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1. Kaupunginjohtajan katsaus – Minna Arve
Turun kaupungin ja kaupunkiseudun vetovoima jatkuu ja sen vaikutus näkyy monin tavoin. Talousnäkymien odotetaan jatkuvan myönteisinä myös lähitulevaisuudessa, vaikka koko maan talouskasvun ennustetaan hidastuvan.
Taustalla vaikuttaa meriteollisuuden vahva tilauskanta, joka on realisoitumassa tuotannon huomattavaksi kasvuksi
ja joka luo lähivuosina vakaat kasvuedellytykset koko talousalueelle.
Väestönkasvu on jatkunut tasaisena. Turun heinäkuun lopun ennakkoväkiluku oli 191 676. Väestön vuosikasvu oli
1 843, joka oli hieman nopeampaa kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Turun työttömyysaste heinäkuun
lopussa oli 13,0 %, jossa oli laskua vuoden takaiseen 1,2 prosenttiyksikköä.
Turun kasvu ja kehitys on näkynyt konkreettisina seikkoina vuonna 2019: ydinkeskustassa Kauppatorin ympäristössä rakennushankkeet ovat käynnissä tähdäten uudistuvan Kauppatorin kokonaisuuteen. Elokuussa opetus- ja
kulttuuriministeriö päätti myöntää Turun yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan diplomiinsinöörikoulutuksen vastuut, mikä tulee heijastumaan koko Lounais-Suomen vetovoimassa ja toimintaympäristössä pitkälle tulevaisuuteen.
Turun seudun talouskasvulla sekä väestön ja työllisyyden kehityksellä on vaikutuksensa kaupungin tuottamien
julkisten palvelujen kysyntään. Rakentaminen on edelleen vilkasta, joskin suhdanteen tasoittumista on havaittavissa. Sivistystoimiala raportoi palvelutarpeen kasvavan lukiokoulutusta lukuun ottamatta. Määrällisesti kasvu on edelleen ollut suurinta perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu perustuu kaupungin asukasluvun
kasvuun ja väestörakenteen muutokseen sekä työttömyyden vähenemistä aiheutuvaan päiväkotihoidon kysynnän
kasvuun.
Kaupungin strategiset kärkihankkeet Keskustan kehittäminen, Tiedepuisto ja Smart and Wise Turku etenevät kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa linjataan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä maakuntien vastuulle. Sote-uudistusta koskeva jatkuva epävarmuus vaikeuttaa edelleen tulevaisuuteen
valmistautumista kunnissa. Toistaiseksi uudistuksen valmistelun toteutuksesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta odotettavaa on, että myös kaupungin henkilöstöä tulee osallistumaan uudistuksen valmisteluun.
Kaupungin toisessa talousennusteessa Turun kaupungin tilikauden 2019 ennustettu alijäämä on nousemassa yli
60 milj. euroon, mikä on 41 milj. euroa yli muutetun talousarvion (TA -19,1 milj. euroa). Kaupunkitasolla nettokäyttömenoja toteutuu muutettuun talousarvioon nähden 34 milj. euroa enemmän. Nettokäyttömenojen kasvu on kiihtynyt. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvu yltäisi 54,2 milj. euroon (+ 5,2 prosenttia).
Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 § 108, että kaupunginhallitus käynnistää 50 miljoonan euron sopeutusta tavoittelevan sopeutusprosessin, jonka tuloksena määritetään talouden tasapainottamiseen tähtäävät ja valmisteltavaan taloussuunnitelmaan sisällytettävät toimenpiteet. Päätöksen toimeenpano on aloitettu. Erityisenä haasteena
on menojen kasvun hallinta toimintaympäristössä, jossa palvelutarpeen kasvu on jatkuvaa. Yhteenveto sopeutusprosessin tilanteesta ja tuloksista esitetään kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä.
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2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Turun kaupunginvaltuustossa on toimikaudella 2017-2021 yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutettujen vähimmäismäärä
on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii Elina Rantanen (vihr), 1. varapuheenjohtajana Pentti Huovinen (kok),
2. varapuheenjohtajana Seppo Lehtinen (sd), 3. varapuheenjohtajana Sauli Saarinen (vas) ja 4. varapuheenjohtajana
Ulla Achren (rkp).
Kaupunginhallituksessa on 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Lauri Kattelus (kok). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Jukka
Vornanen (vihr) ja toisena varapuheenjohtajana Mika Maaskola (sd).
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen poliittiset voimasuhteet vuonna 2019:
Valtuusto

Hallitus

Kansallinen kokoomus

17

4

Vihreä liitto

14

3

Suomen sosialidemokraattinen puolue

12

3

Vasemmistoliitto

12

2

Perussuomalaiset

4

1

Suomen Keskusta

3

1

Ruotsalainen kansanpuolue

3

0

Suomen Kristillisdemokraatit

1

0

Sininen tulevaisuus

1

0

Turun kaupungin hallinto muodostuu kaupunginjohtajan johtamasta konsernihallinnosta sekä viidestä toimialasta
(kaupunginjohtajan toimiala, hyvinvointitoimiala, kaupunkiympäristötoimiala, sivistystoimiala ja vapaa-aikatoimiala).
Kaupunginjohtajan toimialan muodostavat konsernihallinto, sisäinen tarkastus, kaupunkitasoiset matriisitoiminnot ja
palvelukeskukset. Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluva konsernihallinto vastaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston ja kaupunkikehitysjaoston päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tälle hallintosäännössä annettujen tehtävien osalta,
avustaa kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä
toiminnan ja talouden johtamisessa.
Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii 6 palvelukeskusta (Työllisyyspalvelukeskus, Henkilöstöasioiden palvelukeskus, IT-palvelut, Matkailun palvelukeskus, Turun Työterveystalo ja Tilapalvelukeskus).
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3. Yleinen ja oman talousalueen kehitys
3.1 Yleinen kehitys
Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan 1,7 prosenttia vuonna 2018
(3,0 prosenttia vuonna 2017).
Tilastokeskuksen elokuun lopussa 2019 julkistamien ennakkotietojen mukaan Suomen BKT kasvoi vuoden 2019
toisella neljänneksellä 1,2 prosenttia vuodentakaisesta vastaavasta ajankohdasta.
Toisen neljänneksen talouskasvu oli vientivetoista, sillä se kasvoi 4,1 prosenttia. Julkinen kulutus kasvoi 2,2 prosenttia, investoinnit 1,1, prosenttia yksityisten kulutusmenojen pysyessä lähes ennallaan.
Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä julkistettujen tuoreimpien talousennusteiden arviot Suomen talouskasvusta vaihtelevat välillä 1,2 – 1,6 prosenttia vuodelle 2019 ja 0,5 – 1,5 prosenttia vuodelle 2020.
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston mukaan Manner-Suomen kunnat saivat vuoden 2019 tammi-kesäkuussa
verotuloja 11,9 miljardia euroa ja valtionosuuksia 4,5 miljardia euroa. Verotulot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,3 prosenttia ja valtionosuudet kasvoivat 0,9 prosenttia. Näistä eristä muodostuva verorahoitus oli Manner-Suomessa asukasta kohden 2 979 euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,0 miljardia
euroa. Vuosikate heikkeni 35,1 prosenttia vuoden takaisesta.
Lainakanta kasvoi Manner-Suomen kunnilla toisen vuosineljänneksen aikana 2,2 prosenttia verrattuna maaliskuun
lopun tilanteeseen. Lainakanta oli kesäkuun lopussa 18,0 miljardia euroa. Asukasta kohden laskettuna lainakanta oli
3 284 euroa. Investointimenoja oli 22,0 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden tammi-kesäkuussa, yhteensä 1,5
miljardia euroa.
Manner-Suomen kuntien toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla 19,1 miljardia
euroa. Kasvua edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna oli 4,4 prosenttia. Ulkoisia toimintatuottoja oli 3,4
miljardia. Toimintatuotot vähenivät 3,4 prosenttia. Eräät vertailuvuonna käytössä olleet kirjausmenettelyt kasvattivat
osaltaan vertailuvuoden toimintatuottoja ja -kuluja. Näiden menettelyjen loppuminen vähentää toimintatuottoja ja kuluja vuonna 2019 verrattuna edelliseen vuoteen. Tilastokeskuksen arvion mukaan ilman vertailuvuoden poikkeuksellista järjestelyä kuntayhtymien ja kuntien välisissä sote-palvelujen järjestämispalveluissa, toimintatuotoissa ei olisi
ollut vähenemistä ja toimintakulut olisivat kasvaneet enemmän vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.
Kuntaliiton elokuun veroennusteen mukaan kunnallisveron kertymät heikkenevät merkittävästi. Koko maan tasolla
kunnallisveron tilitykset tulevat vuonna 2019 olemaan noin 400 milj. euroa alemmat kuin Kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikossa. Ennusteessa oletetaan, että tilanne korjaantuu vuoden 2020 aikana. Verovaje eli tilitysten ennakkoa hitaampi kertyminen liittyy tulorekisteri-ilmoittamisen teknisiin ongelmiin. Aiemmat ennusteet ovat lähteneet
siitä, että ilmoitusongelmat saadaan ratkaistua ja kertymävaje saadaan kurottua umpeen loppuvuoden aikana. Kesäheinäkuun kehitys ei kuitenkaan tue tätä näkemystä. Koska kyse on verotulojen kertymiseen ja siten jaksotukseen
liittyvästä ongelmasta, niin vuoden 2020 kertymäennustetta on vastaavasti nostettu 400 milj. eurolla.

3.2 Oman talousalueen kehitys
Talouskehitys
Turun seutukunnan yritysten kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
3,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, kun kasvu oli koko maassa 4,1 prosenttia.
Liikevaihdon kasvu oli nopeinta meriteollisuuden yritysryhmässä (+8,0 prosenttia), ns. muissa palveluissa (+7,4 prosenttia) ja rakentamisessa (+6,9 prosenttia). Teollisuuden (pl. Meyer Turku) kasvu oli 1,6 prosenttia ja tukku- ja vähittäiskaupan 0,6 prosenttia.
4
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Työmarkkinat
Työttömien osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli Turun seutukunnassa heinäkuun lopussa 2019 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan 10,4 (-1,0 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2018 heinäkuuhun).
Kesäkuussa 2016 työttömyysaste kääntyi Turussa laskuun pitkän kasvujakson jälkeen. Laskeva trendi on tämän
jälkeen jatkunut ja heinäkuussa 2019 Turun työttömyysprosentti oli 13,0 (-1,2 prosenttiyksikköä verrattuna heinäkuuhun 2018).
Väestönmuutokset
Turun heinäkuun lopun 2019 ennakkoväkiluku oli 191 676, jossa oli lisäystä vuoden vaihteeseen verrattuna 345
henkeä ja viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 1 843 henkeä.
Muunkielisten (äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi) määrän nopea kasvu on jatkunut vuoden 2019 aikana. Heinäkuun
lopun ennakkotietojen mukaan muunkielisiä oli Turussa 22 582, 11,8 prosenttia väestöstä.

4. Organisaatio ja olennaisia kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia
päätöksiä
Talous ja tuloperusteet
Kaupungin tuloveroprosentti on pidetty edellisvuosien tasolla (19,50). Verotulojen ennustetaan kuitenkin jäävän talousarvioon kirjatusta tavoitteesta, mikä johtuu pääosin Verohallinnon tulorekisteriin liittyvistä teknisluontoisista ongelmista. Kuntaliitto arvioi syksyn kuluessa verojen kirjaamiseen liittyvää käytäntöä, jonka johdosta veroennuste
saattaa muuttua vielä loppuvuoden aikana.
Yhteisöveron kuntien jako-osuuteen ei ole ennakoitu muutoksia.
Kiinteistöveroprosentit ovat edellisvuoden tasolla. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,00 %, vakituisen asuinrakennusten kiinteistövero on 0,41 % ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero 0,93 % sekä rakentamattoman
rakennuspaikan kiinteistöveroveroprosentti 3,00.
Valtionosuuksiin kohdistuvien muutosten odotettiin aiheuttavan laskua vuonna 2019. Peruspalvelujen valtionosuuden osalta merkittävimpiä leikkaavia muutoksia ennakoitiin olevan valtion ja kuntien välinen kustannusten jaon tarkistus, erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, vanhuspalveluiden laatusuositus, omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö kuntien menoissa sekä varhaiskasvatuksen henkilömitoituksen muutos. Lisäksi kilpailukykysopimukseen liittyvän valtionosuusvähennyksen kasvu ja panostus kuntien digitalisaation kannustusjärjestelmään. Toisen ennusteen toteutuessa peruspalvelujen valtionosuuden ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden
ennustetaan kuitenkin toteutuvan 2,0 milj. euroa talousarviota suurempana.
Organisaatiomuutokset ja omaisuusjärjestelyt
Toteutumien vertailtavuutta edelliseen vuoteen vaikeuttaa:
− velkaneuvonnan siirtyminen valtiolle 1.1.2019
− työterveyshuollon osan yhtiöittäminen vuoden 2019 alusta
− Luolavuori-Koivulan kotihoidon siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi 28.3.2019
− hyvinvointitoimialan puhtauspalvelujen liikkeenluovutus 1.6.2019
− Tilapalvelukeskuksessa suunnittelutoimintojen siirtyminen Kaarea Kunnossapito Oy:öön 1.9.2019 alkaen,
mikä tarkoittaa 4 henkilön siirtymistä kaupungin palveluksesta yhtiöön

5
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−

koulujen ja päiväkotien (Lausteen koulun, Koukkarinkadun päiväkoti) kohdalla on jouduttu turvautumaan
vuokraparakkeina toteutettuihin väistötilaratkaisuihin, mistä aiheutuu vuodelle 2019 normaalista poikkeavia
ulkoisia vuokrakustannuksia.

5. Kaupungin henkilöstö
Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) aikajaksolla 1.1.–30.6.2019 oli
10 259,9, mikä on 262,4 (+2,6%) henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona, kun
huomioidaan organisaatiomuutokset (velkaneuvonnan palveluiden siirtyminen 1.1.2019 valtiolle, työterveyshuollon
osittainen yhtiöittäminen 1.1.2019, Luolavuori-Koivulan kotihoidon siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi
28.3.2019 sekä hyvinvointitoimialan puhtauspalveluiden liikkeenluovutus 1.6.2019).
Työvoiman muutosarvot ovat suuntaa-antavia. Vuodet 2018 ja 2019 eivät ole suoraan vertailukelpoisia Sivistystoimialan osa-aikaisten opettajien sopimusten kirjaamistapamuutoksen vuoksi.
Raportointijaksolla 1.1.- 30.6.
Kaupungin henkilöstö
ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita
Henkilötyövoima raportointijaksolla
Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv

2019

2018

10 259,9

9 997,5
(10 023,9)

262,4 (2,6%)

Palkkakulut
koko henkilöstö

2019

2018

Palkat ja palkkiot, milj. euroa

211,8

201,2

Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa

10,6 (5,3%)

Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2019 palkkoihin on noin +2,36 %.
Ennuste vuoden lopun tilanteessa
Toisen ennusteen mukainen henkilötyövoiman toteutuma ilman työllistettyjä, uudelleen sijoitettuja ja harjoittelijoita
vuonna 2019 tulisi olemaan 10 207,2 henkilötyövuotta. Organisaatiomuutokset huomioiden kasvua edeltävään vuoteen nähden olisi 242,6 (+2,4%) henkilötyövuotta. Työvoiman käytön ennustetaan ylittävän työvoiman käytölle asetetun tavoitteen yhteensä 117 henkilötyövuodella. Suurin poikkeama tulee Sivistystoimialalta johtuen oppilasmäärän
kasvusta, varhaiskasvatuksen kysynnän kasvusta sekä uusien yksikköjen toiminnan aloituksesta. Lisäksi KJ-toimialalla poikkeama tulee tilapalvelukeskuksen organisaatio- ja toimintamalliuudistuksesta sekä työllisyyspalvelukeskuksen hankehenkilöstön lisäyksestä (ulkoinen rahoitus).
Koko vuoden henkilöstökulut (kaikki palvelussuhteet) tulevat ennusteen mukaan olemaan noin 519,5 milj. euroa ja
palkat ja palkkiot 418,4 milj. euroa (oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen
korjauserillä yhteensä 411,4 milj. euroa). Poikkeama henkilöstökulujen osalta talousarvioon kokonaisuudessaan tulisi
olemaan yhteensä 9,5 milj. euroa.
Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2019 palkkoihin on noin +2,36 %. Lomarahoista poistuu 30%:n leikkaus 1.4.2019 jälkeen ansaittavista lomista, mikä näkyy lomapalkkavelan kasvuna.
Työvoima (henkilötyövuodet)
ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita
Työvoiman käyttö, koko vuosi
6
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Ennuste II

Poikkeama

10 090,2

10 207,2

117,0
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Organisaatiomuutosten vuoksi työvoimatavoite on oikaistu alkuperäisestä KJ-toimialan ja hyvinvointitoimialan osalta.
Hyvinvointitoimialan oikaistu tavoite käsitellään osavuosikatsauksen yhteydessä (KJ-toimialan tavoite on muutettu
ensimmäisessä osavuosikatsauksessa).
Henkilöstökulut, milj. euroa

TP 2018

TAM 2019

Ennuste II

Poikkeama

495,8

510,0

519,5

9,5

400,0

403,0

418,4

15,5

Eläkekulut

89,0

91,7

93,5

1,8

Muut henkilöstösivukulut

14,7

17,0

14,7

-2,4

Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät

-7,9

-1,7

-7,1

-5,4

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Tarkemmat toimialakohtaiset muutokset ja selvitykset sisältyvät osavuosikatsausraportin kohtaan Toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
6.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Vuoden 2019 toisen talousennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuisi 60,1 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon merkitty alijäämä vuodelle 2019 on 19,1 milj. euroa ja talousarviopoikkeamaksi muodostuu 41,0 milj.
euroa. Ennusteen mukaan vuosikate on 13,2 milj. euroa negatiivinen, mikä on 40,0 milj. euroa talousarviota huonompi.

