanpito ja talousarvion investointiosan toteutumisen seuranta hoidetaan Turun kaupungin Hansa -taloudenpitojärjestelmässä,
johon kirjanpitäjä avaa kullekin hankkeelle oman investointitilin. Virallisen kirjanpitojärjestelmän lisäksi tilalaitoksella on käytössä apujärjestelmänä rakennuttamistietojärjestelmä. Rakennuttamistieto-järjestelmä on rakennusprojektien hallintaan kehitetty asiantuntijajärjestelmä, joka sisältää asiakirjamalleja eri toteutusmuodoille sekä välineet mm. hankkeiden kustannusseurantaan, tarjouskyselyyn
ja vakuuksien hallintaan. Kustannustieto -Taku on integroitu osaksi rakennuttamistietojärjestelmää. Kullekin investointihankkeelle on nimetty projektipäällikkö,
joka käyttää rakennuttamistieto-järjestelmää hankkeen ohjaukseen ja toteutuksen
seurantaan.
Tilalaitoksen mukaan projektipäällikkö vastaa hankkeen toteutuksesta ja myös
hanketta koskevista taloudellisista selvityksistä. Projektipäälliköt raportoivat
hankkeidensa etenemisestä rakennuttamispäällikölle. Investointihankkeiden etenemistä seurataan joka toinen viikko pidettävissä projektien informaatiokokouksissa. Rakennuttamispäällikkö toimii kokouksen puheenjohtajana ja kokouksista
pidetään pöytäkirjaa. Kokouksissa käydään läpi hankkeiden aikatauluun, kustannuksiin, suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ym. liittyviä asioita. Hankkeiden toteutuneita kustannuksia seurataan ja verrataan budjetoituun ja poikkeamat analysoi21

daan. Investointihankkeista tehdään viralliset toteutumisennusteet kaupungin raportointijärjestelmän mukaisessa aikataulussa kolmannesvuosittain. Nämä raportit
allekirjoittaa Tilalaitoksen johtaja. Epävirallisia raportteja hankkeiden toteutuneista kustannuksista ja toteutumisennusteista tehdään talousarviovuoden kuluessa useampia tilalaitoksen johdolle.
Toimitilaprojektien kustannuslaskennan yleisperiaatteet
Toiminta- ja hankesuunnitelmavaiheessa tietyn rakennushankkeen kustannukset
lasketaan tavoitehintamenetelmällä huonetilaohjelman neliöiden perusteella edellä
kuvatulla Taku-ohjelmalla. Suunnitelmien edettyä luonnospiirustus vaiheeseen
voidaan hankkeelle laskea rakennusosa-arvio, joka on jo tavoitehintaa tarkempi
arvio. Edellä mainituilla menetelmillä laskettuja kustannusarviota käytetään arviopohjana myös tulevan vuokran määrittelyssä, koska hankesuunnitteluohjeen
mukaan hankesuunnitelmaan on liitettävä alustava vuokrasopimus.
Lopulliset kustannukset ovat melko pitkälti selvillä vasta kun hankkeen urakat on
kilpailutettu ja urakoitsijat valittu. Hankkeen toteutuksen aikana voi vielä tulla
esiin lisätyötarpeita, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia. Lisätyöt johtuvat usein
hallintokunnan tilan tarpeiden muutoksista kesken hankkeen toteutuksen tai
puutteellisista suunnitelmista, joissa ei ole osattu arvioida kaikkia eteen tulevia
asioita. Myös suhdannetilanne voi vaikuttaa merkittävästi siihen, millä summalla
urakoitsijat tarjoutuvat hankkeen toteuttamaan. Mikäli suhdannetilanne on muuttunut äkkinäisesti, voivat etukäteen lasketut kustannusarviot muuttua huomattavastikin.
Kaikki tietystä hankkeesta aiheutuvat kustannukset kohdistetaan hankkeen investointitilille. Rakennuttajatiimin työpanoksista tiettyyn hankkeeseen pidetään tuntikirjaa ja tehdyt työt laskutetaan investointitililtä. Laskutusperusteena on kullekin
henkilölle määritelty tuntiveloitushinta, jossa on huomioitu henkilön palkka sivukuluineen ja yleiskustannukset. Rakennusaikaista korkoa ei ole toistaiseksi kohdistettu hankkeille, koska kaupungin ohjeistuksen mukaan sitä ei voida aktivoida
hankkeen hankintakustannuksiin.
Tilalaitoksen mukaan kustannuspoikkeaman hälytysrajana toimitilahankkeiden
seurannassa on indeksikorjausten huomioonottamisen jälkeen yli +/- 5 %:n kustannusero, minkä voidaan katsoa johtuvan esim. laskenta-arviovirheistä. Hälytysrajan ylittyessä poikkeaman syy selvitetään ja siitä aiheutuviin mahdollisiin toimenpiteisiin ryhdytään. Hälytysraja on haastateltavien mielestä toiminut kohtuullisen hyvin.

5 Toimitilahankkeiden esimerkkitapaukset
Koulutoimessa uudisrakentaminen ja lisätilahankkeen tarve ja niiden priorisointi
pohjautuvat oppilasmääriin. Ennen lisätilojen tarvesuunnittelun aloittamista selvitetään oppilaiden mahdollinen siirto muihin alueen kouluihin tai tutkitaan mahdollisuudet oppilasaluerajojen muuttamiseksi. Peruskorjausten ja kunnossapidon
osalta korjaustarve perustuu tilalaitoksen tilaamiin kiinteistöjen kosteusteknisiin
kuntokartoituksiin. Tilalaitos vastaa korjaussuunnitelmien tekemisestä. Koulujen
omat aloitteet, viranomaisten aloitteet sekä tilalaitoksen että talotoimen omat
kartoitukset ovat myös korjauksien perustana.
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Opetuslautakunta tekee vuosittain talousarvioehdotuksen yhteydessä pitkän aikavälin investointitarpeista esityksen, joka sisältää muitakin kuin uudis- ja peruskorjaushankkeita. Virallinen talousarvion rakennushanke-esitys käsittää vain
kolmivuotisen taloussuunnitelmakauden. Peruskorjausten investointisuunnitelma
on laadittu tällä hetkellä vuoteen 2013. Investointisuunnitelman käsittelyprosessi
etenee opetustoimen lautakunnan käsittelyn kautta tilalaitokselle, josta se viedään
kaupunginjohtajiston käsittelyyn.
Pitkän aikavälin investointitarve koulutoimessa on suuruudeltaan 12-13 milj. €,
josta vuosittain toteutuu n. 2 milj. €. Suureen kunnostustarpeeseen ei pystytä reagoimaan riittävän ajoissa. Tilalaitos hinnoittelee kaikki tilakohteet ja vuoden alussa valitaan kaikkiaan n. 2000 kpl kunnossapitohankkeen esitysten joukosta n. 200
kpl. Kokonaisrahamäärä koulujen uudis-, peruskorjaus- ja kunnossapitohankkeisiin on 21,5 milj. € vuonna 2004. (v. 2003 15,7 milj. €).
Haastateltavien mielestä kehitettävää on etenkin pitkätähtäimen suunnittelussa,
joka voisi olla hankekohtainen 10 vuodeksi eteenpäin.