TULOSLASKELMAENNUSTE 31.12.2019

1.000 €
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE
Verotulot
Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot
Arvonalentumiset

TP 2018

TA 2019

TA 2019
muutos

TA 2019
yhteensä

Ennuste
2019

Poikkeama
enn./TA
yht.

435 375
1 864

418 954
1 110

13 703
500

432 657

432 820

163

1 610

1 610

1 473 000

1 480 308

10 080

1 490 388

1 524 367

-33 979

-1 035 761

-1 060 244

4 123

-1 056 121

-1 089 937

-33 816

754 526
601 726
55 603

799 471
644 404
56 267
98 800
251 100

31 094
24 218
24 674

34 852
23 052
21 800

7 365
10 433

7 500
2 500

790 500
621 800
58 000
110 700
253 100
33 147
18 495
24 652
7 500
2 500

-8 971
-22 604
1 733

97 196
256 380

799 471
644 404
56 267
98 800
251 100
32 377
18 097
24 280
7 500
2 500

6 239

25 179

26 827

-13 190

-40 017

-55 787

-55 376

-55 376

-56 329

-953

55 787

55 376

55 376

56 263

-887

66

-66

259
7

-2 475
-4 955
2 480

1 648

11 900
2 000
770
398
372
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Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutokset
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

7 600

7 600

7 606

6

7 600

7 600

7 606

6

-20 949

-61 913

-40 964

-49 548

-22 597

1 648

2 006

1 804

1 804

1 804

1 531
400

1 804

1 804

1 804

-19 144

-60 109

75
-47 542

-20 793

1 648

-40 964

Tilikauden nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate on ennusteen mukaan -1 089,9 milj. euroa. Nettokäyttömenoja
toteutuisi 33,8 milj. euroa talousarviota enemmän.
Toisen talousennusteen toimintatuotot (sisäisiä eriä ei eliminoitu) olisivat yhteensä 432,8 milj. euroa. Talousarvioon
verrattuna toimintatuotot toteutuisivat suunnitellusti. Kaupunginjohtajan toimiala ennustaa tulojen alittuvan 1,0 milj.
euroa ja Kaupunkiympäristötoimiala 1,3 milj. euroa. Hyvinvointitoimiala ennustaa tulojen ylittyvän 1,5 milj. euroa ja
Vapaa-aikatoimiala 1,2 milj. euroa. Sivistystoimialalla toimintatuotot toteutuisivat talousarvion mukaisesti.
Toimintakulut (sisäisiä eriä ei eliminoitu) nousevat 1 524,4 milj. euroon. Ylitystä muutetun talousarvion toimintamenoihin verrattuna tulee olemaan 34,0 milj. euroa ennusteen toteutuessa. Toimintakuluihin sisältyvät omaan investointirakentamiseen liittyvät valmistusmenot (oma työ ja materiaali). Edellä mainitut menot on oikaistu tuloslaskelman
Valmistus omaan käyttöön -rivillä ja aktivoitu taseen omaisuuden lisäykseksi. Ennusteen mukaan valmistus omaan
käyttöön erä toteutuisi suunnitellusti. Palvelujen ostot ylittävät muutetun talousarvion 18,6 milj. eurolla ja henkilöstökulut 9,5 milj. eurolla.
Verotulot on nyt tehdyssä ennusteessa 790,5 milj. euroa. Ennusteen mukaan verotulot alittuvat noin 9 milj. euroa
talousarvioon verrattuna. Kunnan tuloveron ennustetaan alittuvan 22,6 milj. euroa ja yhteisöverojen nousevan 11,9
milj. euroa talousarvioon verrattuna. Valtionosuustuloja ennustetaan toteutuvan 253,1 milj. euroa, mikä on 2,0 milj.
euroa suunniteltua enemmän. Rahoitustuottoja kertyy 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän ja rahoituskuluja ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Vertailu edelliseen vuoteen
Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna nettokäyttömenot kasvaisivat 54,2 milj. euroa eli 5,2 prosenttia. Eniten
nettokäyttömenot kasvaisivat hyvinvointitoimialalla 19,0 milj. euroa, sivistystoimialalla 14,5 milj. euroa ja kaupunginjohtajan toimialalla 10,6 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosikate-ennuste -13,2 milj. euroa heikkenee
edelliseen vuoteen verrattuna 19,4 milj. euroa. Tilikauden alijäämäennuste 60,1 milj. euroa heikkenee 12,3 milj. euroa edellisvuodesta.
Toiminnan ja talouden seurantaosiossa lautakunnat esittävät omat selityksensä toteutumien kehityksestä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta on raportin kappaleessa 8.

6.2 Verorahoituksen toteutuminen
Talousarvion mukaan vuoden 2019 verorahoituksen kokonaistavoite on 1 050,6 milj. euroa. Viime vuoden tilinpäätös
osoitti kunnallisverotulojen kehityksen oletettua pienemmäksi, mutta yhteisöverojen kehityksen oletettua positiivisemmaksi. Kehitys vaikuttaa näiden osalta kuluvan vuoden lähtöoletuksiin ja siten aiheuttavat poikkeamaa talousarvioon
asetettuun tavoitteeseen nähden.
Vuoden 2019 verorahoituksen kokonaiskertymäksi ennustetaan 1 043,6 milj. euroa, mikä on 7,0 milj. euroa talousarvioon asetettua tavoitetta vähemmän. Verotulojen ennustetaan jäävän talousarvioon kirjatusta tavoitteesta 9,0 milj.
8
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euroa. Kevään ennuste on heikentynyt merkittävästi ja tämä johtuu pääosin Verohallinnon tulorekisteriin liittyvistä
teknisluontoisista ongelmista. Kuntaliitto arvioi verojen kirjaamiseen liittyvää käytäntöä ja tästä syystä veroennuste
saattaa muuttua merkittävästi vielä loppuvuoden aikana.
Kunnallisverojen kertymän ennustetaan jäävän talousarvioon kirjatusta tavoitteesta. Yhteisöverotulo- ja kiinteistöverokertymä on muodostumassa arvioitua positiivisemmaksi. Peruspalvelujen valtionosuuden ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa talousarviota suurempana.

Kunnalle tilitettävien verotulojen kehitys
Kunnan tulovero
Kuluvaan vuoteen lähdettäessä julkisen sektorin oletuksena on ollut kunnan tuloverojen voimakas kasvu. Yleisen
taloustilanteen ja työllisyyden parantumisen myötä ansiotulojen arvioitiin kehittyvän positiivisesti. Kuntaliitto on viimeisimmässä ennusteessa arvioinut verotettavien ansiotulojen kasvavan Turun osalta +4,8 % viime vuodesta. Ansiotulojen positiivinen kehitys kasvattaa kuluvan vuoden kertymää.
Talousarvioon kirjatut tavoitteet valmisteltiin vuoden 2018 alkusyksyn ennusteiden perusteella. Viime vuoden tilinpäätös osoitti verokehityksen jääneen oletetusta tavoitteesta ja siten oletukset kuluvalle vuodelle olivat liian optimistiset. Tämä huomioitiin jo vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa.
Kesän aikana Kuntaliitto ilmoitti, että Verohallinnon tänä vuonna käyttöönottaman tulorekisterin kanssa on ollut teknisiä ongelmia. Tästä syystä Kuntaliitto on alentanut kuluvan vuoden kertymäennustetta kansallisesti 400 milj. eurolla. Teknisten ilmoitusongelmien seurauksena tänä vuonna maksettava vero ei kirjaudu oikein ja tilittäminen kunnille uhkaa siirtyä ensi vuodelle. Kuntien näkökulmasta verotuloja ei pitäisi jäädä saamatta, mutta niiden siirtyminen
vuosien välillä aiheuttaa merkittäviä kirjanpidollisia vaikutuksia. Turun osalta arvio kirjausongelmien vaikutuksesta
on n. 13 milj. euroa, joka voimassa olevan ohjeistuksen mukaan kirjattaisiin maksuperusteisesti vasta ensi vuoden
tulokseen.
Tulorekisteriin liittyvistä ongelmista huolimatta Kuntaliiton viimeisimmässä ennusteessa Turun kunnallisverokertymän arvioidaan kasvavan 3,3 % viime vuodesta. Suunta on siten positiivinen, mutta jää merkittävästi talousarvioon
kirjatusta sekä kevään ennusteesta. Kunnallisverotuloihin liittyy merkittävää epävarmuutta erityisesti tulorekisteriin
liittyvien ongelmien takia.
Kunnallisverojen kertymäksi ennustetaan 621,8 milj. euroa, mikä on 22,8 milj. euroa talousarvioon kirjattua tavoitetta
vähemmän. Ennuste heikentyy kevään ennusteesta pääosin Verohallinnon ongelmien takia, mutta myös oletettua
9
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heikomman verokertymän johdosta.
Yhteisövero
Viime vuoden tilinpäätös osoitti yhteisöverojen toteutuneen oletettua positiivisemmin. Tästä syystä talousarvioon kirjattu tavoite on osoittautumassa hieman alimitoitetuksi. Viimeisimmän Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisöjen verotettavan tulon arvioidaan kasvavan 4,8 % viime vuodesta.
Turun kaupungin jako-osuus on kehittynyt positiivisesti ja viime vuoden oletettua suurempi kertymä kasvattaa osaltaan myös kuluvana vuonna tilitettävää määrää.
Yhteisöverokertymäksi ennustetaan 110,6 milj. euroa, mikä on 11,9 milj. euroa talousarvioon kirjattua tavoitetta
enemmän.
Kiinteistövero
Yleisen kiinteistöveron pohjana olevien maa-alueiden ennakoidaan kasvavan +1,0 % ja rakennusten +7,4 % viime
vuodesta. Tämä lisäksi vakituisten asuirakennusten veropohjan arvioidaan kasvavan +4,4 %. Edellä mainitun kehityksen seurauksena Kuntaliitto arvioi kaupungille tilitettävän kiinteistöveron kasvavan +4,4 % viime vuodesta.
Kiinteistöverojen kertymäksi ennustetaan 58,0 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa talousarvioon kirjattua tavoitetta
enemmän.

6.3 Käyttötalousosan toteutumisennuste
Toisen talousennusteen mukaan kaupungin käyttötalousosan toimintakulut ylittävät talousarvion 34,0 milj. eurolla.
Valmistus omaan käyttöön – erä toteutuu ennusteen mukaan suunnitellusti. Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti.
Käyttötalouden nettokäyttömenot tulevat ennusteen toteutuessa ylittymään 33,8 milj. eurolla. Poikkeamat on laskettu
huomioituna määrärahasiirrot, jotka on tehty 30.6.2019 mennessä.
Suurimmat nettokäyttömenojen poikkeamat (muutettu talousarvio/ennuste 2/2019):
Toteutumisennuste Nettopoikkeama
milj. euroa
milj. euroa
Sosiaali- ja terveyslautakunta
- 634,2
-31,6
Kasvatus- ja opetuslautakunta

- 311,3

- 5,3

Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot
(ml.omaisuuden hallinta)

+ 22,3

- 2,5

Joukkoliikennelautakunta

- 19,7

-2,0

Kaupunginhallitus

- 53,0

+5,7

Nettopoikkeama:
+ menon alitus/tulon ylitys
- menon ylitys/tulon alitus

Hyvinvointitoimialan talousennusteen mukaan toimiala tulee ylittämään vuoden 2019 talousarvion noin 31,6 milj. eurolla (5,2 %). Tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,5 milj. eurolla ja menot ylittävät talousarvion 33,0 milj.
eurolla. Tilinpäätökseen verrattuna kasvun ennustetaan olevan 19,0 milj. euroa (3,1 %). Palveluiden kysyntä on kasvanut monissa toiminnoissa (vanhus- ja vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut jne.) ja asiakasvolyymit
ovat monelta osin suuremmat kuin viime vuonna. Ensimmäiseen osavuosikatsaukseen nähden ylitysennuste on hieman kasvanut eikä kustannustason nousua ole saatu hillittyä.
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Palvelualuekohtaisessa tarkastelussa suurin ylitysuhka on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä, jonka ennustetaan
ylittävän talousarvion 14,3 milj. eurolla. Kasvua tilinpäätökseen verrattuna 5,4 milj. euroa (2,3 %). Lähtökohtaisesti
Turun kaupungin varaama maksuosuus on noin 8,4 milj. euroa pienempi kuin VSSHP:n Turun kuntaosuus omassa
talousarviossaan. Siirtoviivepäivien osalta on onnistuttu laskemaan päivien määrää 18 % verrattuna viime vuoteen
johtuen osin maltillisemmasta influenssakaudesta.
Toimialan oman toiminnan osalta talousarvioylityksen ennustetaan olevan 17,3 milj. euroa (4,6 %). Suurin ylitys talousarvioon nähden on Perhe- ja sosiaalipalveluissa (8,5 milj. euroa). Myös Terveyspalveluissa (5,6 milj. euroa) ja
Vanhus- ja vammaispalveluissa (8,3 milj. euroa) ylitysuhka on huomattava. Toimialan hallinnon palvelualueella talousarvion ennustetaan puolestaan alittuvan 5,1 milj. eurolla.
Kustannuslajiryhmäkohtaisessa tarkastelussa suurin ylitys on palveluiden ostoissa, joissa ylitystä ennustetaan tulevan 21,7 milj. euroa. Kustannuslajiryhmä sisältää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden. Myös henkilöstökustannusten osalta ennustetaan huomattavaa talousarvion ylitystä (5,6 milj. euroa). Henkilöstökulujen osalta
toisessa ennusteessa on huomioitu kiky-sopimuksen päättyminen, joka aiheuttaa noin 2,5 milj. euron kustannuslisäyksen.
Sivistystoimialan toisen talousennusteen mukaan nettokäyttömenot ylittävät toimialan talousarvion 5,3 milj. eurolla
(1,7 %). Nettokäyttömenojen osalta ennuste pysyy muuttumattomana vuoden ensimmäiseen osavuosikatsaukseen
verrattuna. Toimialan toimintamenoissa ennakoidaan 4,6 milj. euron ylitystä, ja toimintatuloissa 1,6 milj. euron ylitystä. Kun kaupunginhallituksen kustannuspaikalle tehty lomapalkkavelan varaus 1,8 milj. euroa otetaan huomioon,
toimintakate ylittyy vähemmän, eli 3,5 milj. euroa (1,1 %).
Tilinpäätökseen 2018 verrattuna sivistystoimialan nettokäyttömenojen ennustetaan kasvavan 4,9 %:lla vuonna 2019,
kun talousarviossa varauduttiin 3,1 %:n kasvuun. Suurinta kasvua ennakoidaan vuoden lopulla henkilöstömenoissa,
4,6 milj. euroa (5,2 %), ja sisäisissä vuokrissa, 5,0 milj. euroa (+9,2 %).
Henkilöstömenojen kasvu näkyy vastaavasti sivistystoimialan henkilötyövuosiennusteessa, jonka mukaan tavoitteena oleva 3695 henkilötyövuotta ylittyy 127 henkilötyövuodella. Tänä vuonna em. tavoite ei ole toimialaa sitova
raportoinnin muutosten takia. Henkilötyövuosien kasvua on ollut eniten suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluissa, joissa kunnallisten päivähoitopaikkojen tarjonta ja samalla myös sijaisten käyttö on kasvanut. Toisena merkittävänä htv-ylitysennusteen selittäjänä on suomenkielisen perusopetuksen palvelut, joskin ennustelukujen vertailukelpoisuudessa on perusopetuksen osalta edelleen puutteita johtuen tilastoinnin muutoksesta vuonna 2018.
Palvelualueittain tarkasteltuna keskeisimmät nettokäyttömenojen ylitykset kohdistuvat suomenkieliseen varhaiskasvatukseen, suomenkieliseen perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen
nettokäyttömenoissa ennustetaan 3,6 milj. euron (3,8 %) ylitystä, ammatillisessa koulutuksessa 1,1 milj. euron (2,6
%) ylitystä ja suomenkielisessä perusopetuksessa 1,1 milj. euron (1,0 %) ylitystä. Nettokäyttömenojen alitusta ennakoidaan vain toimialan yhteisen hallinnon palvelualueelle, 0,8 milj. euroa (5,1 %).
Varhaiskasvatuksessa ei varauduttu lapsimäärän kasvuun vuoden 2019 talousarviossa. Talousarvion laatimisen lähtökohtana oli kysyntätilanne, jossa turkulaisten varhaiskasvatusikäisten lasten määrä ei kasva ja täyttöasteen nostaminen kaupungin omissa päiväkodeissa noin sadalla lapsella. Hoitomuodossa on tapahtunut tammi-kesäkuun aikana
merkittävää siirtymää avoimista palveluista ja kerhotoiminnasta päiväkotihoitoon, mikä on kasvattanut varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintamenoja osallistumisasteen jatkuneen nousun ohella. Tammi-kesäkuussa lasten määrä
on kasvanut kaupungin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa 102 lapsella (+2 %) viime vuoteen verrattuna. Kaupungin omien päiväkotien hoitopaikkojen tarjonta on lisääntynyt kuluvana vuonna yhteensä 140:llä Kastun ja YliMaarian päiväkodeissa, mikä näkyy myös nettokäyttömenoissa. Palvelusetelien määrä on lisäksi kasvanut 135 (6
%) lapsen verran.
Perusopetuksen toimintakate oli talousarviossa 2019 4,9 milj. euroa (4,6 %) suurempi kuin tilinpäätöksessä 2018.
Pääosa kustannusten kasvuun varautumisesta kohdistui tilavuokrien kasvuun (2,3 milj. euroa). Perusopetuksessa
oppilasmäärän kasvu lukuvuosien 2017 – 2018 ja 2018 – 2019 välillä on noin 200 oppilasta. Syyslukukaudella 2019
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oppilaita on arviolta 240 enemmän kuin kevätlukukaudella 2019 (+2 %). Kasvu näkyy henkilöstömenoissa, joiden
ennustetaan kasvavan viime vuodesta 4,5 %:lla.
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijavuosien kokonaismäärässä on ollut kasvua 105 opiskelijavuotta, joka kohdentuu työvoimakoulutukseen. Syksyllä 2018 on haettu korotusta vuoden 2019 suoritepäätökseen. Ammatillisessa
koulutuksessa suurin käyttömenojen ylitys ennakoidaan henkilöstökuluihin, 0,9 milj. euroa (3,3 %). Ammatillisessa
koulutuksessa kysynnän ja menojen kasvuun ei ole varauduttu talousarviossa lainkaan; talousarviossa 2019 ammatillisen koulutuksen toimintakate on 0,6 milj. euroa (1,2 %) pienempi kuin tilinpäätöksessä 2018.
Kaupunginhallitus tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 5,7 milj. eurolla. Alituksesta 4,6 milj. euroa johtuu
kaupunginhallituksen talousarvioon keskitetysti varatusta lomapalkkavelan muutoksesta, joka toteutuu toimialoilla.
Kaupungin maksaman osuuden verotuskustannuksista odotetaan olevan 0,2 milj. euroa odotettua suuremmat. Kaupunginhallituksen investointien odotetaan jäävän 2,5 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi, suurimmat alitukset aiheutuvat keskitetyn asiakaspalvelupisteen (0,6 milj. eur) ja Smart and Wise –kärkihankkeen viivästymisistä (0,5 milj.
euroa). Toimitilakiinteistöjohtamisen sopimus Turun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n kanssa päättyy 2019,
jonka vuoksi tilapalvelukeskuksen myyntituotot pienenevät 1,3 milj. euroa ja palvelujen ostot 1,2 milj. euroa. Sisäisten
vuokratuottojen odotetaan olevan 0,9 milj. euroa arvioitua suuremmat (Kulkurinvalssi ja Vuokkokoti) ja henkilöstökulujen ylittyvän 0,15 milj. eurolla (henkilöstömuutokset huomioiden). Tilapalvelukeskus toteuttaa vuoden 2019 aikana
kuntoarvioita, joihin ei ollut talousarviossa varauduttu, vaikutus palvelujen ostoja kasvattava 0,5 milj. euroa. Kiinteistöjenhoidon kilpailutussäästöjä saadaan 0,15 milj. euroa, vaikutus näkyy palvelujen ostoissa. Siivouskulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,06 milj. eurolla siivottavien kohteiden lisäyksen vuoksi. Lausteen koulun ja Koukkarinkadun päiväkodin väistötilavuokria ei oltu budjetoitu vuodelle 2019, arvio noin 0,6 milj. euroa. Tilapalvelujen vuokraja vastikemenojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,28 milj. eurolla.
Kaupungin yhteisten toimintojen osalta omaisuuden hallinnan ennustettuun nettotulojen alitukseen (2,5 milj. euro) on
pääasiallisena syynä kiinteän omaisuuden myyntitulotavoitteen alittuminen. Kiinteän omaisuuden myyntitavoitteen
alittuessa käyttötalouden myyntivoittotavoitetta ei saavuteta. Kaikkea konserniyhtiöille suunniteltua tontinluovutusta
ei voida toteuttaa kaavavalitusten takia. Kirstinpuiston ja Turku Energian alueilta suunniteltujen luovutusten toteutuminen on epätodennäköistä kuluvan vuoden aikana; Kirstinpuiston asemakaavatyö on kesken ja Turku Energian
asemakaavasta on valitettu KHO:een.
Vapaa-aikatoimialan vuoden 2019 käyttötalous toteutuu suunnitellusti ja ennusteen mukaan talousarvio on alittumassa 1,0 milj. eurolla. Suurin talousarvion alitus on ennusteen mukaan kulttuurilautakunnalla, jonka toimintakatteen
ennustetaan alittuvan 0,8 milj. eurolla. Koko toimialan tulot ylittyvät ennusteen mukaan 1,1 milj. euroa ja toimintamenot ylittyvät 0,2 milj. eurolla. Tiliryhmäkohtaisessa tarkastelussa saadut tuet ja avustukset ylittyvät 0,6 milj. eurolla.
Suurin kulujen ylitys tapahtuu avustuksissa, jotka ylittävät talousarvion ennusteen mukaan 0,2 milj. eurolla.
Kaupunkiympäristötoimiala tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion (TAM -27,9 milj. euroa) 1,1 milj. eurolla
(TAM -27,9 milj. euroa), ennustetun toimintakatteen ollessa -29,7 milj. euroa. Merkittävin poikkeama on Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan nettomenojen ylitys. Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on vähentynyt 4,2 %
tammi-kesäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvio on laadittu 2 % kasvun mukaan. Seudullisen joukkoliikenteen talousennusteen mukaan talousarvio alittuu noin 2,0 milj. eurolla. Kesäkuun jälkeen Turun nettoluku on
1,11 milj. euroa yli talousarvion (liikenne ja hallinto). Tämä koostuu kokonaisuudessaan lipputulojen alituksesta. Loppuvuoden tulokseen vaikuttaa joukkoliikenteen käyttäjämäärät ja joukkoliikenteen väliaikaisjärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset.
Raportin liitteessä Käyttötalousosan toteutumisvertailut esitetään koontina lautakuntien toteutumisvertailut.