5.1 Kupittaan koulun peruskorjaus
Kupittaan koulun 13.3.2003 päivätyn kuntotutkimuksen teki Tampereen teknillinen yliopisto ja tilalaitoksen järjestämään esittelytilaisuuteen osallistui koulutoimen, talotoimen, terveydenhuollon ja tilalaitoksen edustajia. Yleensä kuntotutkimuksen akuutit korjaustarpeet tehdään heti ja muilta osin tilalaitos tekee korjaussuunnitelman. Kupittaan koulun hankkeesta ei ole tehty erillistä korjaussuunnitelmaa, vaan korjaus on toteutettu kuntotutkimuksen havaintoihin ja suosituksiin
pohjautuen. Hankkeesta vastasi siihen nimetty projektipäällikkö.
Kupittaan koulussa oli vuosina 2001 ja 2002 tehty vesikattoon ja julkisivuun liittyviä korjauksia, minkä takia nämä rakenteet eivät sisältyneet edellä mainittuun
kuntotutkimukseen. Tutkimuksessa todettiin, että rakennus on sisäpintojen osalta
kulunut ja vaatii pintakorjausta. Vauriot olivat kosteutta huonosti kestävien rakenteiden ja materiaalien lahovaurioita ja mikrobivaurioita, mikä aiheuttaa sisäilmatilahaitan riskin. Ilmanvaihdossa oli merkittäviä puutteita. Korjaustarvetta ilmeni keittiössä, ruokalassa, lukiosiiven pesutiloissa, kotitalousluokassa ja viereisissä wc-tiloissa, ylimmän luokkien katon pintarakenteissa, putkikanaalissa ja ilmanvaihdossa sekä markiisien kiinnitysten aiheuttamia ongelmia. Lisäksi peruskorjauksen yhteydessä selvitettiin uusien lisätilojen mahdolliset tarpeet.
Kuntotutkimuksen purkutilaisuuden jälkeen käynnistettiin pikaisesti kohteen saniteetti-tilojen korjaustyön suunnittelu. Suunnittelijat valittiin lautakunnan hyväksymältä listalta tuntiveloitushinnalla. Työ käynnistyi kesäkuussa 2003, mutta sitä
ei ehditty saamaan valmiiksi lattiarakenteen vaatiman kuivumisajan takia, joten
syksyllä koululle tuotiin tilapäinen wc-parakkitila. Kesän 2003 aikana korjattiin
myös yläkerran luokkien katossa kosteusvaurioista kärsineitä akustiikkalevyjä,
joiden vauriot olivat peräisin ennen vuotta 2002 tehtyä vesikattokorjausta. Myös
ruokasalin korjaus viivästyi purkuvaikeuksien takia ja tilapäinen ruokailu järjestettiin liikuntasaliin.
Koulun keittiö suljettiin 2003 syksyllä työpaikkaselvitysten ja työterveyshuollon
lausuntojen perusteella. Ruoka koululle kuljetettiin Aurajoen koulusta. Keittiötilojen suunnittelu aloitettiin lokakuussa 2003 ja rahoitusta esitettiin vuodelle 2004.
Suunnittelutyön tekivät samat suunnittelijat kuin saniteettitilojenkin. Ongelmia
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suunnittelussa tuotti keittiön matala kerroskorkeus ja pilari-palkkirakenteet ilmanvaihdon takia. Asiasta pyydettiin työsuojelupiirin lausunto. Purkutyöt aloitettiin heti vuodenvaihteessa 2004. Sähkö- ja iv-urakoitsijat kilpailutettiin ja halvin
valittiin toteuttajaksi. Kosteusongelman lisäksi koko lattia jouduttiin purkamaan
pohjalaattaa myöten, jolloin saatiin alapohjarakenne kaivettua hieman alemmas ja
siten keittiön korkeutta nostettua. Lattian purkaminen aiheutti sen, että laatan
päälle tukeutuneiden ulkoseinien sisäkuoret oli purettava ja muurattava uudelleen
ja ulkoseinien salaojitus uusittava. Nämä työt eivät kuuluneet suunnitelmaan.
Korjaustarpeiden esiintulo toteutuksen kuluessa on kuitenkin varsin tavanomaista,
koska ne useimmiten paljastuvat vasta rakennusosia laajemmin purettaessa.
Huhtikuun puolessa välissä 2004 pidettiin Kupittaan koulun peruskorjausta koskeva neuvottelu, jossa mukana olivat koulutoimi, tilalaitos, talotoimi, työterveyshuolto ja eri osapuolen luottamusmiehet. Samaan aikaan aloitettiin lattiaremontti
ruokasalissa. Toukokuussa aloitettiin lukiosiiven puku- ja pesutilojen korjaukset,
jotka suoritti sama urakoitsija kuin keittiönkin. Kesäkuun alusta siirryttiin myös
muihin kerroksiin tekemään putkistojen uusimistyötä.
Rakennusteknisten töiden määrän lisääntymisestä huolimatta, keittiön vastaanottokatselmus pidettiin aikataulun mukaisesti 5.8.2004. Pukutilojen valmistuminen
viivästyi hieman ja tilat saatiin käyttöön 19.8.2004. Putkityöt valmistuivat ennen
koulun alkua. Korjaus Kupittaan koululla sujui hyvin ja keittiö ja pukutilat valmistuivat viimeisinä syksyllä 2004. Peruskorjauksesta aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat n. 1,5 milj. €.
Kuntotutkimuksessa esitetyt korjaustoimenpiteet on tehty lukuun ottamatta ilmanvaihdon peruskorjausta ja pintojen uusimista kuluneisuuden vuoksi. Parhaillaan on meneillään koulun laajennustarpeen selvitys sekä vanhoihin tiloihin liittyvä laajempi peruskorjaustarve, minkä yhteydessä kuntotutkimuksen suosituksista
vielä tekemättä jääneet korjaustyöt otetaan huomioon. Hankesuunnitelman laadinta on vasta alkamassa ja on alustavien laskelmien mukaan n. 10-11 milj. €.