12

Osavuosikatsaus 2/2019

6.4 Investointiosan toteutumisennuste
Kaupungin investointimenoennuste on yhteensä 150,6 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 13,9 milj. euroa (8,5
%). Omaisuuden luovutustuloennuste 28,1 milj. euroa jää 5,3 milj. euroa (15,8 %) tavoitteesta (TAM 33,3 milj. euroa).
Kj-toimialan investointimenoennuste on 139,2 milj. euroa, joka poikkeaa 8,4 milj. euroa muutetusta talousarviosta
(TAM 147,5 milj. euroa). Talousarvion 2019 valmistumisen jälkeen on tehty päätöksiä, joiden johdosta kaupunginhallituksen osakkeiden määrärahoja on korotettu 45,7 milj. euroa (TAM 48,7 milj. euroa).
Kj-toimialan investointiosaan (kaupungin yhteiset toiminnot, omaisuuden hallinta) sisältyy kaupunkiympäristön rakennuttamiseen liittyvät infran, tilojen ja kiinteän omaisuuden hankinnan määrärahat (TAM 90,8 milj. euroa) sekä
omaisuuden luovutustulot (TAM 33,2 milj. euroa). Kaupunkiympäristötoimialan strategiseen sopimukseen on lisätty
kaupunginhallituksen palvelutilaus toimialalle, mikä pitää sisällään talousarviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköltä (51000 KH/maaomaisuus, 51001 KH/ infraomaisuus, 51002 KH/tilaomaisuus) kaupunkiympäristötoimialalle. Kaupunkiympäristötoimiala vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.
Kaupunkiympäristön infran rakennuttamisen investointimenoennuste yhteensä 47,5 milj. euroa alittuu 3,4 milj.
euroa (6,6 %) suunnitellusta. Vuodelta 2018 siirtyneiden infrainvestointien määrärahoja lisättiin 5,4 milj. euroa ja
lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 0,5 milj. euroa investointimäärärahan korotusta vuoden 2019 talousarvioon, jotta
vuonna 2020 aloitettavien infrahankkeiden toteutussuunnittelu ja tutkimukset kyetään käynnistämään tarvittaessa
heti seuraavan vuoden alusta (TAM 50,8 milj. euroa). Kaupunkiympäristölautakunta on raportoinut hankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden on Funikulaarin vuotuisen rahankäytön ylitys 1,0 milj. euroa. Hankekohtainen ylitys on 0,26 mílj. euroa
kokonaiskustannusten ollessa 5,6 milj. euroa. Kirstinpuiston suunnittelu ylittyy 0,27 milj. euroa. Logomon sillasta
arvioidaan jäävän käyttämättä vuonna 2019 noin 1,47 milj. euroa, joka tulee varata vuoden 2020 talousarvioon. Keskustan pyörätiet toteutuvat 0,36 milj. euroa alle kustannusarvion. Villenpuiston kaava-alueen rakentaminen siirtyy
vuodelle 2021 alueen asuntorakentamisen viivästymisen vuoksi. Määrärahaa jää käyttämättä vuonna 2019 yhteensä
0,18 milj. euroa. Pyhän Mariantien jatke siirtyy osittain toteutettavaksi vuonna 2020. Vuonna 2019 määrärahaa jää
käyttämättä noin 1,2 milj. euroa. Skanssista tulee jäämään käyttämättä 0,6 milj. euroa ja siirtyy vuodelle 2020, koska
asemakaavasuunnittelu on kesken. Gotlanninkadusta jää käyttämättä 0,8 milj. euroa. Hanke toteutuu vuonna 2020
alueen tonttien esirakentamisen aikataulun rytmissä.
Kaupunkiympäristötoimiala kaupunkiympäristön rakennuttamisen palvelualue raportoi kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio-, aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan päättämät hankelisäykset.
Kiinteän omaisuuden hankintamenojen ennustetaan alittuvan 0,7 milj. euroa suunnitellusta (TAM 6,9 milj. euroa).
Investointimäärärahoja korotettiin 3,445 milj. euroa Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöiltä ostettujen
Kurjenmäki 1 ja 2 rakennusten vuoksi.
Kaupungin palvelutilojen rakennuttamisen investointimenojen ennuste on yhteensä 31,2 milj. euroa, joka alittuu
1,8 milj. euroa suunnitellusta (5,4 %). Kaupunginvaltuusto hyväksyi 0,9 milj. euroa investointimäärärahan korotusta
tilahankkeisiin vuoden 2019 talousarvioon, jotta vuonna 2020 aloitettavien tilahankkeiden toteutussuunnittelu ja tutkimukset kyetään käynnistämään tarvittaessa heti seuraavan vuoden alusta. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden on Puolalan koulun peruskorjauksen vuosittaisen rahankäytön ylitysennuste 2,0 milj. euroa. Työt kohteessa ovat edenneet suunniteltua nopeammin ja rahankäyttö aikaistuu vuodesta 2020. Kohteen kokonaiskustannusarvio ei ylity. Tommilan päiväkodin uudisrakentaminen siirtyy alkamaan vuonna 2020, koska nykyinen paikalta
purettava rakennus tulee toimimaan Viinamäen päiväkodin väistötilana. Siirtyvä määräraha (alitus) on noin 2,60 milj.
euroa. Kohde suunnitellaan vuoden 2019 aikana. Lisäksi Hannunniitun koulun toteutus siirtyy vuoteen 2020. Urakkatarjoukset ylittävät selvästi budjetoidut kustannukset. Näin ollen tehtiin hankinnan keskeytyspäätös.
Kaupunkiympäristötoimialan toimitilojen rakennuttamisen palvelualue raportoi toimitilainvestointien kustannusarvio-,
13

Osavuosikatsaus 2/2019

aikataulu sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset. Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi
sitova on koontinimikkeen ”pienet hankkeet” -kokonaissumma.
Osassa infrakohteita ja tilakohteita vuositason rahoitus poikkeaa yli 20 prosenttia kuluvana vuonna. Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt selvitykset kaupunginhallitukselle investointihankkeiden vuositason rahoituksen tai kohdekohtaisten rahoitusten ylittymisestä sekä aikataulumuutoksista.
Rakennetun kaupunkiympäristön kiinteistöomaisuuden luovutustulojen ennustetaan jäävän 7,2 milj. euroa alle
asetun tavoitteen (TAM 33,2 milj. euroa). Omaisuuden luovutustuottoja korotettiin 9,5 milj. euroa Turun seudun
sosiaali- ja terveyskiinteistöt osakekannan kaupan yhteydessä. Maa- ja rakennusomaisuuden myyntitulojen ja
-voittojen ennusteessa osa myytäväksi suunnitelluista kerrostalotonttien myyntikohteista ei kaavoituksen viivästymisen tai valituksen johdosta toteudu kuluvan vuoden aikana. Myyntitavoitteen tarkistamisesta aiheutuu 6,2 milj. euron
alitus omaisuuden hallinnan toimintatuottoihin sekä 6,7 milj. euron vähennystarve investointituloihin. Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauseriä tulee oikaista vastaavasti.
Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n osakekannan myyntihinnan tarkistamisesta aiheutuu 0,5 milj.
euron korotustarve kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan toimintakulujen myyntitappio sekä 0,5 milj. euron
vähennystarve investointituloihin. Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauseriä tulee oikaista vastaavasti.
Konserniyhtiöiden toteuttamat kaupungin palvelurakennukset
Kaupungin investointitasoja on pyritty keventämään muun muassa tilahankkeiden osalta hyödyntämällä Turku-konsernin toteutusratkaisuja. Merkittävimmät käynnissä olevat kaupungin tytäryhtiöiden toteuttamat tilarakennushankkeet ovat tehostetun palveluasumisen yksiköt Kulkurinvalssi ja Vuokkokoti sekä Tallimäen päiväkoti. Vuonna 2019
tammikuussa valmisteita kohteita ovat Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalot.
Rakennushankkeiden huolellisen suunnittelun kohdalla on kiinnitetty erityistä huomiota suunnitelmien ja kustannusten arvioinnin tarkkuuteen ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. Hankintamenettelyissä on otettu laajemmin käyttöön
kilpailutusten kohdalla muitakin urakkamalleja, kuin kokonaishintaurakat ja jaetut urakat. Esimerkkinä tästä on yhtiömuotoisena toteutetut Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalojen allianssit ja Viinamäen päiväkodin suunnittele ja
toteuta -urakka sekä Puolalan koulun saneeraushanke projektinjohtourakkana ja Hirvensalon paloaseman toteuttaminen kokonaisvastuurakentamismenettelyllä. Kaikista em. hankkeista on saatu hyviä kokemuksia sekä kustannusten että aikataulujen osalta.

6.5 Rahoituslaskelman toteutumisennuste
Toiminnan rahavirta on ennusteen mukaan 23,6 milj. euroa negatiivinen. Tulorahoituksen korjauserissä on eliminoitu
vuosikatteeseen (toimintatuottoihin) sisältyvät arvioidut myyntivoitot 18,5 milj. euroa sekä eläkevastuuvarauksen
muutos -0,5 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserillä oikaistuna toiminnan rahavirran muutettu talousarviotavoite
10,7 milj. euroa toteutuu ennusteen mukaan 34,3 milj. euroa huonompana.

Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2019
TP 2018

TA 2019

TA 2019
muutokset

TA 2019
yhteensä

Ennuste
2019

Poikkeama

-14 546
6 239
0
-20 786

13 579
25 179
7 600
-19 200

-2 910
1 648

10 669
26 827
7 600
-23 758

-23 632
-13 190
7 606
-18 048

-34 301
-40 017
6
5 710

(1.000 €)
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset tuotot ja kulut
Tulorahoituksen korjauserät
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Investointien rahavirta
Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

-60 118
81 153
1 123
19 912

-77 445
103 157
1 839
23 873

-51 881
61 352

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-74 664

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Muiden sijoitusten muutokset, netto
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

9 472

-129 326
164 510
1 839
33 345

-120 681
150 605
1 840
28 084

8 645
13 905
1
-5 261

-63 866

-54 790

-118 657

-144 313

-25 656

7 523
13 952
21 475

-35 939
50 000
14 061

170 053

134 114
50 000
184 114

136 835
50 000
186 835

2 721
0
2 721

63 768
120 000
70 012
13 780

98 878
150 000
81 122
30 000

-100 000
-100 000

-1 122
50 000
81 122
30 000

-3 122
50 000
83 122
30 000

-2 000
0
-2 000
0

170 053

-5 528

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

65 763

62 939

70 053

132 992

133 713

721

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

-8 901

-927

15 263

14 335

-10 600

-24 935

Investointien rahavirta tulee ennusteen mukaan olemaan 120,7 milj. euroa negatiivinen, mikä on 8,6 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Omaisuuden luovutustulotavoite on ennusteen mukaan 28,1 milj. euroa,
mikä on 5,3 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Investointimenoja toteutuisi 13,9 milj. euroa
suunniteltua vähemmän. Investointien omahankintamenoa (investointimenot - rahoitusosuudet) ei pystytä kattaamaan tulorahoituksella. Investoinnit jäävät rahoitettavaksi omaisuuden myyntituloilla, lainarahoituksella tai kassavaroja vähentämällä.
Toiminnan ja investointien rahavirta on ennusteen mukaan 144,3 milj. euroa negatiivinen. Ennusteen mukaan toteutuma olisi 25,7 milj. euroa muutettua talousarviota huonompi, mikä johtuu vuosikatteen ja pysyvien vastaavien luovutustulojen suunniteltua huonommasta toteutumisesta.
Antolainoja arvioidaan myönnettävän 50 milj. euroa ja vähennettävän 186,8 milj. euroa. Ennusteen mukaan antolainakanta vuoden loppuun mennessä vähenee 136,8 milj. euroa, mikä on 2,7 milj. euroa talousarviota enemmän.
Talousennusteessa kaupungin lainakannan vähennykseksi on merkitty 3,1 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista korollista
lainaa nostetaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 50,0 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään hieman talousarviossa suunniteltua enemmän. Korollisia lyhytaikaisia lainoja käytetään maksuvalmiuden tukemiseen
suunnitelman mukaisesti.