5.2 Luolavuoren koulun peruskorjaus ja Vuorelan koulun laajennus
Luolavuoren ala-aste ja Vuorelan erityiskoulu toimivat samassa koulukiinteistössä. Vuorelan erityiskoulun laajennushankkeesta on tehty 14.5.2001 päivätty hankesuunnitelma, joka perustui seuraaviin vaihtoehtoihin:
1. rakennetaan kokonaan uusikoulu 260 oppilaalle
2. saneerataan ja laajennetaan Luolavuoren koulun yhteydessä olevaa Vuorelan
koulua a) 230 oppilaalle b) 260 oppilaalle c) 198 oppilaalle.
Keväällä 2003 koulukiinteistössä tehtiin kosteustekninen kuntotutkimus, jonka
perusteella kiinteistössä päätettiin elokuussa 2003 tehdä laajamittainen peruskorjausesitys. Akuuttien kosteusvaurioiden korjaus tehtiin kiinteistössä vuoden 2004
alkuun mennessä. Peruskorjaushankkeesta tehtiin 27.2.2004 päivätty toiminta- ja
hankesuunnitelma, joka hyväksyttiin valtuustossa 13.9.2004 § 230. Hankesuunnitelma lähti Luolavuoren koulun saneerauksesta ja laajennuksesta 130 oppilaalle
ja lähtökohtana oli kunnostaa tilat koko Luolavuoren ala-asteelle ja osalle Vuorelan erityiskoulua. Toimintasuunnitelma perustui koulukiinteistön tilojen riittämättömyyteen ja epätarkoituksenmukaisuuteen sekä Vuorelan koulua että Luolavuoren koulua varten.
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Korjaussuunnitelma perustuu teetettyihin kuntotutkimuksiin ja rakennuksen
akuuttien rakennusteknisten ongelmien korjauksen yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Rakennuskustannusarvio helmikuun 2004 kustannustasossa on tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä 6.543.000 € ilman arvonlisäveroa. Lisäksi peruskorjauksen yhteydessä tulevia yllättäviä lisätöitä varten on hankkeeseen varattu
rahoitusta 410.000 €. Peruskorjauksen kustannuksiksi on tavoitehintamenetelmällä laskettuna arvioitu 6.953.000 €. Vuoden 2005 talousarviota laadittaessa
vuoden 2004 talousarvion käytöksi ennustettiin 0,5 milj. € ja vuodelle 2005 varattiin rahoitusta 4,0 milj. € ja vuodelle 2006 2,5 milj. € eli yhteensä 7,0 milj. €.
Luolavuoren koulun toteutunut rahan käyttö vuoden 2004 lopussa oli ennustettua
pienempi n. 268.000 €.
Luolavuoren koulu remontoidaan kerralla ja oppilaat siirretään väliaikaistiloihin.
Vuorelan erityiskoulun toiminta siirretään kokonaan Pääskyvuoren kouluun korjauksen ajaksi. Rakennussuunnittelu on tehty ja osa urakkatarjouspyynnöistä lähetetty. Työt ajoittuvat helmikuun 2005 ja toukokuun 2006 väliselle ajalle. Kiinteistölautakunta päätti 9.2.2005 § 107 Luolavuoren koulun iv-teknisten, rakennusautomaation sekä sähköteknisten töiden yhteensä n. 1,3 € urakkahankinnoista halvimman hinnan perusteella.
Koulun tiloista peruskorjataan 80 %. Kyseessä on mittava peruskorjaus, jossa uusitaan kokonaan esim. vesikate, ikkunat, vesieristykset, lattiapinnoitteet, salaojitus. Hankkeen toteuttamisessa on otettu huomioon kokemuksia Pääskyvuoren
koulun peruskorjauksesta, joka ensin aloitettiin pelkkänä kosteusvauriokorjauksena, mutta töiden aikana huomattiin, että koulu vaatikin täydellisen peruskorjauksen.
Vuorelan koulun laajennuksesta tilalaitos tekee vielä erillisen hankesuunnitelman,
joka alustavien suunnitelmien mukaan aloitetaan vuonna 2006. Koulun laajennusrakentaminen alkaisi aikaisintaan vuoden 2007 puolenvälin jälkeen ja valmistuisi
aikaisintaan vuoden 2008 loppuun mennessä.

5.3 Taidemuseon peruskorjaus
Turun taidemuseon peruskorjaushankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 1996 perustamalla työryhmä, joka laati ensimmäisen hankesuunnitelman samana vuonna.
P-louhen tunnelin rakentamisen yhteydessä valtuusto teki vuoden 1999 talousarvion laatimisen yhteydessä kuitenkin päätöksen aloittaa taidemuseon louhintatyöt
ilman hyväksyttyä hankesuunnitelmaa, minkä takia taidemuseon peruskorjaukseen liittyvät työt aloitettiin louhimalla pysäköintiluolan työn yhteydessä museon
maanalainen taidevarasto vuonna 1999.
Kaupunginvaltuusto päätti 28.5.2001 § 189 muuttaen talousarvion ja suunnitelman yhteydessä tekemäänsä päätöstä hyväksyä taidemuseolle uuden
hankesuunnitelman ja hankkeen kokonaiskustannuksiksi 45 mmk (7,6 milj. €) sekä rahoitusvuosiksi 1999 - 2003. Lisäksi kaupunginvaltuusto totesi, että muut taidemuseohankkeesta johtuvat muutokset vuosien 2002-2003 investointiohjelmaan
käsitellään vuoden 2002 talousarvion ja vuosien 2003-2004 taloussuunnitelman
yhteydessä.
Hankesuunnitelma perustui seuraavaan kustannusarvioon: ”Turun taidemuseon
nykyiset tilat saneerataan 8 milj. markalla ja uutta tilaa rakennetaan n. 3000 brm2
26 milj. markalla eli yhteensä 34 milj. markalla. Nykypäivän hintaan muutettuna
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kustannusarvio on 45 milj. markkaa. Lisäksi louhinnan osuus on n. 6 milj. markkaa. Hankkeen aikataulu on sopeutettu taidemuseon rakennuksen 100vuotisjuhliin vuonna 2004”. Hankkeen kustannusarvioksi arvioitiin hankesuunnitelmassa saneerauksen osalta 21,4 milj. mk ja uudisrakennuksen osalta 38,2 milj.
mk sekä lisäksi louhintakustannuksia 5,6 milj. mk ja entisöintikustannuksia 1,2
milj. mk eli yhteensä 45 milj. mk (7,6 milj. €).
Uuden tilan tarve perustui toimintasuunnitelmassa ajanmukaisten tilojen saamiseen, millä nähtiin olevan ratkaiseva merkitys, jotta Turun Taidemuseo voi säilyttää paikkansa kansallisessa taidemaailmassa ja luoda merkittäviä yhteyksiä ulkomaille. Remontin ajaksi taidemuseon toiminta siirrettiin väliaikaistiloihin Vartiovuorenmäelle. Toimintasuunnitelmassa esitetty vuokra-arvio nousi vanhasta
1,5 mmk 4 mmk. Taidemuseon vuokra maksetaan kaupungin avustuksena suoraan
tilalaitokselle.
Työn edetessä eri vaiheisiin taidemuseon peruskorjausta varten anottiin määrärahoja lisätöitä varten useaan otteeseen. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät pysyneet vahvistetun hankesuunnitelman puitteissa ja koko peruskorjausprojekti on
maksanut helmikuun 2005 loppuun mennessä 15 943 000 milj. €. Taidemuseohankkeeseen ei ole saatu valtionosuutta. Peruskorjaustyöt saatiin valmiiksi vuoden 2004 aikana. Vuodenajasta johtuen taidemuseota ympäröivät viheralueet
saatetaan vielä valmiiksi kevään 2005 aikana. Kokonaiskustannusten toteutumisennuste on 16 445 000 €.
Turun Taidemuseon peruskorjausrakentaminen on projektina ollut hyvin laaja ja
vaativa. Työn etenemistä on seurattu julkisissa tiedotusvälineissä ja huomiota on
kiinnitetty mm. urakoiden kilpailuttamiseen, aliurakointien käyttöön, lisätöiden
määrään, kustannusten nousuun sekä työmaatöiden hallinnointiin ym. järjestelyihin. Taidemuseon hankkeessa vastuullinen projektipäällikkö vaihtui kaksi kertaa,
samoin työmaan johto. Laajaa julkisuutta on aiheuttanut erimielisyydet kilpailuttamisesta ja kilpailuttamisesta jättämisestä, joita on käsittely markkinaoikeudessa.
Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2003 arviointikertomuksessaan näkemyksenään, että taidemuseon uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeessa kustannusten
ylärajan asettaminen on tapahtunut pelkästään talousarviokäsittelyn eikä hankesuunnitelman yhteydessä, minkä ei voi katsoa olevan tarkoituksenmukaista. Tarkastuslautakunnan näkemys on, että hankkeen toteutuksen aikana esiin tulleet talousarvion lisärahoitusta aiheuttavat muutostarpeet tulee käsitellä yhtenä hankekokonaisuutena ja hyväksyttää valtuustossa toiminta- ja hankesuunnitelman
muutoksena.

5.4 Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakennus
Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen suunnittelua on Turun kaupungissa tehty pitkään. Vuodesta 1985 lähtien pääkirjaston tilaongelmaan on haettu ratkaisua. Museovirasto antoi lausunnon tontin ja rakennusten suojelusta
vuonna 1989, minkä jälkeen pääkirjaston sijoittamiseen on esitetty erilaisia vaihtoehtoja, koska suojelun vuoksi vanhalle tontille ei ollut mahdollista rakentaa.
Vuonna 1991 Valtioneuvosto antoi suojelupäätöksen.
Vuonna 1994 pääkirjaston hankkeesta valmistui ensimmäinen hankesuunnitelma
ja toinen vuonna 1996. Vuonna 1996 kaupunginvaltuusto päätti pääkirjaston uu26

disrakennuksen sijoittamisesta Österbladin tontille, mutta joutui myöhemmin
vuonna 2001 päättämään hankkeen sijainnin osalta rauenneeksi, koska aiesopimuksesta huolimatta ei saavutettu neuvottelutulosta, joka mahdollistaisi pääkirjaston uudisrakennuksen sijoittamisen yhtiön omistamalle tontille.
Vuonna 1997 pääkirjastosta järjestettiin arkkitehtikilpailu ja pari vuotta myöhemmin kaupunginhallitus päätti 27.9.1999 § 1028 valita pääkirjaston uudisrakennuksen pääsuunnittelijaksi arkkitehtikilpailun voittaneiden arkkitehtien perustaman yhtiön ilman kilpailutusta sekä oikeuttaa kiinteistö- ja rakennustoimen
lautakunnan käynnistämään rakennussuunnittelun. Vuosien 1999 -2001 välisenä
aikana tehtiin luonnossuunnittelua ja vuoden 2002 aikana etsittiin ratkaisua sijoitusongelmaan.
Uusi pääkirjasto päätettiin toteuttaa kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.1.2003 §
12 Auria -puhelinyhtiön tilalle. Perusteluina päätöksessä mainittiin mm. pääkirjaston sijainti samassa korttelissa ja yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena.
Aluksi pääkirjaston kansliarakennushanke oli mukana peruskorjauspuolella, mutta
on sen mittavuuden takia siirretty osaksi uudisrakentamishanketta. Tavoitteena on
yhtenäinen pääkirjaston kokonaisuus, jossa mm. henkilökunnan tilat on erotettu
asiakastiloista.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2003 hankesuunnitelman Turun pääkirjaston
uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta. Hankkeen toiminta- ja hankesuunnitelma perustuu mm. vanhojen kirjastotilojen ahtauteen, rappeutuneisuuteen, toimipisteiden hajautuneisuuteen ja kokoelmien säilytykseen varastoissa.
Koko pääkirjastohankkeen tavoitehinta on 23.374.321 € ilman arvonlisäveroa.
Uudisrakennuksen tavoitehinnan osuus siitä on 12.623.000 € ja peruskorjauksen
7.390.000 € vuoden 2003 hintatasossa laskettuna. Muita kustannuksia aiheutuu
Aurian säilytettävien tilojen suojauksista, vanhan rakennuksen purkamisesta, museaalisista kaivuista, mahdollisesti taidehankinnoista ja 1600-luvulta peräisin olevista rakennusosajäännösten suojavitriinirakennuksista. Käytön aikaisiksi kustannuksiksi on arvioitu 4.040.000 €. Vuosittaiset käyttömenot lisääntyvät n. 2,3 milj.
€, josta 1,8 milj. € aiheutuu irtaimisto- ja laitehankinnoista. Kokonaisvuokra vuodessa tulisi olemaan ennakkolaskelman mukaan n.1,8 milj. €, jossa ei ole voitu
ottaa huomioon mahdollisesti saatavaa valtionosuutta vähentävänä tekijänä. Pääkirjastohankkeen toteutuneet kustannukset ovat vuoden 2004 loppuun mennessä
2,5 milj. €. Vuoden 2005 talousarvioon on varattu määrärahaa 5,7 milj. €.
Kiinteistölautakunta päätti 10.12.2003, että Turun pääkirjaston laajennuksen arkkitehtisuunnittelu tilataan pääkirjaston arkkitehtisuunnittelukilpailun aiemmin
voittaneelta arkkitehtitoimistolta. Pääkirjaston kansliarakennuksen siirryttyä osaksi uudisrakennushanketta päätettiin siihen liittyvä arkkitehtisuunnittelu hankkia
myös samalta toimittajalta kiinteistölautakunnan päätöksellä 1.12.2004 § 847.
Päätös perustui hankinta-asetuksen 14 § 2 mom. mahdollistamaan suoraan neuvottelumenettelyyn kun ”teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojelemiseksi liittyvistä syistä ainoastaan tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan”.
Vanhan pääkirjaston peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun kiinteistölautakunta
päätti 26.1.2005 § 62 hankkia halvimman tarjouksen perusteella.
Pääkirjaston uudis- ja peruskorjaushankkeelle on asetettu kaupunginjohtajan määräämä työryhmä, jonka tehtävänä on valvoa suurhankkeen toteuttamista. Työryhmä kokoontuu n. 1 krt/kk. Pääkirjastohankkeella on vastuullinen projektipäällikkö.
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Varsinaiset uudisrakennustyöt alkavat kevään 2005 aikana ja tavoitteellinen valmistumisaika on syyskuussa 2006. Vanhan rakennuksen peruskorjaus tehdään
helmikuun 2006 ja helmikuun 2008 välisenä aikana. Ennen vanhan kirjastorakennuksen peruskorjausta 2006 syksyllä, on tarkoitus vahvistaa sen perustukset. Rakentamisen ajaksi toiminta siirretään toisiin tiloihin.
Aurian vanha puhelinkaapeliverkosto sijaitsee rakennuksen alla ja on apulaiskaupunginjohtajan mukaan vakuutettu kaupungin toimesta alueella tehtävien purku-,
muutos- ja uudisrakennustöiden ajan. Näistä töistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja toimintahäiriöistä kaupunki vastaa erillisen sopimuksen mukaisesti
niiden omistajalle eli Turun Puhelin Oy Aurialle. Sopimusriskin hallinnasta vastaa linjajohto, tässä tapauksessa Tilalaitos, joka rakennuttajana vaatii urakoitsijoilta korotetun vakuutusturvan korvaussummaltaan vähintään 5 milj. €. Lisäksi
rakennuttaja tulee edellyttämään urakoitsijoilta vakuutusturvan laajennusta siten,
että se kattaa myös työn kohteena olevan omaisuuden.
Kiinteistölautakunta päätti 2.3.2005 § 164 oikeuttaa tilalaitoksen tilaamaan pääkirjaston uudisrakentamisen ja maaherran kanslian peruskorjauksen urakat halvimmat tarjoukset antaneilta. Päätöksessä kiinteistölautakunta hyväksyi vuosien
1996-2003 toteutuneiden arkkitehtikilpailun ja tonttien selvittämiskustannusten
yhteensä 1.036.630 € eriyttämisen pääkirjaston kustannuksista. Edellä mainitut
kulut eivät sisälly kaupunginvaltuuston 8.12.2003 hyväksymään hankesuunnitelmaan. Käytännössä eriyttäminen tarkoittaa näiden kustannusten kirjaamista lisäpoistona kuluksi vuodelle 2005.
Edellä mainitussa päätöksessä myös hankintavastuita täsmennettiin siten, että
pääkirjaston kirjakuljettimen ja -lajittelijoiden (2kpl) hankinta sekä taidehankinta
yhteensä 1.084.762 € sisältyvät pääkirjaston perustamiskustannuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että pääkirjaston hankesuunnitelman mukaisten perustamiskustannusten tammikuun lopun 2005 indeksikorjattu kustannusennuste 24.745.913 € lisättynä edellä mainituilla 1.084.762 €:n hankinnoilla on yhteensä 25.828.262 €.
Ylitys on n. 4,4 %, joka jää vielä alle 5 %;n hälytysrajan. Kiinteistölautakunnan
päätös 2.3.2005 merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksessa 4.4.2005 § 291.