6.6 Rahoitusaseman kehitys
Kaupungin maksuvalmius on säilynyt vuoden aikana hyvänä. Kaupungin kassavaranto oli vuoden 2018 lopussa 176
milj. euroa ja heinäkuun 2019 lopussa 256 milj. euroa) (ei sisällä omien rahastojen sijoituksia). Rahavarat, jotka
sisälsivät kassavarannon lisäksi omien rahastojen sijoituksia, olivat yhteensä 289 milj. euroa. Rahavarat nousivat
vuoden alusta n. 82 milj. euroa.
Alimmillaan kassavaranto on ollut vuoden aikana 111 milj. euroa ja ylimmillään 280 milj. euroa. Keskimääräinen
kassavaranto oli 198 milj. euroa. Konsernirahoitus ja tytäryhtiöiden maksuliikenne ovat lisänneet kassavarannon
vaihteluita kaupungin omien rahoitustapahtumien lisäksi. Lyhytaikaisia kuntatodistuslimiittejä on käytetty talousarvion
ja kaupunginhallituksen lainannostosuunnitelman mukaisesti tasoittamaan kassavarannon vaihteluita huhtikuuhun
asti. Enimmillään kuntatodistuksia on ollut liikkeellä 60 milj. euroa. Heinäkuun lopussa kuntatodistuksia ei ollut
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liikkeellä. Lyhytaikaisia kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä kaupungilla oli kauden lopussa n. 440 milj.
euroa.
Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden 2018 lopussa oli (koron- ja valuutanvaihtosopimusten jälkeen) n.
652 milj. euroa ja heinäkuun 2019 lopussa 602 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 50 milj. euroa, mutta
ei ole vielä toistaiseksi nostettu uusia lainoja. Kaupungilla erääntyy vielä 33 milj. euroa loppuvuoden aikana. Talousarvion mukaan ja ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tehtyjen muutosten jälkeen pitkäaikaisia nostetaan loppuvuoden aikana enintään 50 milj. euroa. Tämä on toistaiseksi myös ennuste. Lisäksi lyhytaikaisten lainojen eli kuntatodistusten nettolisäys olisi enimmillään 30 milj. euroa vuoden loppuun mennessä. Kuntatodistusten määrä on arvion
mukaan vuoden lopussa n. 30 milj. euron tasolla.
Lainakanta heinäkuun lopussa oli yhteensä 602 milj. euroa kuntatodistuksen huomioiden. Tämän lisäksi lyhytaikaiseen velkaan kuuluu tytäryhtiöiden talletukset 129 milj. euroa ja henkilöstökassan talletukset 54 milj. euroa eli yhteensä 183 milj. euroa. Yhteensä korollisen kokonaisvelan määrä heinäkuun lopussa oli n. 785 milj. euroa. Korollinen
kokonaisvelka aleni noin 36 milj. euroa vuoden alusta. Korollisen kokonaisvelan keskikorko oli 0,97 %. Kaupungin
velka on tällä hetkellä suojattu melko hyvin mahdolliselta korkojen nousulta. Ennusteen mukaan korollinen kokonaisvelka olisi vuoden lopussa enintään 818 milj. euroa.
Konsernirahoituksen keskittäminen vähentää kaupunkikonsernin ulkoisia korkokustannuksia. Antolainaus tytäryhtiöille näkyy nimellisesti emokaupungin kokonaisvelan lisääntymisenä. Sen sijaan konsernivelka ei tämän seurauksena lisäänny. Toisaalta myös toimintojen yhtiöittäminen lisää konsernin sisäistä antolainausta.
Pitkäaikainen antolainakanta oli vuoden alussa 641 milj. euroa. Vuoden toisen ennusteen mukaan antolainakanta
olisi vuoden lopussa 504 milj. euroa eli alenisi nettona 137 milj. euroa. Antolainoja myönnetään mm. Oy Turku Energialle ja TVT Asunnot Oy:lle. Kaupunki myi huhtikuussa Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n.
Yhtiö maksoi kaupungille antolainoja takaisin 128,5 milj. euroa. Tällä on ollut alentava vaikutus kaupungin velkaantumiseen tämän vuoden osalta.
Lyhytaikaista konsernitiliin liitettyä limiittiä oli heinäkuun lopussa käytössä 47 milj. euroa. Koy Turun Yli-Maarian koulun, Koy Turun Syvälahden koulun, Koy Turun Kulkurin Valssin ja päiväkotien investointeja rahoitetaan rakennusaikana konsernitilin limiitin kautta. Lisäksi muiden kohteiden rakennusaikaiseen rahoittamiseen tai muuhun jälleen rahoittamiseen käytetään konsernitilien limiittejä. Konsernitilien lyhytaikaisia limiittejä ennustetaan olevan vuoden lopussa käytössä n. 40 – 60 milj. euroa.
Korollisia saamisia ja rahamääräisiä sijoituksia ennustetaan olevan vuoden lopussa 62 milj. euroa vähemmän kuin
korollista velkaa.
Kaupungin takausvastuut ovat vuoden aikana pysyneet ennallaan. Loppuvuoden aikana takausvastuut nousevat
vielä Koy Turun Syvälahden koulun ja Koy Turun Yli-Maarian koulun lainojen noston seurauksena yli 20 milj. euroa.
Leasingvastuissa ei ole tapahtunut alkuvuoden aikana muutoksia.
Kaupungin omien rahastojen omaisuusarvot arvioidaan tässä vaiheessa nousevan talousarvion mukaisesti huolimatta hyvin vaihtelevasta markkinatilanteesta. Vahinkorahaston nettotuoton arvioidaan olevan n. 1,5 milj. euroa.

7. Strategisten tytäryhteisöjen tavoitteet ja konsernirakenteen muutokset
7.1 Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden ja investointien toteutuminen
Konserniyhtiöille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa pääosin asetettujen tavoitteiden
ja suunnitellun mukaisesti, erityisesti asuntosektorin yhteisöjen (TVT Asunnot Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus
Oy ja Turun ylioppilaskyläsäätiö) toiminnalliset ja taloudelliset tulokset toteutuvat suunniteltua parempina.
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Tuotantoliiketoiminnassa on haasteita ja alan kilpailutilanne on kireä, mikä heijastuu alan yhtiöiden tilanteeseen.
Kuntec Oy:n, Arkea Oy:n ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:n liikevoitot ja tilikauden tulokset ovat jäämässä asetetuista
tavoitteista. Strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden seurantatiedot esitetään kohdassa Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/Strategiset yhteisöt.
Yhtiöiden investointeja ennustetaan toteutuvan noin 150 milj. euroa. Suurimmat investoinnit ovat Turku Energialla
21 milj. euroa, Turun Seudun Puhdistamo Oy:llä 22 milj. euroa, TVT Asunnot Oy:llä 50,0 milj. euroa.

7.2 Konsernissa tapahtuneet olennaiset muutokset
Kaupunki myi Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n kaikki osakkeet 4.4.2019 Hemsö Storåker
Finland Oy nimiselle yhtiölle. Koko järjestelyn myyntitulo oli noin 129,8 milj. euroa sisältäen n. 8 milj. euron maaalueiden kaupat. Lisäksi kaupunki myi omistuksensa Logomon toimistot Oy:stä yhdessä Hartela Oy:n kanssa tammikuussa 2019.
Vuoden 2019 alussa toteutuivat lisäksi Arkea Oy:n jakautuminen markkinoilla toimivaksi Arkea Oy:ksi ja sidosyksikkönä toimivaksi Kaarea Oy:ksi. Vastaavasti Lännen Tekstiilihuolto jakautui markkinoilla toimivaksi Lännen Tekstiilihuolto Oy:ksi sekä sidosyksikkönä toimivaksi Puro Tekstiilihuolto Oy:ksi. Tehdyillä osakekaupoilla kaupunki on kesäkuussa 2019 luopunut kokonaan Puro Tekstiilihuollon omistuksesta.
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Johdanto
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot sitovien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikaudella.
Toinen osavuosikatsaus, joka sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin, laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 30.6.2019. Osavuosikatsaus tulee tuoda
kaupunginhallituksen käsittelyyn yhdeksän viikon sisällä raportointikauden päättymisestä.
Osavuosikatsaukseen sisältyy tilivelvollisen viranhaltijan sanallinen arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Arvio
on toimialan raportin alussa. Osavuosikatsauksessa on käytetty mittareihin liitettyjä "liikennevaloja”. Liikennevalo näkyy katsauksessa kunkin mittarin
kohdalla sarakkeessa ”Ennuste 31.12.2019”. Vihreän valon ollessa valittuna mittarin tavoitearvo saavutetaan eli tavoite toteutuu. Jos valittuna on keltainen valo, mittarin tavoitearvo lähes saavutetaan. Punainen valo tarkoittaa, että mittarin tavoitearvoa ei saavuteta eli tavoite ei toteudu.
Talousarvion sitovuus
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve
katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 68 §:n mukaan kaupunginvaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia. Kaupunginhallitus antaa määräykset
siitä, miten strategisiin sopimuksiin kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat kaikki toimintasuunnitelmakirjassa olevat lausekkeet ja toimielimen tavoitteet sekä määrärahat,
tuloarviot sekä työvoiman käyttö, ellei alla toisin ole määrätty.
Toimielinten kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat mukana kaupunginhallituksen ja toimielimen välisissä strategisissa sopimuksissa.
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Strategisen sopimukset tavoitteet ja kohdat, jotka eivät ole kaupunginvaltuustoon nähden sitovia, ovat joko kaupunginhallitukseen nähden sitovia tavoitteita tai tiedoksi annettavia tietoja. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita eivät ole myöskään kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion
yleisperustelut ja toimielimen kokonaiskuva toimialan kehittämisen suunnasta.
Kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitetään strategista sopimusta suppeammassa muodossa osana kaupungin toimintasuunnitelmaa. Näiden toimielinten kuvaus toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toimintaympäristön muutostekijät eivät ole sitovia tavoitteita.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrätä toimielimille käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot bruttositoviksi (poikkeuksena aluepelastuslautakunta).
Investoinneista kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat talousarviokirjaan merkityt investointimenot, rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien luovutustulot. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat investointien kokonaissumma.
Toimielimen käyttötalousosan määrärahat ja investointiosan määrärahat ovat erikseen sitovia. Määrärahan säästöä käyttötalousosassa ei voi käyttää
investointiosan määrärahan ylityksen katteena tai päinvastoin.
Taseyksikkönä toimivaa aluepelastuslautakuntaa sitoo liikeylijäämä + poistot sekä investointien bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien
vastaavien hyödykkeiden luovutustuloilla (investointien rahavirta).
Kaupungin tilahankkeiden tarveselvityksissä ja hankesuunnitelmissa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännössä on määrätty myös
päätösvallasta investoinneissa ja muissa pitkävaikutteisissa menoissa.
Kaupungin tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja – menot. Rahoituslaskelmaosan sitova erä on lainakannan
muutos.
Tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat lausekkeet sekä ”Konserniyhtiön kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet”
-kohtaan merkityt tavoitteet.
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KAUPUNGINHALLITUS
KONSERNIHALLINTO
KAUPUNGINHALLITUKSEN OMARAHOITUSOSUUDET
Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunginjohtaja Minna Arve
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät
Tilapalvelukeskuksessa on toteutettu organisaatiouudistus, joka on astunut voimaan 1.4.2019. Tipaken organisaatio muodostuu toimitilajohtamis- ja
kohdejohtamisyksiköistä sekä asiakkuudenhallintamatriisista. Henkilöstöresurssia kohteiden kunnossapitoon on lisätty, jotta kiinteistökannan kuntoa ja ylläpidon laatua
voidaan parantaa ja tätä kautta ehkäistä tulevia ongelmia. Suunnittelutoiminnot on päätetty siirtää Kaarea Kunnossapito Oy:öön 1.9.2019 alkaen, mikä tarkoittaa 4
henkilön siirtymistä. Kunnossapidonpuitesopimus Kaarea Kunnossapito Oy:n kanssa on uudistettu ja astuu voimaan 1.9.2019. Uudistettu sopimus on kaupungille aiempaa
edullisempi. Lausteen koulun sekä Koukkarinkadun päiväkodin kohdalla on jouduttu turvautumaan vuokraparakkeina toteutettuihin väistötilaratkaisuihin, mistä
aiheutuu vuoden 2019 talousarviossa ennakoimattomia ulkoisia vuokrakustannuksia.
Osa työterveyshuollosta yhtiöitettiin vuoden 2019 alusta. Tilanteen johdosta viime vuoden puolella ei tehty talousarviota kuluvalle vuodelle. Toimitilojen suhteen
tilanne on vielä osittain avoin, kun uusi yhtiö on lähtemässä tiloista ja Työterveystalo saa todennäköisesti tarvitsemansa lisätilat nykyisestä kiinteistöstä.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat
Kaupunginhallitus tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 5,7 milj. eurolla. Alituksesta 4,6 milj. euroa johtuu kaupunginhallituksen talousarvioon keskitetysti
varatusta lomapalkkavelan muutoksesta, joka toteutuu toimialoilla. Kaupungin maksaman osuuden verotuskustannuksista odotetaan olevan 0,2 milj. euroa odotettua
suuremmat. Kaupunginhallituksen investointien odotetaan jäävän 2,5 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi, suurimmat alitukset aiheutuvat keskitetyn
asiakaspalvelupisteen (0,6 milj. eur) ja Smart and Wise –kärkihankkeen viivästymisistä (0,5 milj. euroa).
Toimitilakiinteistöjohtamisen sopimus Turun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n kanssa päättyy 2019, jonka vuoksi tilapalvelukeskuksen myyntituotot pienenevät
1,3 milj. euroa ja palvelujen ostot 1,2 milj. euroa. Sisäisten vuokratuottojen odotetaan olevan 0,9 milj. euroa arvioitua suuremmat (Kulkurinvalssi ja Vuokkokoti) ja
henkilöstökulujen ylittyvän 0,15 milj. eurolla (henkilöstömuutokset huomioiden). Tilapalvelukeskus toteuttaa vuoden 2019 aikana kuntoarvioita, joihin ei ollut
talousarviossa varauduttu, vaikutus palvelujen ostoja kasvattava 0,5 milj. euroa. Kiinteistöjenhoidon kilpailutussäästöjä saadaan 0,15 milj. euroa, vaikutus näkyy
palvelujen ostoissa. Siivouskulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,06 milj. eurolla siivottavien kohteiden lisäyksen vuoksi. Lausteen koulun ja Koukkarinkadun
päiväkodin väistötilavuokria ei oltu budjetoitu vuodelle 2019, arvio noin 0,6 milj. euroa. Tilapalvelujen vuokra- ja vastikemenojen ennustetaan alittavan talousarvion
0,28 milj. eurolla.
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IT-palvelujen tietojärjestelmien kehittämiskulujen arvioidaan jäävän 2 milj. euroa alle talousarvion. Säästöjen tarkempi jakautuminen voidaan esittää loppuvuodesta.
Puhepalveluiden kehitysprojektista odotetaan säästyvän 0,2 milj. euroa ja SOC/SIEM käyttöönotto viivästyy (säästö 0,2 milj. eur).
Työterveystalon odotetaan ylittävän talousarvionsa 0,4 milj. eurolla. Acute-järjestelmä on ollut odotettua kalliimpi (0,2 milj. euroa) ja työterveyden talousarvio on
ollut virheellinen laboratoriopalvelujen hankintojen osalta.
Työllisyyspalvelukeskuksen ennustettuun nettomenojen alitukseen (1 milj. euroa) on kaksi pääasiallista syytä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja on onnistuttu
laskemaan edelleen kohdentamalla pitkäjänteisesti toimenpiteitä työmarkkinatuella oleville työttömille turkulaisille. Lisäksi valtiontukia saadaan ennakoitua
enemmän palkkatuessa, sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.
Kaupungin yhteisten toimintojen osalta Omaisuuden hallinnan ennustettuun nettotulojen alitukseen (2,5 milj. euro) on pääasiallisena syynä kiinteän omaisuuden
myyntitulotavoitteen alittuminen. Kiinteän omaisuuden myyntitavoitteen alittuessa käyttötalouden myyntivoittotavoitetta ei saavuteta. Kaikkea konserniyhtiöille
suunniteltua tontinluovutusta ei voida toteuttaa kaavavalitusten takia. Kirstinpuiston ja Turku Energian alueilta suunniteltujen luovutusten toteutuminen on
epätodennäköistä kuluvan vuoden aikana; Kirstinpuiston asemakaavatyö on kesken ja Turku Energian asemakaavasta on valitettu KHO:een.
Toiminnallisten tavoitteiden osalta kaksi tavoitetta ei tule toteutumaan suunnitellusti. Blue industry parkin eteneminen viivästyy, koska alueella ei ole voimassa olevaa
asemakaavaa. Uusi asemaakaavaluonnos on tehty, joka allokoituu vuodelle 2020. Eteneminen viivästyy 2 vuotta. Uuden toimintamallin luominen sote- ja
maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan ei toteudu johtuen sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisesta eduskunnassa. Kaupungin toimintamallia kehitetään Rinteen
hallitusohjelman linjausten pohjalta.

Lausekkeet

Toimenpideselvitys

Tehdään Sillankorvan korvaavien tilojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma.

Päihdehuollon tilatarveselvitys tuodaan päätöksentekoon 9/2019.