6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
Toimitilahallinnon organisointi
Tilaaja-tuottajamalliin perustuvassa organisointitavassa tilalaitos on nykyisin
suhteessa kaupunginhallitukseen ja vuokralaiseen tilapalvelun tuottaja ja suhteessa kiinteistölautakuntaan tilaaja. Tilahallinnon omistajapolitiikkaan liittyvät johtamistehtävät kuuluvat tällä hetkellä kiinteistölautakunnan alaiselle tilalaitokselle.
Toimitilojen omistajan tulee ottaa vastuu kiinteistösijoitusjohtamisesta sekä huolehtia kaupungin kokonaisedun toteutumisesta eri toimielinten intressiristiriitoja
ratkaistaessa.
Tilalaitokselta saadun tiedon mukaan tällä hetkellä ei ole riittävästi rakennuttajahenkilöresursseja erityisesti suurten hankeprojektien asianmukaisen sisäisen valvonnan toteuttamiseksi. Ulkoiset rakennuttajakonsultit eivät osallistu kaupungin
rakennusurakkahankkeiden hallinnolliseen työhön. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan suurten ja teknisesti vaativien hankkeiden läpivienti edellyttää
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riittävää työpanosta hanketta kohden luotettavan valvonnan ja seurantavastuun
toteutumiseksi.
Suurin osa tilalaitoksen myyntituloista on kaupungin sisäistä, mikä ei täytä kunnallisen liiketoiminnan perusedellytystä ulkoiseen tulorahoitukseen perustuvasta
liiketoiminnasta. Vuokralaisilla ei toimitilaratkaisuissa ole käytännössä vaihtoehtoja, koska toimivia kilpailtuja tilamarkkinoita ei ole. Toimivat markkinat ovat
liiketoiminnan harjoittamisen peruslähtökohta. Toiminta- ja organisointimallia,
jossa kaupunki harjoittaa monopoliluonteista liiketoimintaa oman organisaationsa
sisällä, ei voida pitää tarkoituksenmukaisena verorahoitteisen toiminnan näkökulmasta.
Käypään arvoon perustuvan maanvuokran määrittelyllä kiinteistölaitos varautuu
nyt mm. maan ostoon lisärakentamista varten, johon ei ole esim. koulujen osalta
välttämättä tarvetta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna käypään arvoon perustuvan
sisäisen maanvuokran periminen edelleen lakisääteisiltä palveluilta ei ole aiheuttamisperiaatteen mukaista.
Kunnat ovat yhtiöittäneet ja liikelaitostaneet toimintojaan viime aikoina runsaasti.
Tästä johtuen sisäasiainministeriö on 18.3.2005 asettanut työryhmän selvittämään
kuntakonsernia ja kunnallisia liikelaitoksia koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita. Työryhmän toimikausi on 21.3.2005 - 15.2.2006. Lainsäädännölliset
muutokset saattavat vaikuttaa tulevaisuudessa esim. kuntien harjoittaman liiketoiminnan verotukseen.
Suositukset:
÷ Tilalaitoksen kaksitahoinen rooli toimitilapalvelujen tilaajana ja tuottajana vaatii selkeyttämistä. Tilahallinnon organisointimallin toimivuutta
nykytilanteessa tulee tarkastella uudelleen ottaen huomioon mm. tilalaitoksen perustamispäätöksen perusteluina mainittujen tavoitteiden ja hyötyjen saavuttaminen.
÷ Kaupungin sisäisillä markkinoilla harjoitetun liiketoiminnan määrittely,
muoto ja laskentamalli tulee tarkentaa ohjeistuksella ottaen huomioon
kaupungin kokonaistalouden, toiminnan ja erityisesti rahoituksen ohjauksen yhteensovittaminen.
÷ Kaupungin sisäisillä markkinoilla liiketoimintaa harjoittavien olemassa
olevien yksiköiden tai mahdollisten harkinnassa olevien uusien perustettavien yksiköiden osalta tulee ottaa huomioon ja suunnittelussa varautua
mahdollisiin tuleviin lainsäädännöllisiin uudistuksiin, joilla saattaa olla
vaikutusta esimerkiksi verotuskäytäntöihin.
÷ Käypään markkina-arvoon perustuvan sisäisen maanvuokran hinnoittelussa ja laskutuksessa tulee selvittää vaihtoehdot, jossa noudatettaisiin
normaalia tuottotavoitetta alempia tuottotavoitteita ei-markkinaehtoisten
lakisääteisten peruspalveluiden osalta.
Toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus
Tilalaitoksen hallinnassa olevat tilat ovat lähes täydessä käytössä. Erillistä vuokrattujen tilojen vuoroittaiskäytön seurantajärjestelmää ei ole tilalaitoksen käytös29

sä. Vuokralaisten kanssa käydään kohdekohtainen keskustelu heidän hallinnassaan olevista tiloista ja niiden käytöstä sekä tulevaisuuden muutostarpeista joka
vuosi. Toimitilojen monipuolinen käyttö edellyttää tilapankkijärjestelmän kehittämistä toimivammaksi vuokralaisen ja omistajan näkökulmasta. Esimerkiksi
koulu- ja liikuntatoimen tilojen yhteis- ja vuoroittaiskäytön lisääminen on tarkoituksenmukaista.
Tarkastuslautakunta on 27.4.2001 tilakustannusten vaikutuksesta hallintokuntien
toiminnan tuloksellisuuteen tekemässään raportissa todennut, että ”tehokkaan tilojen käytön ja palvelujen alueellisuuden säilyttämisen kannalta ei ole vielä kiinnitetty riittävää huomiota eri hallintokuntien käytössä jo olevien ja uusien rakennettavien tilojen yhteis- ja vuoroittaiskäyttöön”. Raportin suositus perustui tilojen
yhteis- ja vuoroittaiskäytön lisäämiseen, jota on edelleen tarve lisätä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan vuokralaiselle pitää antaa nykyistä itsenäisempi
vastuu ja päätösvalta esim. koulutilojen muusta käytöstä.
Tilalaitoksen näkemyksen mukaan hankesuunnittelua tulisi kehittää siten, että
toiminta- ja hankesuunnitelma tehtäisiin vain hankkeista, jotka vaikuttavat toimielinten talousarviomenoihin. Tarkastuslautakunnan näkemys on, että omistajan
valvonta ja seurantajärjestelmän toimivuus edellyttää, että rakennushanke käsitellään talousarviossa yhtenä hankekokonaisuutena. Hyväksytty toiminta- ja hankesuunnitelma tulee päivittää mm. kokonaiskustannusten osalta myöhemmin ilmeneviä lisäkustannustarpeita vastaavasti.
Koulutoimen mukaan toimitilahankkeen viivästyessä yli 4 vuotta mm. opetussuunnitelmat ovat ehtineet muuttua tai tarpeet muuten vaihtua, jolloin saatetaan
joutua aloittamaan koko tilahankkeen selvitys uudelleen.
Tarkastuslautakunta pitää hyödyllisenä selvittää, voidaanko hankesuunnitelman
tekeminen käynnistää vasta kun hanke on hyväksytty toimintasuunnitelman ja
alustavan kustannusarvion perusteella talousarvioon tai taloussuunnitelmaan.
Näin vältytään ennen toteutuksen alkamista vanhenevien hankesuunnitelmien tekemiseltä.
Toimitilainvestointien toteuttamista rajoittaa kaupungin taloudellinen tilanne, mikä ei vastaa toimitilojen vuokralaisten investointitarpeiden rahoitusvaateita. Toimitilojen investointitarpeen ja rahoituksen koordinoinnin ei tule olla kiinteistölaitoksen alaisen tilalaitoksen tehtävänä vaan sen tulee olla osa kaupunginhallituksen alaista omistajapoliittista johtamista.
Tilalaitoksen omaan pääomaan on kertynyt ylijäämiä yli 90 milj. €, joita ei täysimääräisesti ole voitu käyttää uusinvestointeihin ja korjausvelan kattamiseen investointisuunnitelman sitovuustasojen vuoksi. Tulevaisuudessa tavoitteena on
kattaa uudisrakennusinvestoinnit vieraalla pääomalla. Mikäli tilalaitoksen uudisrakennushankkeiden rahoitusperiaatetta muutetaan velkarahoitteiseksi, tulee pääomavuokrien korko-osuutta vastaavasti muuttaa, jotta kustannuserällä ei olisi
pääomavuokria edelleen kohottava vaikutus.
Tilalaitoksen perimien vuokratulojen määrä, investointien rajoittaminen, kaupungin sijoittaman peruspääoman tuoton määrä ja sisäinen lainanotto uusinvestointeihin sekä tilalaitoksen positiiviset kassavarat osoittavat, että kaupungin ja tilalaitoksen talouden ohjauksen menetelmät ovat keskenään ristiriidassa. Tilalaitoksen talousarviokäsittely noudattaa talousarvion investointi- ja tuloslaskelmaosan
sitovuustason määrittelyn kautta muu taseyksikkömallia ja muilta osin liikekirjanpitomallia. Liiketoiminnan määrittely ja siihen soveltuva laskentamalli voitai30