Selvitetään kaupungin 100% omistaman kiinteistösijoitusyhtiön perustamista, jotta
rakennus- ja peruskorjaushankkeiden toteutusta saataisiin tehostettua ja kaupungin
kiinteistökehitystoimintaa kehitettyä.
Otetaan käyttöön väestöennusteeseen perustuva suunnittelumalli sivistystoimialan
(perusopetus ja varhaiskasvatus) määrärahojen vuosisuunnittelun pohjaksi.

Selvitys odottaa toteuttamista.
Väestöennustemalli tehty. Suunnittelumallin toteuttaminen alkamassa.
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Määrärahat ja investoinnit (kv)
Käyttötalousosa (1.000 €)

TA 2019

TA 2019
muutokset

TA 2019
siirrot

TA 2019
yhteensä

TOT 1-6 2019

Toteutumisennuste

Poikkeama
enn./TA yht.

Poikkeama
enn./TA yht.

Kaupunginhallitus
Toimintatulot

173 414

5 304

178 718

87 765

179 708

990

1%

35

Valmistus omaan käyttöön
Toimintamenot

232 783

4 632

237 415

107 206

232 697

4 718

2%

Toimintakate

-59 369

672

-58 697

-19 406

-52 989

5 708

-10 %

11 063

45 700

56 763

46 670

54 283

2 480

4%

2 000

2 000

-52 283

4 480

Investointiosa (1.000 €)

Kaupunginhallitus
Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot
NETTO

-11 063

-45 700

-56 763

22

-46 670

-8 %
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Käyttötalousosa (1.000 €)

TA 2019

TA 2019
muutokset

TA 2019
siirrot

TA 2019
yhteensä

TOT 1-6 2019

Toteutumisennuste

Poikkeama
enn./TA yht.

Poikkeama
enn./TA yht.

Kaupungin yhteiset toiminnot
Toimintatulot

21 200

8 024

29 224

Toimintakate

27 224

-2 000

-7 %

21

Valmistus omaan kayttoon
Toimintamenot

20 499

900

3 466

4 366

4 012

4 891

-525

-12 %

20 300

4 558

24 858

16 509

22 333

-2 524

-10 %

80 532

15 652

96 185

22 602

84 895

11 290

12 %

23 700

9 472

33 172

25 912

-7 260

-22 %

-56 832

-6 181

-63 013

-58 983

4 030

-6 %

Investointiosa (1.000 €)

Kaupungin yhteiset toiminnot
Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot
NETTO

23
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Määrärahat palvelualueittain (kh)
Palvelu- tai tulosalue
€1 000
Kaupunginhallitus

TA muutoksin
Toimintatulot

TA muutoksin
Toimintamenot

TA muutoksin
Toimintakate
-58 697

Toteutunut
30.6.2019
Toimintakate
-19 441

Ennuste
31.12.2019
Toimintakate
-52 989

178 718

237 415

4 756
535

25 031

-20 275

-11 502

-20 656

9 540

-9 005

-4 340

-9 041

8 260

15 611

-7 351

-4 042

-7 450

3 153

-3 153

-1 615

-3 153

3 825

-3 003

-167

-3 173

22 412

-22 412

-8 060

-17 518

10

-10

13

14

20 126

24 471

-4 345

-1 539

-3 881

722

780

-58

-37

-56

Yhteiset
Hallintoryhmä
Talous- ja strategiaryhmä
Kaupunkikehitysryhmä
Hankkeet ja projektit

822

Edelleen kohdistettavat määrärahat
Sote-valmistelu
IT-Palvelukeskus
Henkilöstöasiain palvelukeskus
Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)

503

3 704

-3 202

-1 635

-3 202

5 304

4 789

515

115

105

Työllisyyspalvelukeskus

4 489

39 509

-35 020

-14 332

-34 046

Tilapalvelukeskus
Ruokapalvelut - toiminta
ALV-toimintamalli

133 201

84 524
55

48 677
-55

27 731
-138
105

49 123
-55
0

Työterveyshuollon palvelut

Sidotut investoinnit (kh)
TA muutoksin

Toteutunut

Ennuste

2019

30.6.2019

30.6.2019

56 762 900

46 669 602

54 282 600

6 522 500

1 403 533

5 092 600

ABA - Aineettomat oikeudet

2 540 000

484 723

1 650 100

ABB - Muut pitkävaikutteiset menot

3 982 500

918 810

3 442 500

959 900

104 522

440 000

959 900

104 522

440 000

A - Investointihankkeet
AB - Uus- ja laajennusinvestoinnit

AC - Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit
ACA - Aineettomat oikeudet
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AD - Muut pysyvien vastaavien hankinnat

580 500

ADA - Koneet ja kalusto

0

580 500

AE - Sijoitukset
AEA - Osakkeet ja osuudet

50 000
50 000

48 700 000

45 161 547

48 700 000

48 700 000

45 161 547

48 700 000

Hyväksytty kustannusarvio muutoksin

Valmistumisvuositavoite

24 440 000

2019

5 011 000

2019

4 367 000

2019

4 989 600

2021

17 417 000

2019

23 053 000

2019

Konserniyhtiöiden toteuttamat taseen ulkopuoliset kohteet ja vuokrahankkeiden toteuttaminen
Konserniyhtiöiden toteuttamat taseen ulkopuoliset kohteet

Kustannusarvio

Yli-Maarian monitoimitalo

24 440 000

Tallimäenkentän päiväkoti

5 011 000

Raunistulan päiväkoti

4 367 000

Sofiankadun päiväkoti

4 989 600

Vaihe OVK2/2019
Kohde valmistunut
1/2019.
Kohde valmistunut
8/2019.
Kohde valmistunut
1/2019.
Kohteen
toteutussuunnittelu
käynnissä.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt
Vaihe 1 Kulkurinvalssi, Kuralankatu 2

17 417 000

Vaihe 2 Vuokkokoti, Murkionkatu 10

23 053 000

Konsernin ulkoisten vuokrahankkeiden toteuttaminen
Ruiskatu 8, päiväkoti

Kohde valmistunut
8/2019.
Kohde valmistunut
9/2019.

Vuosivuokra

Vaihe OVK2/2019

Hyväksytty vuosivuokra muutoksin

Valmistumisvuositavoite

190 800

Kohteen
toteutuksesta
luovuttu.

-

-
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Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet (kv)
Käyttötalousosa (1.000 €)

TA 2019

TA 2019
muutokset

TA 2019
siirrot

TA 2019
yhteensä

TOT 1-6 2019

Toteutumisennuste

Poikkeama
enn./TA yht.

Poikkeama
enn./TA yht.

18 914

18 914

9 692

19 146

-231

-1 %

-18 914

-18 914

-9 692

-19 146

-231

1%

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet
Toimintatulot
Valmistus omaan kayttoon
Toimintamenot
Toimintakate

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet kohteittain (kh)
Palvelu- tai tulosalue
€1 000

TA muutoksin
Toimintatulot

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet
KH/Kaupungin omarah.osuus alpen menoista
KH/Maaseutuelinkeinoasiat,omarah.os.(Kp)
KH/UBC
KH/Eläkkeet
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TA muutoksin
Toimintamenot

TA muutoksin
Toimintakate
-18 914

Toteutunut
30.6.2019
Toimintakate
-9 692

Ennuste
31.12.2019
Toimintakate
-19 146

18 914
13 654

-13 654

-6 827

-13 654

22

-22

-11

-22

280

-280

-140

-280

4 958

-4 958

-2 715

-5 190
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Työvoiman käyttö (kv)
€1 000

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA muutoksin

Toteutunut

Ennuste

2019

30.6.2019

31.12.2019

Henkilötyövuodet

544,3

591,3

534,7

600,7

589,3

611,0

Palkat ja palkkiot

31 467

35 487

34 155

37 201

17 821

38 173

Lisätiedot / selitys poikkeamalle:
Työvoiman käytön kasvua on tapahtunut palvelukeskusten osalta tilapalvelukeskuksen organisaatio- ja toimintamallimuutoksen vuoksi sekä työllisyyspalvelukeskuksen hankehenkilöstön
osalta, jossa käynnissä iso maahanmuuttajille suunnattu Osaamiskeskus -hanke (rahoitus pääosin valtiolta).

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
Käytössä olevat tilat ja alueet,
Konsernihallinto

TP 2017

TP 2018

Tavoite 2019

Ennuste
31.12.2019

Tilat yhteensä (m²)

6 953

7 900

7 900

7 060

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

6 953

7 900

7 900

7 060

1 344 938

1 756 310

1 756 310

1 701 909

Sisäinen vuokra yhteensä (€)
Lisätietoja:

Hankinta ja logistiikkakeskus siirtyi vuoden 2018 alusta palvelukeskuksesta konsernihallinnon ryhmäksi. Vaikutus + 947 m2 ja vuosivuokra + 148 886 €/v.
Työllisyyspalvelukeskus muutti vuonna 2017 Ruissalontien tiloista osoitteeseen Käsityöläiskatu 10. Käsityöläiskatu 10 tilat ja vuokrat huomioitiin kokonaisuudessaan konsernihallinnon
vuokra- ja neliömäärissä 2018. 2019 suurin osa kohteesta on Työllisyyspalvelukeskuksen vuokra- ja neliömäärissä.

Käytössä olevat tilat ja alueet,
Palvelukeskukset

TP 2017

TP 2018

Tavoite 2019

Ennuste
31.12.2019

Tilat yhteensä (m²)

15 651

15 046

15 046

17 794

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

15 651

15 046

15 046

17 794

1 917 060

2 018 326

2 018 326

2 510 175

Sisäinen vuokra yhteensä (€)
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Strategiset tavoitteet (kv)
Kärkihanke 1: Keskustan kehittäminen

Arviointikriteeri 2019:

Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.2 Kaupunkikeskustan
elinvoimaisuutta lisätään laajalla yhteistyöllä
TP 2017

TP 2018

Visiotyö valmis

Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.1

Tavoite 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Toimintasuunnitelma
n toteuttaminen

Etenee suunnitelman
mukaisesti.

Etenee suunnitelman
mukaisesti.

Tavoitteen kuvaus: Keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteena on kaupunkikeskustan elinvoiman ja ympärivuotisen vetovoiman vahvistaminen.
Kärkihankkeen tavoitteena on tuottaa pitkän aikavälin visio keskustan kehittämiselle, määritellä ja toimeenpanna tarvittavat toimenpiteet lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin
kehittämiselle sekä luoda keskustan kehittämisen toimintamalli yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.
Kärkihankkeen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 tulee Konsernihallinnon strategisen sopimuksen liitteeksi. Toimintasuunnitelma sisältää keskeiset toimenpiteet ja mittarit
kärkihankkeen etenemisen seurantaan. Toimintasuunnitelma laaditaan kaupunginhallituksen hyväksyttyä kärkihanke-esityksen. Kärkihankkeen ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus.
Selitys poikkeamalle:

Kärkihanke 2: Turun kampus ja tiedepuisto

Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.1 Luodaan pohjaa kasvulle
kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina
TP 2017

Arviointikriteeri 2019:

TP 2018

Masterplan valmis ja
toteutus käynnistetty

Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.3, 3.3.7, 3.3.10

Tavoite 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Toimintasuunnitelma
n toteuttaminen

Toimintasuunnitelman
toteuttaminen

Toimintasuunnitelman
toteuttaminen

Tavoitteen kuvaus: Kampus - Tiedepuistolla toteutetaan uutta kaupunkirakennetta, joka toimii samalla innovaatioalustana maankäytön, asumisen, palveluiden, liikenteen ja elinkeinojen
kehittämiselle. Kehittämiskokonaisuus kytkee seudullisesti merkittävät MALPE-hankkeet; Tunnin Juna, Liikenne on palvelu (MaaS) ja sujuvat matkaketjut, Last Mile Service,
asemanseutujen kehittämishankkeet sekä muiden Kampusalueiden kehittämishankkeet.
Kärkihankkeen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 tulee Konsernihallinnon strategisen sopimuksen liitteeksi. Toimintasuunnitelma sisältää keskeiset toimenpiteet ja mittarit
kärkihankkeen etenemisen seurantaan. Toimintasuunnitelma laaditaan kaupunginhallituksen hyväksyttyä kärkihanke-esityksen. Kärkihankkeen ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus.
Selitys poikkeamalle: Toimintasuunnitelman toteuttaminen aloitettu niillä resursseilla, jotka 2019 budjettiin on kulloisellekin painopisteelle ja toimialalle allokoitu.
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Kärkihanke 3: Smart and Wise Turku

Arviointikriteeri 2019:

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
Strateginen linjaus: 3.2.3
TP 2017

TP 2018

Hankesuunnittelu

Muut toteutettavat linjaukset: -

Tavoite 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Toimintasuunnitelman
toteuttaminen

Etenee suunnitelman
mukaisesti.

Etenee suunnitelman
mukaisesti.

Tavoitteen kuvaus: Smart and Wise Turku-kärkihankkeen tarkoituksena on auttaa Turun kaupunkia varautumaan ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen haasteisiin sekä parantaa
toiminnan tuottavuutta hyödyntämällä digitalisaatiota ja sen tuottamaa dataa.
Kaupunki tekee laaja-alaista yhteistyötä ja innovatiivisia kokeiluja alueen korkeakoulujen, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa ja luo samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja
kasvatamme Turun kansainvälistä kiinnostavuutta.
Hankkeella on kuusi painopistealuetta: 1) hiilineutraalius ja resurssiviisaus, 2) asiakkuuksien ja palvelujen hallinta, 3) turvallisuus, 4) kaupunkisuunnittelu, 5) liikenne ja liikkuminen ja
6) syrjäytymisen ehkäiseminen. Painopistealueet hyödyntävät yhteisiä kyvykkyyksiä, joita ovat alustatalouden toimintamalli sekä tiedon hyödyntämisen toimintamalli.
Kärkihankkeen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 tulee Konsernihallinnon strategisen sopimuksen liitteeksi. Toimintasuunnitelma sisältää keskeiset toimenpiteet ja mittarit
kärkihankkeen etenemisen seurantaan. Toimintasuunnitelma laaditaan kaupunginhallituksen hyväksyttyä kärkihanke-esityksen. Kärkihankkeen ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus.
Selitys poikkeamalle:

Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029
(kv 11.6.2018 § 142)

Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.6 Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan
toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun
hiilineutraaliutta 2029
TP 2017

Arviointikriteeri 2019:

TP 2018
Ilmastosuunnitelman
hyväksyntä (kv), EUrekisteröinti, ja
käynnistys

Muut toteutettavat linjaukset: -

Tavoite 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ilmastosuunnitelman
toteuttaminen

Päätavoitteet
etenevät – mutta myös
vahvistamista
tarvitaan (raportoitu
Khkeh 17.6.2019 § 43)

Ennuste
31.12.2019
Päästöjen
vähentäminen etenee –
liikkumisen ja
varautumisen toimia
tehostetaan vuodelle
2020

Tavoitteen kuvaus: Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2029. Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029 on valmisteltu
Euroopan Unionin yhteisen mallin (SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan) mukaisesti ja se sisältää ilmastopolitiikan toimintalinjat ja välitavoitteet vuosille 2021, 2025 ja
2029. Suunnitelma käsittää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman yksimielisesti 11.6.2018 ja päätti, että suunnitelma on
huomioitava ohjaavasti toimialojen ja konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden suunnittelussa ja toteutuksessa vuosittain. Päämääränä on toteuttaa yhdessä kaupunkistrategian
asettama tavoite hiilineutraalista kaupunkialueesta 2029 sekä vahvistaa Turun asemaa ilmastoratkaisujen kansainvälisenä edelläkävijänä. Suunnitelma sisältää myös perustelut, miksi ja
miten hiilineutraaliuden tavoite saavutetaan.
Selitys poikkeamalle:
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Historian museo

Strateginen teema: Yrittävä ja osaava Turku
Strateginen linjaus: 3.1.5 Turkua kehitetään
merkittävänä matkailu-, kongressi- ja
tapahtumakaupunkina
TP 2017

TP 2018

Arviointikriteeri 2019:

Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.6, 2.3.7
Toteutunut
30.6.2019
Etenee suunnitelman
mukaisesti. Historian
museon sijaintipaikka
päätetty sekä
Tarkennetun
hankesuunnitelman
toimintasuunnitelman laadinta ja täsmällisen
toteuttaminen
sijainnin lopullisesti
ratkaisevaLinnannieme
n alueen ideakilpailun
valmistelu
käynnistetty.
Tavoite 2019

Ennuste
31.12.2019

Linnanniemen
Arkkitehtikilpailu
käynnistetty.