siin käsitellä esim. liiketoimintastrategiassa. Edellä mainitut johtopäätökset johtavat samoihin toimenpidesuosituksiin, jotka on todettu jo aikaisemmin s. 29 toimitilahallinnon organisoinnin toimenpidesuositusten yhteydessä.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota vuoden 2000 arviointikertomuksessaan
siihen, että Turun kaupungilta puuttuu strateginen investointiohjelma, jota ilman
taloutta ei pystytä ohjaamaan. Talouskeskus on koonnut yhteenvedon koko kaupungin pitkän aikavälin investointiehdotuksista toimielimiltä saatujen tietojen sekä tilalaitoksen lyhyen aikavälin investointisuunnitelman hankkeiden perusteella.
Yhteenveto saaduista investointisuunnitelmaehdotuksista on vielä varsin karkealla
tarkkuustasolla ja sitä on parannettava. Toimitilainvestointien osuus kaupungin
kokonaisinvestoinneista (ilman liikelaitoksia) on huomattava. Hankkeiden rahoitukseen varautuminen ja tärkeysjärjestykseen asettaminen edellyttävät pitkän aikavälin investointisuunnittelua ja -ohjelman laatimista sekä niihin sitoutumista.
Toimitilahankkeiden kilpailuttaminen ei toteudu kaikilta osin tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarjouspyyntöasiakirjojen tai niiden yhteenvedon käsittely lautakunnassa ennen tarjouskilpailun käynnistämistä antaa päättävälle taholle mahdollisuuden ottaa kantaa kilpailuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin riittävän ajoissa ennen tarjouskilpailun käynnistämistä. Nykyisenä menettelytapana on, että kiinteistölautakunta hyväksyy tarjousten vertailuperusteet silloin kun kyseessä ei ole halvin hinta.
Suositukset:
÷ Vuokralaisen toimitilojen jälleenvuokrauksesta aiheutuvien tuottojen ja
kulujen kohdistaminen palvelutoiminnan hyödyksi tulee selvittää.
÷ Tilahankkeiden suunnittelun ja toteutuksen tarkoituksenmukaisuutta sekä omistajan valvonnan ja -seurannan edellytyksiä tulee parantaa.
Hankkeen kokonaiskustannusten tulee ilmetä talousarviosta selkeästi yhtenä kokonaisuutena. Yli 2 milj. € hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen aikana ilmenevät lisärahoitusta vaativat muutostarpeet5 tulee käsitellä yhtenä toiminta- ja hankesuunnitelmakokonaisuutena ja hyväksyttää kaupunginvaltuustossa.
÷ Varsinainen hankesuunnittelu kannattaa mahdollisuuksien mukaan
käynnistää vasta kun hanke on hyväksytty toimintasuunnitelman ja alustavan kustannusarvion perusteella talousarvioon tai taloussuunnitelmaan. Tämä edellyttää toimitilahankkeiden tarvesuunnittelusta vastaavan tahon ja kaupungin (talous)johdon välisen toimivan neuvottelujärjestelmän luomista osaksi tarvesuunnitteluprosessia.
÷ Tilahankeprojektien ohjaus- ja valvontajärjestelmää tulee kehittää toimivammaksi, jotta tavoitteiden saavuttaminen hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan varmistetaan sekä mahdolliset toiminnalliset ja rahoitukselliset riskit vältetään. Tilahankkeiden sisäisestä valvonnasta tulee laatia
kuvaus, joka toimii apuna järjestelmällisen valvonnan kehittämisessä ja
toteuttamisessa.

5

Hankkeen kokonaiskustannusten ylittyessä yli 5 % indeksikorjausten huomioonottamisen jälkeen. Katso tarkemmin sivu 22.
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÷ Turun kaupungille tulee laatia pitkän aikavälin strateginen investointiohjelma toimitilahankkeet mukaan lukien.
÷ Tarjouspyyntöasiakirjat tai niistä tehty yhteenveto tulee käsitellä lautakunnassa ennen tarjouskilpailun käynnistämistä, jotta päättävälle taholle
annetaan mahdollisuus ottaa kantaa kilpailuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin ennen tarjouskilpailua.
Tilahankkeiden esimerkkitapaukset
Kupittaan koulun kosteusvaurioiden korjaushankkeesta ei tehty erillistä korjaussuunnitelmaa, vaan korjaus toteutettiin kuntotutkimuksen havaintoihin ja suosituksiin pohjautuen. Rakennusteknisten töiden määrän lisääntymisestä ja viivästymisestä huolimatta korjaustyöt Kupittaan koululla sujuivat kokonaisuudessaan
hyvin.
Luolavuoren koulun peruskorjaushankkeen toteuttamisessa on otettu huomioon
kokemukset Pääskyvuoren koulun peruskorjauksesta, jossa työt aloitettiin ensin
pelkkänä kosteusvauriokorjauksena, mutta töiden aikana ilmeni, että koulu vaatii
täydellisen peruskorjauksen. Luolavuoren koulun kosteusteknisen kuntotutkimuksen teettäminen ennen kosteusvauriokorjausten aloittamista oli järkevää, koska
tämän perusteella ilmeni tarve kiinteistön laajamittaisempaan peruskorjaukseen jo
ennen toteuttamiseen ryhtymistä.
Turun Taidemuseon peruskorjausrakentamisen eri rakennusvaiheissa on todettu
vakavia virheitä hankkeen toteutuksessa ja valvonnassa. Erimielisyyksiä ilmeni
kilpailuttamisen menettelytavoissa ja hankintalain noudattamisessa. Puutteita ja
ongelmia ilmeni myös projektin valvonnassa ja kustannusten hallinnassa. Tämän
kokemuksen perusteella tulee kaupungin kiinnittää erityistä huomiota Turun pääkirjaston uudisrakennushankkeen urakkahankintojen kilpailuttamiseen sekä hankeprojektin sisäiseen valvontaan.
Suositukset:
÷ Kaupungin johdon tulee varmistaa Turun pääkirjaston peruskorjaus- ja
uudisrakennushankkeen ohjaus- ja valvontajärjestelmän toimivuus. Tämä toteutuu mm. sisäisen tarkastuksen erillistarkastuksilla.
÷ Kaupunginhallituksen olisi suositeltavaa määrittää tarkemmat periaatteet siitä, millä tavalla kaupunginhallituksen johtosääntöön (kv 4.10.2004
§ 13) ja keskushallinnon toimintasääntöön (kh 20.12.2004 § 1096) perustuva apulaiskaupunginjohtajiston johtamis- ja valvontavastuu toteutuu
käytännössä esim. suurten rakennushankkeiden johtamisessa ja valvonnassa.

32

Liite 1

KIIN T EIS T Ö LA U T A KU N T A
T ILA A J A Y KS IKÖ T :
T ILA LA IT O S

K IIN T EIS T Ö L A ITO S

-t o im it ila t

- m a ao m ais u u s j a ju lk ise t r ak e n te e t

T UO TT A J A YK S IK Ö T :
T EKN IS T EN PA LVELU ID EN J O H T O K U N TA
T E KN IS E T PA L V E LU T -V IR A S T O
T U LO S YK S IK Ö T :
K U N N A LLIS TEK N IIK KA
T A LO TO IM I
K IIN T EIS T Ö J EN H O ITO
K A U PU N G IN VA RIKK O

LIIKELA ITO KS ET:
J Ä T ELA IT O S
L IIKEN N ELA ITO S
T EKS TIIL IH U O LT O

T A LO U S KES KU S

1 .9 .2 0 0 4

3

Liite 3 1 (2)

Toimitiloihin liittyvä käsitteiden määrittely
Hankesuunnitelma
Hankesuunnitelma sisältää oleelliset hanketta koskevat tiedot, mm. perusteet tilahankinnalle,
vaihtoehtoiset ratkaisumallit, tilaohjelman, kustannusarvion, käyttökustannukset ym. Hankesuunnitelman tarkoituksena on kuvata hankkeen taloudelliset vaikutukset ja antaa suunnittelulle
peruslähtötiedot sekä ohjaukselle ja valvonnalle tavoitteet.

Jälleenhankinta-arvo
Jälleenhankinta-arvo on olemassa olevan rakennuksen kustannusarvo todellisten tai todennäköisten jälleenrakennuskustannusten mukaan arvioituna ottamatta huomioon iästä ja kulumisesta johtuvaa arvon alennusta. Jälleenhankinta-arvo tarkoittaa uudisrakennuskustannuksia
vallitsevan tason mukaisena eli on uudisrakennusarvoa pienempi.

Kiinteistöjen ylläpito
Kiinteistöjen ylläpito tarkoittaa tontin ja rakennuksen pitämistä jatkuvasti käytön vaatimuksia
vastaavassa kunnossa. Ylläpitoon kuuluvat kiinteistön hoito ja kunnossapito (esim. lattioiden
lakkaus) sekä käytön vaatimat pienehköt korjaustyöt. Ylläpitokustannuksiin sisältyvät lämpöja sähköenergia, vesi- ja jätevesi, siivous, hoitotyöt (laiteviat, pienehköt korjaukset, huoltomies), jätehuolto, isännöinti, vakuutukset, erikoislaitteiden vuosihuolto ja tilojen kunnossapito.
Ylläpitokustannusten summasta saadaan ylläpitovuokra.

Korjausvelka
Aikaisempien vuosien aikana kertynyt korjaustöiden vaje.

Korjausvastuu
Kirjanpidollisesti on kysymys poistoista eli hankintamenon jaksottamisesta taloudelliselle pitoajalle. Korjausvastuun suuruus määräytyy jälleenhankintahinnan tai uudisrakennushinnan
poistoa vastaavana summana.

Korko/tuottovaatimus
Korko/tuottovaatimus on omistajan määrittelemä tuottotavoite rakennusomaisuudelle.

Kunnossapito
Kunnossapito on korjausrakentamista, jolla rakennuksesta poistetaan kuluneisuutta tai vikoja,
mutta ei kohoteta sen alkuperäistä laatutasoa.

Kuntoarvio
Kuntoarvion teettämisen tarkoituksena on määritellä kiinteistön rakenteiden, rakennusosien,
LVIST-järjestelmien ja ulkoalueiden teknisen kunnon ylläpitämiseksi tarvittavat toimenpiteet
pitkällä tähtäimellä. Tuloksena saadaan kuntoarvioraportti.

Kustannusperusteinen vuokra
Kustannusperusteisessa vuokran määrittämisessä yksittäisen tilan vuokra-arvo jaetaan pääomaja hoitovuokraan, jotka edelleen jaetaan eri komponentteihin. Eri komponenteista syntyvät
markat summataan yhteen ja näin päästään määriteltävään vuokra-arvoon. Kustannuspohjaisesti määriteltävässä vuokra-arvossa merkittävin tekijä on kiinteistön jälleenhankinta-arvo,
josta lasketaan poistot ja asetettu tuottovaatimus, joka sisältyy pääomavuokran osuuteen.
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Maanvuokra
Maanvuokra on korvaus maahan sitoutuneen pääoman käytöstä. Maanvuokra tuo tilan sijainnin
vaikutuksen sisäiseen vuokraan. Maanvuokra on kytköksissä alueen kiinteistömarkkinoihin,
joilla sijainti vaikuttaa merkittävästi hintoihin ja vuokriin. Yleensä erillistä maanvuokran erää
ei pääomavuokrassa eroteta, mutta tontin arvo on mukana hinnoiteltavassa pääomaerässä.

Markkinasuuntautunut vuokra
Kustannusperusteisesti laskettua vuokraa verrataan markkinoihin (toimistot, varastot), jonka
jälkeen tuottovaatimus asetetaan niin, että vuokrat vastaavat alueen markkinoita. Samaa tuottovaatimusta käytetään myös rakennuksista, jotka eivät ole markkinoilla likvidejä tiloja.

Markkinavuokra
Vuokra, joka määräytyy tilamarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Poisto
Poisto kuvaa rakennusomaisuuden kulumisesta aiheutuvaa rakennuksen rapistumista. Poiston
suuruisella rahamäärällä on tarkoitus korvata tai uusia rakennusta ja näin pyrkiä säilyttämään
sen käyttökelpoisuus.

Perusparannus (peruskorjaus)
Perusparannus on korjausrakentamista, jolla rakennus muutetaan entistä paremmin tarkoitukseensa sopivaksi. Perusparannuksessa ylitetään kiinteistön parannettavien ominaisuuksien
osalta alkuperäinen laatutaso.

Päivänarvo eli tekninen arvo
Päivänarvo eli tekninen arvo kuvaa jälleenhankinta-arvoa vähennettynä iän, käytön, käyttökelpoisuuden tai muun syyn johdosta tapahtuneella rakennuksen arvon alenemisella.

Pääomavuokra
Pääomavuokra koostuu kolmesta eri komponentista, jotka ovat poisto, korko/tuottovaatimus ja
maanvuokra.

Salkutus
Salkuttamisella eli salkun muodostamisella luokitellaan kiinteistömassa laadullisen ja informatiivisen tarpeen pohjalta säilytettäviin, kehitettäviin, purettaviin ja myytäviin. Tämän perusteella löydetään se kiinteistömassa, joka halutaan ja on järkevää omistaa. Kunnan kiinteistöhallinnossa näitä ovat yleensä kunnan perustoimintoihin liittyvät rakennukset sekä erikoistoimintoihin liittyvät rakennukset.

Sisäinen vuokra
Kokonaisvuokra muodostuu seuraavasti: pääomavuokra, joka sisältää koron, poiston, maanvuokran ja ylläpidon. Sisäisessä vuokrajärjestelmässä vuokra voidaan määritellä markkinavuokrana, markkinasuuntautuneena vuokrana tai kustannusperusteisena vuokrana. Sisäisen
vuokrajärjestelmän sopimusosapuolet eivät välttämättä ole aitoja markkinaosapuolia. Sisäiset
vuokrat tulee voida eritellä pääomavuokraan sekä kiinteistönhoidon eri osuuksiin, johon käyttäjän tottumukset voivat vaikuttaa, vaikka vuokra peritään yhtenä summana kuukausittain.
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