Tavoitteen kuvaus: Turun kaupunginvaltuusto päätti 18.4.2017 § 63 Turun kaupungin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden juhlapäätöksestä ja juhlavuoden toteuttamisesta.
Juhlapäätöskokonaisuuden yhtenä osana päätettiin toteuttaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi historian museo Turkuun. Päätöksen mukaisesti valtion kanssa
käynnistetään asiaa koskeva neuvottelu, museon hankesuunnitelman valmistelu ja vuoden 2018 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018-2020 varattiin tarvittavat määrärahat
hankkeen suunnitelman toteuttamiseksi.
Historian museo Turkuun -hankkeen jakaantuu ajallisesti kolmeen perättäiseen vaiheeseen, joista ensimmäinen, esiselvitysvaihe on päättynyt kaupunginvaltuuston juhlapäätöksen myötä.
Vuoden 2018 alussa alkanut toinen vaihe keskittyy jatkovalmisteluun ja suunnitteluvaiheeseen, ja kolmas viimeinen vaihe konkreettiseen toteutukseen. Hanke jakaantuu tila-projektiin
sekä konseptin ja sisältöjen suunnittelun projektiin, joiden molempien osalta tehdään Historian museon esiselvitykseen pohjautuva tarkennettu toimintasuunnitelma.
Selitys poikkeamalle:

Hallintopalveluiden uudistaminen

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku
Strateginen linjaus: 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan
hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä
tukevilla työvälineillä
TP 2017

TP 2018

Hankkeen toteuksen
käynnistyminen

Toimintasuunnitelma
n toteuttaminen

Arviointikriteeri 2019:
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Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.6

Toteutunut
Ennuste
30.6.2019
31.12.2019
Sote-uudistus
ei
Hallinnon
toteudu,
mutta
tukipalveluiden
Toimintasuunnitelman hallinnon uudistamista prosessien nykytila - ja
toteuttaminen
valmistellaan:
prosessimuutospalvelukuvaukset
on ehdotukset valmistuvat
tehty.
31.12.2019 mennessä.
Tavoite 2019
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Tavoitteen kuvaus: Mikäli sote-uudistus toteutuu lakiluonnoksissa esitetyssä aikataulussa, tulee kaupungilla olemaan 2021 alusta lukien vain kolme toimialaa; sivistys, vapaa-aika ja
kaupunkiympäristö. Tätä muutosta silmällä pitäen on tarkoituksenmukaista arvioida hallintopalveluiden tuottaminen ja organisointi koko kaupungin näkökulmasta. Uudistuksen
toimintasuunnitelmassa hallintopalveluiden palvelukuvausten ja esitys organisaatiosta tulisi olla valmiina 31.12.2019.
Selitys poikkeamalle: Ei uutta päätöstä toteuttamisaikataulusta.

Linnakaupunki/satama

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.1 Luodaan pohjaa kasvulle
kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina

Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.1.3, 3.1.5, 3.3.3, 3.3.5,
3.3.7, 3.3.10

Toteutunut
Ennuste
30.6.2019
31.12.2019
Etenee suunnitelman
mukaisesti.
Arviointikriteeri 2019:
Kehittämissuunnitelm
Suunnitelmat vaiheessa
Hankkeen
Yhteisterminaalihank
an toteuttaminen ja
jotka
mahdollistavat
keen yhteydessä on
toteutuksen
kantasatamayhteisterminaalin
tarkasteltu
käynnistyminen
alueiden esiselvitys
investointipäätöksen.
kantasataman
kehittämistä.
Tavoitteen kuvaus: Linnakaupungin osayleiskaavan mukainen kaupunkirakenteen muutos etenee ja kokonaisuudessa on eri vaiheissa (esiselvitys, suunnittelu ja toteutus) olevia alueita.
Kaupunki mahdollistaa infrainvestoineilla asuntojen ja palveluluiden rakentumisen alueelle. Tavoitteena on turvata keskustamaisen kaupunkirakenteen laajentuminen kohti merta.
Linnakaupungin kokonaisuuteen liittyvän kantasatama-alueen kehittämisen esiselvityksen laadinta ja toimenpidesuunnitelman laadinta 2019 aikana. Satama-alueiden esiselvityksellä
varmistetaan alueella toimivien yritysten toimintaedellytykset sekä tuetaan merellisen kaupunginosan syntymistä. Merkittävässä asemassa tulee olemaan alueen logistiikka ja
liikkumiskysymykset.
TP 2017

TP 2018

Tavoite 2019

Selitys poikkeamalle:

Blue Industry Park

Arviointikriteeri 2019:

Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki
Strateginen linjaus: 3.1.3 Elinkeinoelämän kilpailuetua
kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista ase-maa ja
logistiikkapalveluja
TP 2017

TP 2018

Hankkeen toteuksen
käynnistyminen

Muut toteutettavat linjaukset:

Tavoite 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Toimintasuunnitelman
toteuttaminen

Eteneminen viivästyy

Eteneminen viivästyy

Tavoitteen kuvaus: Blue Industry Parkista (BIP) tavoitellaan Euroopan mittakaavassa johtavaa meri- ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymää. Sen tehtävänä on
vastata Turun seudun meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden kasvutarpeisiin ja edistää alan tulevaisuuden kilpailukykyä. Elomatic Oy toteutti suunnittelutyön Turku Science Park
Oy:n toimeksiannosta syksyn 2017 aikana. Vuonna 2019 hankkeen toteutus etenee suunnitellusti ja rakennustyöt alkavat suunnitellusti.
Selitys poikkeamalle: Alueella ei voimassa olevaa asemakaavaa, joten hanke ei voi edetä suunnitellusti. Uusi asemaakaavaluonnos on tehty, joka allokoitu vuodelle 2020. Eteneminen
viivästyy 2 vuotta.
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Turun Ratapiha-hankkeen toteuttaminen

Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki
Strateginen linjaus: 3.3.2 Kaupunkikeskustan
elinvoimaisuutta lisätään laajalla yhteistyöllä
TP 2017

TP 2018

Arviointikriteeri 2019:

Muut toteutettavat linjaukset:
Tavoite 2019

Toteutunut
30.6.2019

Hankkeeseen liittyvän
kehitysvaiheen
kumppanuussopimuks
en edistäminen

Etenee suunnitelman
mukaisesti.

Ennuste
31.12.2019
Asemakaavaehdotus
hyväksymisvalmiudessa
ratasuunnitelman
tultua valtion
hyväksymäksi.

Tavoitteen kuvaus: Turun ratapihahankkeen tavoitteena on toteuttaa osaltaan keskustavisiota. Hankkeen sisältönä on luoda ratapiha-alueelle kaupunkikehityskonsepti, jossa
huipputeknologia ja palveludesign yhdistyvät synnyttämään mittavan elämys ja tapahtumakeskittymän.
Kaupunginhallitus on käynnistänyt hankkeen kehitysvaiheen 2017 kumppanuussopimuksella. Sopimuksella on sovittu kehitysvaiheen tehtävistä sekä alueen kaavoituksen edistämisestä.
Sopimukseen kirjattuna tavoitteena on saada asemakaavamuutos kaupunginvaltuuston käsittelyyn viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.
Selitys poikkeamalle:

Kaupunkikehitystä tukeva joukkoliikennejärjestelmä ja
sen kehittäminen

Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.7 Ympäristön kannalta kestävää
ja turvallista liikennettä ja liikkumista edistetään eheää
kaupunkirakennetta hyödyntämällä
TP 2017

TP 2018

Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4

Tavoite 2019

Arviointikriteeri 2019:
Päätösten mukainen
eteneminen

Toteutunut
30.6.2019
Aineiston julkaisu ja
päätösesitys 2/2019.
Aloitettiin taloudellisia
vaikutuksia koskevien
selvitysten laatiminen
4/2019.

Ennuste
31.12.2019
KV päätös
etenemisestä

Tavoitteen kuvaus: Korkealaatuisella joukkoliikenteellä voidaan tukea Turun ja seudun pitkäjänteistä kehittämistä joukkoliikenteeseen tukeutuen. Kaupunkikehityshankkeena
toteutettavan raitiotie- tai superbussiratkaisun tarkoituksena on kehittää kokonaisvaltaisesti ja kustannustehokkaasti kaupunkirakennetta, liikennejärjestelmää sekä alueen vetovoimaa
ja houkuttelevuutta. Suunniteltujen reittien varrella on paljon maankäytön kehittämispotentiaalia. Turun Tiedepuiston ja keskustan kehittämisen kärkihankkeet sijoittuvat reittien
varrelle.
Mikäli kaupunginvaltuustossa päätetään vuonna 2018 käynnistää toteutusvaihe, niin mm. asemakaavanmuutosten ja toteutussuunnitelmien laadinnan jälkeen rakentaminen voisi alkaa
nopeimmillaan noin vuonna 2021.
Selitys poikkeamalle: Ei päätöstä etenemisestä.
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Ammatillisen koulutuksen kampus

Strateginen teema: Osaava ja oppiva turkulainen
Strateginen linjaus: 2.2.6 Kasvatuksen ja opetuksen
palveluverkkoa uudistetaan sivistystoimialan ja Ammattikorkeakoulun toimipisteverkkoja tiivistämällä
TP 2017

TP 2018

Muut toteutettavat linjaukset: -

Tavoite 2019

Toteutunut
30.6.2019

Tilatarveselvityksen
laatiminen

Tilatarveselvitys
hyväksytty kh
27.5.2019 § 229

Arviointikriteeri 2019:
Ammatillisen koulutuksen toimipisteverkko tiivistetään
soveltuvin osin uudisrakennuksena toteutettavaan
kampukseen.

Ennuste
31.12.2019
Tiedepuiston kannen
innovaatio-,
suunnittelu- ja
toteutuskilpailu
käynnissä ja
kampushanke on
kytketty tähän
mukaan.
Hankesuunnitteluun
siirrytään tältä
pohjalta 2020.

Tavoitteen kuvaus: Ammatillisen koulutuksen toimipisteverkon kehittämiseksi selvitetään toimintojen keskittämistä kahteen toimipisteeseen Kupittaa/Itäharjulle ja Peltolaan.
Sijoittuminen Kupittaa/Itäharjulle edellyttää uudisrakennushanketta, josta tullaan laatimaan tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Myöhemmässä vaiheessa otettaisiin käsittelyyn Peltolan
ammatti-instituutin ja Juhannuskukkulan ratkaisut.
Selitys poikkeamalle:

Lähiöohjelman täytäntöönpano

Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.10 Sujuvaa ja turvallista arkea
tuetaan hyvällä kaupunkiympäristöllä ja palveluilla
TP 2017

TP 2018

Arviointikriteeri 2019:
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Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1, 2.3.1, 1.3.4, 2.3.5

Toteutunut
30.6.2019
Lähiöohjelman
täytäntöönpanon
sisällöt ovat
”Sosiaalisesti kestävän
kaupunkikehityksen” Toimintasuunnitelman toimenpideohjelmassa.
Kh21.1.19 §38/Kv
laatiminen
28.1.119 §7
Osallistavan
budjetoinnin esitys
kh:n iltakoulussa
2.9.2019
Tavoite 2019

Ennuste
31.12.2019
Ehdotetaan
lähiöohjelman
täytäntöönpanon
seurantaa
siirrettäväksi
”Sosiaalisesti kestävän
kaupunkikehitys” toimenpideohjelmaan
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Tavoitteen kuvaus: Asuinalueiden kehittämistä toteutetaan laaja-alaisten yhteistyöverkostojen kanssa, joille aluetyön malli luo pohjan. Alueiden kehittämisessä tunnistetaan alueiden
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat, joiden pohjalta kehittämistoimenpiteitä lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Kehittämisen teho perustuu mittareihin,
resurssointiin ja vaikuttavuuteen.
1.

Asuinalueiden hyvinvoinnin lisääminen ja alueellisen eriytymisen ennaltaehkäisy.
Hyvinvointi perustuu aktiiviseen elämään, osallisuuden kokemukseen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa sekä hyvin saavutettaviin palveluihin.

2.

Osallistavan budjetoinnin käyttöönotto.
Osallistavalla budjetoinnilla luodaan asukkaille mahdollisuus itse vaikuttaa asuinalueensa kehittymiseen ja näin tukea yhteisöllisyyden tunteen vahvistumista sekä yksilön
halua toimia osallisena.

3.

Lisätään monipuolisia ja ajanmukaisia asumisvaihtoehtoja.
Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan omistuspohjan, rakennuskannan ja asumismuotojen monimuotoisuus sekä ympäristön viihtyvyys, turvallisuus ja elävöittäminen.

Selitys poikkeamalle:

Kansainvälinen koulu ja englanninkielinen varhaiskasvatus

Strateginen teema: Osaava ja oppiva turkulainen
Strateginen linjaus: 2.2.4 Kansainvälisyyden edellytykset
turvataan tukemalla asukkaiden ja henkilöstön
valmiuksia toimia kulttuurien välisessä
vuorovaikutuksessa
TP 2017

TP 2018

Arviointikriteeri 2019:
Kansainvälisen
koulun
ja
englanninkielisen
varhaiskasvatustoiminnan
kasvattaminen
sekä
sijoittuminen keskustan tuntumaan.

Tavoite 2019

Hankesuunnitelman
laatiminen

Muut toteutettavat linjaukset: Toteutunut
30.6.2019
Kv-koulun toiminnalle
kilpailutetaan
toimitilat samalla
toiminnan
järjestämisen
hankinnan yhteydessä
(kh 18.6.2018 § 257)

Ennuste
31.12.2019
Hankintasopimus
laaditaan kevään 2020
aikana.

Tavoitteen kuvaus: Kansainvälisen koulun toiminnalle ja englanninkieliselle varhaiskasvatukselle varmistetaan toimitilat keskustan tuntumasta ja mahdollistetaan toiminnan
kasvattaminen tulevaisuudessa.
Selitys poikkeamalle:
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Kiinteän omaisuuden arvon hallinta

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva turku
Strateginen linjaus: 3.2.7 Tilojen käyttöä tehostetaan
uudistamalla toimintamalleja

Muut toteutettavat linjaukset:

Tavoite 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Kaupungin Infran korjausinvestointitason tulee vastata
vähintään poistoja

100 %

-

89 %

Kaupungin tilojen korjausinvestointitason tulee vastata
vähintään poistoja

100 %

-

80 %

Arviointikriteeri 2019:

TP 2017

TP 2018

Tavoitteen kuvaus: Korjausvelan hallinta
Selitys poikkeamalle: Investointiohjelmien ennustettu korvausinvestointitaso ei ole riittävä kattamaan poistoja. Lisäksi tilapalvelukeskus seuraa kaupungin suoraomisteisen tilakannan
keskimääräistä kuntoprosenttia ja korjausvelkaa Kj-toimialan operatiivisessa sopimuksessa vuosittain.

Strategiset tavoitteet (kh)
Seuraavat kaupungin yhteiset tavoitteet raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta:
•
•
•

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi
Terveiden elämäntapojen edistäminen
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen.

Toimialan omat tavoitteet
Uuden
toimintamallin
luominen
soteja
maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan hyvinvoinnin
edistämiseen, työllisyyteen ja kotouttamiseen

Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva turkulainen
Strateginen linjaus: 2.1.3 Luodaan parempia palveluita
kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä
palveluprosesseja
TP 2017

TP 2018

Arviointikriteeri 2019:

Toimintamallin luominen ja toimeenpano
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Muut toteutettavat linjaukset:
2.1.1. ja 3.1.4.

Toteutunut
30.6.2019
Sote- ja
Toimintasuunnitelman maakuntauudistus ei
laatiminen ja
toteutunut. Kaupungin
toteutuksen
toimintamallia
käynnistäminen
valmisteltiin, mutta ei
otettu käyttöön.
Tavoite 2019

Ennuste
31.12.2019
Sote- ja
maakuntauudistus ei
toteutunut. Kaupungin
toimintamallia
valmisteltiin, mutta ei
otettu käyttöön.
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Tavoitteen kuvaus: Varaudutaan mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan luomalla uusi toimintamalli hyvinvoinnin edistämiseen, työllisyyteen ja kotouttamiseen.
Käynnistetään ja toteutetaan toimintamallin mukainen toiminta.
Selitys poikkeamalle: Sote- ja maakuntauudistukset eivät toteutuneet. Kaupungin toimintamallia kehitetään Rinteen hallitusohjelman linjausten pohjalta.

Teknillisen alan
vahvistaminen

korkeakoulutuksen

ja

vetovoiman

Strateginen teema: Yrittävä ja osaava Turku
Strateginen linjaus: 3.1.6 Turun asemaa Suomen
vetovoimaisimpana yliopisto- ja opiskelijakaupunkina
vahvistetaan
TP 2017

TP 2018

Arviointikriteeri 2019:

Muut toteutettavat linjaukset:

Toteutunut
30.6.2019
Etenee suunnitellusti.
Loppuvuoden
Toimintasuunnitelman
toiminnassa
laatiminen ja
huomioidaan Turun
toteutuksen
yliopistolle myönnetty
käynnistäminen
koulutusoikeuksien
laajennus.
Tavoite 2019

Ennuste
31.12.2019

Etenee suunnitellusti.

Tavoitteen kuvaus: Teknologiakampus Turun toiminnan käynnistäminen, STeAM –toiminnan käynnistäminen. Laaja-alainen ja monitieteinen tekniikan alan osaamiskeskittymä tukee
tulevaisuuden teknologioiden kehittymistä Turun alueella. Teknologiakampus Turku toteuttaa osapuolille yhteiset infrastruktuurit tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen tueksi ja optimoi
opetusyhteistyön oppilaitosten välillä kaikilla koulutusasteilla. Osaamiskeskittymässä ylläpidetään yhteistä tutkimusstrategiaa, joka huomioi laajasti alueen teollisuuden tutkimus- ja
tuotekehitystarpeita.
STEaM Turku tarjoaa perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävän tiede- ja teknologiapolun, jonka kautta eri-ikäisille lapsille ja nuorille aukea laaja mahdollisuus oppia tieteitä ja
teknologiaa, erikoistua tekniikan eri alojen jatko-opiskeluun ja työharjoitteluun.
Selitys poikkeamalle:

Tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurin vahvistaminen

Strateginen teema: Yrittävä ja osaava Turku
Strateginen linjaus: 3.1.1 Turun alueen kilpailukyvyn ja
työllisyyden kasvua vauhditetaan alueellisia elinkeino- ja
innovaatiopalveluja uudistamalla
TP 2017

TP 2018

Arviointikriteeri 2019:

36

Muut toteutettavat linjaukset:

Toteutunut
30.6.2019
Toimintasuunnitelman Etenee suunnitellusti.
laatiminen ja
KTK:n
toteutuksen
omistajajärjestelyt
käynnistäminen
valmiit loppuvuodesta.
Tavoite 2019

Ennuste
31.12.2019
Etenee suunnitellusti.
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Tavoitteen kuvaus: Investointien ja ulkoisen rahoituksen määrä t&k -infrastruktuureihin, KTK Turku Oy:n strategian uudistaminen.
Selitys poikkeamalle:

Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen / teollisuuden
sijoittumisen helpottaminen

Strateginen teema: Yrittävä ja osaava Turku
Strateginen linjaus: 3.1.2 Yritysten toimintaedellytyksiä
parannetaan uudistamalla Turun kaupungin tarjoamia
yrityspalveluja
TP 2017

TP 2018

Tavoite 2019

Arviointikriteeri 2019:

Muut toteutettavat linjaukset:
Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Toimeenpano
suunnitelman
Etenee suunnitellusti.
Etenee suunnitellusti.
mukaisesti
Tavoitteen kuvaus: Tarjotaan yrityksille positiiviseen rakennemuutokseen liittyviä palveluita Turun kaupungin asiantuntijaryhmän kautta. Näitä palveluita ovat. mm. liikkumiseen,
asumiseen, viestintään ja vetovoimaan, tilastotietoon, osaamisen varmistamiseen, kaavoitukseen, päivähoitoon tai kouluihin liittyvät asiat.
Selitys poikkeamalle:

Turun logistisen aseman vahvistaminen

Strateginen teema: Yrittävä ja osaava Turku
Strateginen linjaus: 3.1.3 Elinkeinoelämän kilpailuetua
kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista ase-maa ja
logistiikkapalveluja
TP 2017

TP 2018

Arviointikriteeri 2019:

Tavoite 2019

Muut toteutettavat linjaukset:
Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Toimeenpano
suunnitelman
Etenee suunnitellusti.
Etenee suunnitellusti.
mukaisesti
Tavoitteen kuvaus: Logistista asemaa vahvistetaan seuraavilla toimenpiteillä: Tunnin juna- hankkeen edistäminen, Turun ja Tukholman yhteyksien vahvistaminen sekä Turun roolin
vahvistaminen Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Hankkeet etenevät toimintasuunnitelman mukaisesti.
Selitys poikkeamalle:
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Strategiset hankkeet (kh)
Yleinen
tilanneku
va

Hanke

Hyötytavoite

Uusien työ- ja tilankäyttökonseptien
kehittäminen

Tilankäyttöä tehostetaan kaikissa kaupungin toimistoissa siten, että tilamitoitus on enintään 15-18 m2/hlö (uudiskohteissa
15 m2 ja peruskorjatuissa kohteissa 18 m2). Samalla voidaan osittain luopua myös nimetyistä työpisteistä. Tätä kautta
voidaan vähentää jopa noin 10 000 m2 toimistotiloja. Säästöpotentiaali tilakustannuksissa näiden toimenpiteiden
seurauksena on vuositasolla 0,5 - 1,5 M€.

Työllisyyden edistämisen toimintamallin
kehittäminen

6aika Digipore: Vastataan positiiviseen rakennemuutokseen ja haetaan uusi toimintamalli nuorten syrjäytymisen
ehkäisemiseen.
6aika Duunipolku: Hankkeen tavoitteena on kehittää motivoivan haastattelun formaattia Turun seudun työvoima- ja
elinkeinokokeiluun. Lisäksi hanke kehittää mentorointimallin. jolla tuetaan vaikeasti työllistyvien palvelupolkua kohti
työllistymistä.
Työvoimahautomot: Hanke synnyttää työvoimahautomot. Ne tuottavat aitoa kumppanuutta, jonka tuloksena työttömät
saavat joustavan reitin päästä oman osaamis- tai potentiaalialansa työtehtäviin. Syntyy reaaliaikaista ammattitaitoa ja
osaamista.

Turun keskustan kehittäminen

Tavoitteena on parantaa ympärivuotista houkuttelevuutta sekä varmistaa vilkkaan kulttuurielämän ja vireän
tapahtumatoiminnan edellytykset kaupungin keskustatilassa. Tavoitteena on parantaa julkisia kaupunkitiloja ja vahvistaa
kaupallisen keskustan elinvoimaa sekä palauttaa usko keskustaan kohdistuviin investointeihin. Tavoitteena on lisätä
keskustan asukas- ja työpaikkamääriä, yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta, ja varmistaa keskustan saavutettavuus ja
liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla.

Turun kaupungin hallinnon
kehittämishanke

1. Hallinnon laadun parantaminen toimintatapoja kehittämällä 2. Tehtävänkuvien selkeyttäminen ja osaamisen
varmistaminen riskien hallinnan näkökulmasta. 3. Hallinnon tiivistäminen - tuottavuuden lisääminen.

Turun kampus ja tiedepuisto

Kasvuedellytystenluominen ja turvaaminen. Kehitysalustojen luominen. Luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen
syntymiselle. Kampus – Tiedepuiston alue herättää seudullista, kansallista ja kansainvälistä mielenkiintoa. Alueen
kaupunkirakenteen tiivistämisellä tuetaan Turun kaupungin hiilineutraali Turku vuonna 20xx tavoitetta.

Toiminnan ja talouden ohjauksen
kehittäminen (SAP)

Nykyisen toiminnanohjaus- ja henkilöstöhallintajärjestelmän päivitys. Tavoitteena on raportoinnin tehostuminen,
kustannuslaskennan kehittäminen ja laadukkaamman tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi.

Tietohallintostrategian toimeenpano

Kaupungin IT-palvelujen kehittämisvisio tiivistyy kuuteen tavoitteeseen. Visio kuvaa miten IT-palvelujen tulee toimia, jotta
toiminta parhaiten vastaa asiakkaiden ja henkilöstön odotuksia sekä kaupungin strategisia päämääriä.

Smart and Wise Turku/Turvallisuus

Turvallisuus-painopistealueen tavoitteena on kasvattaa turvallisuuden tilannetietoisuutta paremman tiedonhallinnan ja
data-analytiikan keinoin sekä tehostaa sitä kautta viranomaisyhteistyötä. Erityisen huomion kohteena on yhteiskunnan
toimintojen kannalta kriittisen infrastruktuurin suojaaminen kyberrikollisuudelta.
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Smart and Wise Turku/Syrjäytymisen
ehkäiseminen

Syrjäytymisen ehkäiseminen-painopistealueen tavoitteena on tukea erityisesti 15–29 -vuotiaiden nuorten, nuorten aikuisten
ja perheiden syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtääviä toimenpiteitä hyödyntäen laaja-alaisesti kohderyhmään ja
asuinalueisiin liittyviä mittareita, data-analytiikkaa ja tutkimustuloksia. Lisäksi suunnittelemme ja toteutamme
syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtääviä toimenpiteitä erikseen valituille asuinalueille.

Smart and Wise Turku/Liikenne ja
Liikkuminen

Liikenne ja liikkuminen-painopistealueen tavoitteena on kuvata tulevaisuuden älykäs, eri liikennemuotoja yhdistävä,
liikenne- ja liikkumisjärjestelmä sekä kasvattaa käytännön toteutuksiin liittyvää osaamista ja ymmärrystä innovatiivisten
kokeilujen kautta.

Smart and Wise
Turku/Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu-painopistealueen tavoitteena on kehittää ja automatisoida kaupunkiympäristön suunnitteluun,
rakennuttamiseen ja ylläpitoon liittyviä prosesseja ja luoda niitä tukevia digitaalisia ratkaisuja.

Smart and Wise Turku/Hiilineutraalius ja
resurssiviisaus

Kaupungin elinvoiman ja kasvun tulee rakentua ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle perustalle.
Toteutamme päästöttömyyteen, jätteettömyyteen ja kestävään luonnonvarojen käyttöön liittyvät resurssiviisauden
periaatteet vuoteen 2040 mennessä.

Smart and Wise Turku/Asiakkuuksien ja
palveluiden hallinta

Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta -painopistealueen tavoitteena on asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelujen
kustannustehokas järjestäminen uudistamalla kaupungin toimintatapoja ja hyödyntämällä digitalisaation ja sen tuottaman
datan mahdollisuuksia.

Pohjoinen kasvuvyöhyke (PKV)

Pohjoinen kasvuvyöhyke on alusta ennakkoluulottomille digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille sekä
kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Se tarjoaa kehitysalustan innovaatioille, Suomen edelleen
kansainvälistymiselle ja uusiin, digitaalisiin sovelluksiin perustuvien ratkaisujen kokeiluille ja kaupallistamiselle. Pohjoisen
kasvuvyöhykkeen strategiset painopisteet vuosina 2015–2018 ovat elinkeinoelämän kannalta keskeisten kuljetusketjujen ja
logistiikkaratkaisujen kehittäminen yli hallinnollisten tai alueellisten rajojen, tavoitteena kitkattomat ja sujuvat logistiset
tavaravirrat. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittämisen kärjet kohdistetaan sisäisen saavutettavuuden parantamiseen
kotimaan ja kansainvälisen tavaraliikenteen solmukohdissa. Yritysten asioinnin ja tavaravirtojen tehokkuus ja niiden
saavutettavuus vyöhykkeellä perustuu siihen kuinka hyvin satamat, lentoasemat ja tavaraliikenteen rajanylityspaikat
toimivat koko vyöhykkeellä, sekä siihen kuinka vyöhykkeen sisäiset virrat toimivat logistiikkakeskusten, väylien ja
logistiikkapalvelujen markkinoiden varassa.

Kasvusopimus Sinisen ja vihreän
teollisuuden symbioosit

• Korkeakoulu-yritysyhteistyö ja opiskelijayrittäjyys
• Työllistymisen polku maahanmuuttajille
• Cleantech toimialan keskeinen klusteri alueellamme on Smart Chemsitry Park. Se on Tiivis clean-tech, bio- ja
kiertotalouden yritysverkosto, joka kasvaa ja kehittyy alueellamme, vahvistaa Turun kaupunkiseudun roolia vientituotteiden
ja ratkaisujen tuottajana maailmanlaajuisesti puhtaamman, resurssiviisaamman teollisuustuotannon ja elinympäristön
puolesta. Korkeakoulut ja yliopistot tuot-tavat toimialalle osaajia ja opetus sekä tutkimus ovat korkeatasoista alueella myös
jatkossa. Valmistuneet osaajat työllistyvät alueen cleantech ja teollisuusyrityksiin, jotka mahdollistavat bio- ja
kiertotalouden toteutumisen. Alue houkuttelee osaajia ympäri Suomea ja klusterin kasvu luo uusia työpaikkoja. Alueella on
vilkas start-up toiminta ja uudet yritykset saavat tukea alueella olevasta korkeakoulu- ja yritysverkostosta. Alueella
kehitettyjä cleantech alan tuotteita ja palveluita otetaan käyttöön paikallisesti ja niistä tehdään myös vientituotteita.
Kotimaan pilotointi / referenssi vaiheen jälkeen tuotteita ja palveluita lähdetään viemään maailmalla. Cleantech ala on
vientiala, mikä tukee alueen talouskasvua. Cleantech toimiala tuottaa uusia teknologioita, palveluita, tuotteita mitkä
mahdollistavat kestävän kehityksen toteutumisen Varsinais-Suomessa ja samalla tarjoten ratkaisuja myös globaalisti.
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Kasvusopimus Innovaatioympäristön ja
tiedepuistoalueen rakentaminen
osaamisen hyödyntämiseksi ja
kaupallistamiseksi

Kilpailukykyisen av-alan ekosysteeminen kehittäminen Turun kaupunkiseudulla
Korkeakoulu-yritysyhteistyö ja opiskelijayrittäjyys
Työllistymisen polku maahanmuuttajille

DiPaKe 2018-2019

Tavoitteena on, että kaikki vahvaa tunnistamista ja maksamista omaavat sovellukset käyttävät keskitettyä ratkaisua
(linjaus), jolloin tulevaisuudessa tapahtumat voidaan mm. esittää asiakkaan MunTurku-tilillä.

Asiakirjahallinnan kokonaisuuden
kehittäminen

Kaupungin tiedonhallinnan ratkaisut vastaavat niitä vaatimuksia, jotka julkishallinnon tulee täyttää tietosuojan sekä
sähköisen tiedon, rekisteritiedon ja asiakirjallisen tiedon elinkaaren hallinnassa ja käsittelyssä. Samalla käyttöön saadaan
prosessien digitalisoinnin sähköisesti säilytettävän tiedon ja hyödyt: tiedon parantunut löydettävyys, yhdistely-,
jatkokäyttö- ja jalostusmahdollisuudet sekä tietopalvelun tehostuminen. Digitaalisia aineistoja ja asiakirjallista tietoa
voidaan jatkossa käyttää ja säilyttää pelkästään sähköisessä muodossa, jolloin paperiaineiston arkistointiin tarvittava
arkistotilatarve ei enää kasva.

IT-palvelukehitys

IT-palvelukehitystä tehdään tietohallintostrategian mukaisesti. Kaupungin työntekijöille luodaan digitaalinen työympäristö,
jonka avulla työn tuottavuuden kasvu mahdollistetaan ajasta ja paikasta riippumattomasti. Kaupungin tärkeimpiä
sovelluksia jaetaan tietototurvallisesti käytettäväksi myös ulkoverkosta ja ulkoisista työasemista. Työympäristöön tuodaan
lisää uusia pilvipalveluja jotka tuovat kaupungin työntekijöiden käyttöön yhä uusia ja innovatiivisia työn tekemisen
välineitä. Käyttövaltuushallintaa kehitetään automatisoimalla käyttäjävaltuushallintaa.
Mobiilityöskentelyä tuetaan ja mahdollistetaan yhdessä muiden hankkeiden kanssa ja näiden tarpeita kuunnellen (mm.
Byråbo). IT-palveluiden kustannuksien läpinäkyvyyttä parannetaan ja mahdollistetaan käyttäjille ajantasainen tieto
palveluiden käyttäjämääristä ja hinnoista rakentamalla IT-palveluiden oma raportointiportaali asiakkaiden käyttöön.
Työasemaympäristön modernisoimista jatketaan Windows10 -päivityksillä ja alustaratkaisuja kehitetään strategian mukaan
tukemaan yhä laajemmin kaupungin järjestelmiä.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Riitta Liuksa
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät
Väestön ikääntyminen vaikuttaa väistämättä palvelujen kysyntään. Oikea-aikaisella palveluohjauksella pyritään ohjaamaan kysyntää siten, että siirtyminen raskaimpiin
palveluihin tapahtuisi aiempaa myöhemmin. Tästä huolimatta vanhusten avopalveluissa, erityisesti kotihoidossa ja omaishoidossa on kasvupaineita. Myös ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet enemmän kuin palvelurakennetavoitteiden mukaan olisi tarkoituksenmukaista.
Vammaispalveluissa sekä henkilökohtaisen avun että kehitysvammaisten asumispalvelun asiakasmäärät ovat kasvussa.
Ikääntymiskehitykseen, positiiviseen muuttoliikkeeseen ja myös mielenterveyspalveluiden lisääntyvään tarpeeseen liittyvät muutostekijät vaikuttavat keskeisesti terveyspalveluiden käyttöön ja tarpeeseen. Lisääntyvän tarpeen kanssa samanaikaisesti esiintyvä henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiin liittyvät ongelmat näkyvät toimintaluvuissa epäsuotuisasti: Jonotusaika terveysasemien kiireettömään hoitoon on pidentynyt. Myös odotusajat sairaalan osastoilta jatkohoitoon ovat edelleen varsin
pitkiä. Palveluita on pystytty tarjoamaan turkulaisille, mutta henkilöstön kuormitus on lisääntynyt.
VSSHP:n maksuosuuden ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 14,3 M€. Laadintavaiheessa Turun hyvinvointitoimialan ja VSSHP:n talousarvioiden ero oli 8,4 M€.
Sairaanhoitopiirin talousarvioon nähden kasvanut ylitysuhka johtuu palvelujen käytön kasvusta sekä siirtoviivemaksuista, joita ei sisällytetä talousarvioon.
Lastensuojelun tarve on edelleen lievässä laskussa, mutta lastensuojelussa kiireellisten sijoitusten tarve on edellisvuotta suurempi, trendi vaikuttaa olevan valtakunnallinen. Osin tarpeeseen on jouduttu vastaamaan myös ostopalveluilla. Erityisesti päihdehuollon tuetun asumisen tarve on kasvanut, mikä osaltaan kasvattaa ostopalvelukustannuksia. Positiivinen rakennemuutos tuo kaupunkiin uusia asukkaita, joka on lisännyt mm. oppilashuollon palvelujen tarvetta. Hyvä työllisyystilanne ei ole
purrut rakennetyöttömyyteen. Ehkäisevän toimeentulotuen tarve on kasvanut, mm. vaikeutuneen vuokra-asuntotilanteen nostaessa asumiskustannuksia.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat
V.2019 talousarvio on noin 13M€ pienempi kuin v. 2018 tilinpäätös. Palveluiden kysyntä on kasvanut monissa toiminnoissa (vanhus- ja vammaispalvelut, mielenterveysja päihdepalvelut jne.) ja asiakasvolyymit ovat monelta osin suuremmat kuin viime vuonna. Ensimmäiseen osavuosikatsaukseen nähden kustannustasossa ei ole tapahtunut merkittävää heikennystä, joskaan kustannustasoa ei myöskään ole saatu laskettua. Ennusteessa on lisäksi huomioitu kiky-sopimuksen päättyminen, mikä aiheuttaa noin 2,5M€ laskennallisen kustannuslisäyksen tilinpäätösvaiheessa. Talousarvion ylitys on nettomääräisesti noin 31,2M€ ja kasvua tilinpäätökseen nähden on noin
18,5M€. Nettokasvu tilinpäätökseen verrattuna on 3%. Hyvinvointitoimialan kustannusrakenteen muuttaminen edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä ja palvelurakenteen keventämiseksi ja kustannusten alentamiseksi ja kasvun hillitsemiseksi on käynnistetty palvelualuekohtaiset kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia
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esitellään sosiaali- ja terveyslautakunnalle ennen vuoden 2020 talousarvion valmistumista ja asioita tuodaan päätöksentekoon syksyn aikana. Vuoden 2019 kustannuksiin toimenpiteillä ei juurikaan voida vaikuttaa mutta pitemmällä aikavälillä on mahdollista hillitä kustannusten nousua.
Terveyspalveluiden ennuste vuodelle 2019 on arvioitu 5,5 M€ alijäämäiseksi. Suurimpia ylityksiä ennustetaan henkilöstökuluihin (+2,7 % vrt. TA2019), työvoima- ja
henkilöstövuokrauskuluihin (+1,5 M€ vrt. TA2019), diabetes- ja muihin hoitotarvikkeisiin (1,6 M€ vrt. TA 2019). Henkilöstötilanteen seurantaa on tehostettu. Henkilöstön palkkaaminen on välttämätöntä palveluiden toteutumisen ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi sekä myös VSSHP:n siirtoviivemaksujen minimoimiseksi erityisesti
sairaalan ympärivuorokautiseen työhön. Työvoimaa joudutaan vuokraamaan erityisesti lääkärien saatavuuden turvaamiseksi vaikeassa rekrytointitilanteessa. Diabetestarvikkeiden osalta tehokkaalla varhaisvaiheen hoidolla on mahdollista vähentää kalliita myöhäisvaiheen kustannuksia. Palvelualueen kehittämishankkeilla on mahdollista vaikuttaa merkittävässä määrin palvelujärjestelmän kustannusrakenteeseen; toiminnan kehittämisestä saatavat säästöt näkyvät kuitenkin viiveellä ja ensisijaisesti muualla kuin terveyspalveluissa, jossa toimiva perustaso on välttämätön edellytys sille, että erityistason kustannuksia voidaan hillitä.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen ennuste heikkenee n. 730000 € ensimmäisestä osavuosikatsauksesta, nettoylityksen ennustetaan olevan n. 8,5 M€ suhteessa talousarvioon,
nettokasvu suhteessa vuoden 2018 tilinpäätökseen on 4,2 %. Merkittävin ylitys tulee asiakaspalvelujen ostoista, n. 7,4 M€. Ylitystä ovat kasvattaneet lastensuojelussa
ja asumispalveluissa yksittäiset vaativan hoidon asiakaspalvelujen hankinnat sekä oikeuden päätöksellä Turun maksettavaksi tullut huostaanotto, jonka takautuvat
kertakustannus on yli 300 000 €. Henkilöstön käyttö on lisääntynyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti ja palvelutarpeen perusteella myös tilapäistä henkilökuntaa on
tarvittu. Palvelualueella valmistellaan toimenpiteitä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kustannusten hillitsemiseksi ja päihdepalveluissa on käynnissä palvelujen kilpailutus. Lastensuojelujen palveluissa käynnistetään seutukunnallista yhteistyötä palveluhankintojen kustannusten kasvun taittamiseksi.
VSSHP:n maksuosuuden ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 14,3 M€. Laadintavaiheessa Turun hyvinvointitoimialan ja VSSHP:n talousarvioiden ero oli 8,4 M€.
Sairaanhoitopiirin talousarvioon nähden kasvanut ylitysuhka johtuu palvelujen käytön kasvusta sekä siirtoviivemaksuista, joita ei sisällytetä talousarvioon. Erikoissairaanhoidon avopalveluiden suoritemäärä on kasvanut 5 %, hoitojaksojen määrä on laskenut 3 % vuoteen 2018 verrattuna (tammi-heinäkuu). Erikoissairaanhoidon
kustannukset ovat kasvaneet talousarviokortin perusteella 3,7 %, mitä selittää erityisesti viime vuoteen verrattuna matalammat kalliin hoidon toteumat (1,7 M€).
Kalliin hoidon tasausmaksu riippuu sairaanhoitopiirin kaikkien jäsenkuntien kalliin hoidon toteumasta. VSSHP:n arvion mukaan Turun osuus pysyy vuoden 2018 tasolla.
Päivystyksen käyttö on laskenut erityisesti nopean linjan vastaanotoissa verrattuna vuoteen 2018. Käytön kasvua on kuitenkin ollut hoitoryhmässä hoidettujen vaativien
potilaiden määrissä, minkä vuoksi kustannukset ovat kokonaisuutena 1,4 % kasvussa. Ensihoidon tehtävämäärään perustuva laskutus on laskenut Turun osalta 12,4 %
verrattuna vuoteen 2018. Ensihoidon toiminta on kuitenkin alijäämäistä, ja oletettavissa on alijäämän kattaminen hinnankorotuksilla loppuvuoden aikana. Siirtoviivepäivät ovat laskeneet 18 % verrattuna edelliseen vuoteen, mikä johtuu mm. maltillisesta influenssaepidemiakaudesta. Tästä huolimatta euromääräinen ennuste kuluvalle vuodelle on 2,3 M€.

Lausekkeet

Toimenpideselvitys
Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn valmistelu on käynnissä, käynnistyminen loppusyksystä, jolloin toiminnalle saadaan soveltuvat tilat.

Syksyllä 2019 aloitetaan maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotialle. Palvelu toteutetaan hyvinvointitoimialan talousarvion puitteissa.
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Hyvinvointitoimiala
Hyvinvointitoimialla edistetään kynnyksettömien mielenterveyspalveluiden järjestämistä
walk in -tyyppisenä ratkaisuna.

Matalan kynnyksen mt-palveluiden järjestämisen suunnittelu on aloitettu osana hyton kehittämisohjelmaa ja järjestämissuunnitelman mukaista PTH-ESH-yhteistyötä.

Lisäksi parannetaan sosiaalitoimen jalkautu neuvoloihin, varhaiskasvatukseen ja kouluihin
varhaisen puuttumisen ja perhetyön kehittämiseksi perheiden, lasten ja nuorten ongelmissa.

Perhekeskukset ovat käynnistyneet Hirvensalon Syvälahdessa ja Yli-Maariassa Ypsilonissa.
Sosiaalityössä ja lastensuojelussa on otettu käyttöön systeemisen tiimityön toimintamalli.,
jossa jalkautuminen on olennainen osa työskentelyä.

Osana kaupungin syrjäytymisen ehkäisytyötä tehdään suunnitelma asunnottomuuden poistamiseksi Turussa -

Selvitys ja suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.1.2019.
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Määrärahat ja investoinnit (kv)

Käyttötalousosa (1.000 €)

TA 2019

TA 2019
muutokset

TA 2019 siirrot

TA 2019
yhteensä

TOT 1-6 2019

Toteutumisennuste

Poikkeama
enn./TA yht.

Poikkeama
enn./TA yht.

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Toimintatulot

67 805

67 805

29 217

69 259

1 454

2%

Valmistus omaan kayttoon
Toimintamenot
Toimintakate

670 398

39

670 438

345 890

703 477

-33 039

-5 %

-602 593

-39

-602 633

-316 673

-634 217

-31 585

5%

2 500

2 500

291

2 396

104

4%

-2 500

-2 500

-291

-2 396

104

-4 %

Investointiosa (1.000 €)

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot
NETTO

Määrärahat palvelualueittain (kh)
Palvelu- tai tulosalue
€1 000
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Terveyspalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut

TA muutoksin
Toimintatulot

TA muutoksin
Toimintamenot

67 805

670 438

19 540

114 146

Toteutunut
Ennuste
30.6.2019
31.12.2019
Toimintakate
Toimintakate
-602 633
-140 928
-634 217
-94 606

-23 226

-100 222

9 603

101 028

-91 425

-20 413

-99 954

35 205

193 987

-158 782

-35 278

-167 057

226 000

-226 000

-56 280

-240 287

35 277

-31 819

-5 732

-26 697

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Toimialan hallinto

TA muutoksin
Toimintakate

3 457
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Hyvinvointitoimiala
Työvoiman käyttö (kv)

€1 000

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA muutoksin Toteutunut

Ennuste

2019

31.12.2019

30.6.2019

Henkilötyövuodet

4 319,2

4 307,4

4 260,0

4 285,0

4 356,8

4 285,0

Palkat ja palkkiot

161 514

162 082

160 097

158 843

85 537

167 190

Lisätiedot / selitys poikkeamalle:
Työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa on kasvanut vuoden takaiseen +81htv mutta 1.6.2019 toteutettu puhtauspalveluiden liikkeenluovutus tasaa kasvua loppuvuonna. Merkittävin osuus
lisäyksestä (+35htv) liittyy Luolavuori-Koivulan kotihoidon kotiuttamiseen mutta myös muualle kotihoitoon, terveysasemille sekä sosiaalipalveluihin on jouduttu lisäämään henkilökuntaa
palvelun turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt muutetuksi htv-tavoitteeksi 4285 ja näillä näkymin tavoitteeseen päästään.
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Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
TA 2019 muutoksin

Ennuste
31.12.2019

147 461

164 355

160 754

146 524

163 355

160 754

Käytössä olevat tilat ja alueet

TP 2017

Tilat yhteensä (m²)
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)
Muut tilat (m)

TP 2018

1 000 m2

937

1 200

121 018 €/v

Alueet yhteensä (ha)
Sisäinen vuokra yhteensä (€)

27 047 495

27 643 962

27 795 157

Lisätietoja:
TAE 2019 luvut perustuvat 23.8.2018 hetken ennusteeseen vuoden 2019 tila- ja vuokramääristä. Tämän lisäksi TAE 2019 lukuun ovat vaikuttaneet seuraavat kohteet:
Kulkurin valssin peruskorjauksen valmistumisen jälkeen vapautuvat tilat (arvio 9/2019). Oheinen järjestys on Tilapalvelukeskuksen ilmoittama, mutta toiminnallisesti siirtojärjestys on
toinen, joten asia on arvioitava uudestaan.
o Mäntykoti (Räntämäki)
o Mäntykoti (Yli-Maaria)
o Sävelkoti
Vuokkokodin uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen vapautuvat tilat (arvio 6/2019) Oheinen järjestys on Tilapalvelukeskuksen ilmoittama, mutta toiminnallisesti siirtojärjestys on
toinen, joten asia on arvioitava uudestaan.
o Kutomokoti
o Kurjenpesä
o Mansikkapaikka ja Pohjantähti
Lisäksi 5/2018 alkaen Medisiina D:n vuokratila.
Selitys poikkeamalle:
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Strategiset tavoitteet (kv)
Tavoite 1: Painopisteen siirtäminen ehkäisevään
työhön

Avohuollon lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä
*määritelmä muuttunut vuonna 2015
Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asioinnin lisääminen
neuvolaikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus
peruskouluikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus
Lihavien lasten ja nuorten osuus
4- vuotiaat
8 lk.
Suun terveydenhuolto: dmf-indeksi (karieksen esiintyvyys tutkitussa populaatiossa)
5-vuotiaat
12-vuotiaat
Rokotuskattavuus (neuvolat)
3-vuotiaiden rokottamattomien osuus ikäluokasta
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa lisääntyy ja
tiivistyy:
1. Tilojen luovutuksen yhteistyösopimusten määrä
2. Vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa
tehdyt avustusyhteistyösopimukset (min. 2 vuoden ajaksi)
3. Toiminnallisten kumppanuussopimusten määrä
(sis. STEA:lle ja OPM:lle ym. ulkopuolisille rahoittajille annetut lausunnot ja aiesopimukset)
Kotona asuvien +75-vuotiaiden osuus ja lukumäärä
kasvaa
Säännöllisten palveluiden piirissä olevien 75-vuotta
täyttäneiden määrän muutos/75-vuotta täyttäneiden
turkulaisten määrän muutos.

Strateginen linjaus: 2.1.2.

Muut toteutettavat linjaukset:
TA 2019
muutoksin
osuus ikäryhmästä laskee

Toteutunut
30.6.2019
1166/ 4,0%

Ennuste
31.12.2019
< 5,3 %

4499/37,8%

50 %

41,6%

n.50

5,4%

1335/9,2%

50 %

9,8%

yli 12 %

..
..

..
..

laskee
laskee

vuositason mittari

-

..
..

..
..

0,3
1,1

tarkastelu vuositasolla

0,39%

2,18 %

0%

vuositason mittari

-

33
15

42
15

40
15

39
5

45
15

35

51

40

18

23

90,7 % /
15664

90,9 %
(15 814)

91,0% / 16.123

91,5% /

91,5%

TP 2017

TP 2018

1600/ 5,5 %

1530/5,3%

28,8%

74/86

Väheneväv
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-

kotihoito
omaishoidon tuki
ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito (sis.
Kaskenlinnan palliatiivisen hoidon asiakkaat)
Omaishoidon tukeminen,
Omaishoidon tukea saavien määrä (poikkileikkaus)
-0-17
-18-74
- 75 vuotta täyttäneet
Tilapäishoidon hoitojaksojen määrä
Hoitojakson pituus ympärivuorokautisen hoidon piirissä
Yhteensä
palliatiivisessa
asumispalveluissa

36
43
-5

kasvava
kasvava
vähenevä

-185
15
-22

Vähenevä
Kasvava
Vähenevä

171
483
579

190
519
579

tasainen
Tasainen
kasvava

202
527
580

202
527
580

3727

4060

kasvava

2143

4286

1077,4
1132,2

332
1099

laskeva
laskeva

73,5
1112,1

73
1112

Tavoitteen kuvaus: Ajoissa annetut ja hyvin kohdennetut peruspalvelut ovat hyvää ehkäisevää työtä. Oikea-aikainen ja oikean tasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalveluiden tarvetta.
Selitys poikkeamalle:
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa kohdassa poikkeama johtuu lausuntojen osalta rahoitushakujen pienemmästä määrästä vuonna 2019.
Kotihoidon asiakasmäärä on vähentynyt johtuen entistä tarkoituksenmukaisemmasta palveluohjauksesta vähäisessä palvelutarpeessa olevien ikääntyneiden kohdalla. Asiakkuuksien
painopisteen muuttaminen keskiraskaisiin palveluihin on tavoitteiden mukaista.

Tavoite 2: Lisätään korjaavien palveluiden vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta

Jatkohoitojonojen lyheneminen sairaanhoitopiiristä
- siirtoviivepäivien määrä /kk
- korotetun maksun osuus siirtoviivepäivistä
Vuoden aikana huostassa olleiden lasten määrä
(kum.) ja väestöosuus

Strateginen linjaus: 2.1.3.

Muut toteutettavat linjaukset:

TP 2017

TP 2018

276
46 %

398
54 %

434 / 1,5 %

438 / 1,5 %
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TA 2019
muutoksin
<50
<20 %

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

346
48 %

340
45 %

laskeva

398/1,4%

< 1,5%
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Hyvinvointitoimiala
Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus huostassa
olevista lapsista.
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen:
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin vietävien palvelujen lisääminen (tuetun asumisen
osuus palveluasumisesta)
Kuntoutusjaksojen vaikuttavuus: sairaalahoitojaksojen määrä
2kk kuntoutusjakson jälkeen
6kk kuntoutusjakson jälkeen
Toimintakyvyn paraneminen
(FIM) muutos osastojen ka

hoidon

seurauksena

Kuntoutuksen tehokkuus: FIM/hoitojaksojen pituuden suhde
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika lyhenee terveyskeskuksessa
Terveysasemien asiakkaat/ htv
- asiakkaat/lääkärihtv
- asiakkaat/hoitajahtv
Palveluiden vaikutus: palvelu parantanut asiakkaan
elämäntilannetta (vastausten ka asteikolla 1-5)
•
Vammaispalvelut*
•
Vanhusten avopalvelut*
•
Vanhusten asumispalvelut*
•
Sairaalapalvelut
•
Polikliiniset palvelut
•
Avohuollon Sosiaalityö
•
Neuvolapalvelut
•
Koulu – ja opiskeluterveydenhuolto
•
Kasvatus- ja perheneuvola
•
Sijaishuolto (kaupungin lastenkodit ja vastaanottokodit)
Suunterveydenhuollon asiakkaat/työvoima
Hoitoonpääsy (T3) (aika yhteydenotosta siihen kun
tutkimus toteutuu) alueiden mediaanin ka

49,9 %

49,9 %

+3,5 % yksikköä

53,0%

n. 53 %

40,0 %

-

kasvava

48,2%

n. 48 %

Mittari ei vielä saatavilla
..
..

-

vähenevä
vähenevä

Sairaalan akuutti- ja
kuntoutusosastoille
sopimattomat mittarit, esitetty korvaavat
mittarit

–

14,4

-

kasvava

..

-

kasvava

3-4 viikkoa

-

2 viikkoa

8 viikkoa

n. 8 vk

413,0
954,9
514,8

412,9
998,8
491,1

kasvava
kasvava

..
..

n. 990
n. 490

4,3
4,3
4,1
4,3
4,7
4,4
..
..
..
3,8

4,4
4,2
4,0
4,4
4,5
4,5
3,9
3,4
4,6
4,0

kasvava
kasvava
kasvava
kasvava
kasvava
kasvava

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

-

253,3

-

kasvava

kasvava

kasvava

76

-

70

99

n. 99
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Laitoshoidossa olevia ympärivuorokautisessa hoidossa
olevista
- +75 vanhusten määrä ja %-osuus
- kehitysvammaisten %-osuus
Korvattujen potilasvahinkojen määrä
(vuoden 2016 korvatut vahingot vrs. viiden viimeisen
vuoden 2011-2015 ka)

502 / 31,3 %

478 / 30,2 %

4,1 %

4,0 %

12/11

9 /9,6

vähenevä
vähenevä
laskeva

389/24,9%

380/30%

4,3%
..

-

Tavoitteen kuvaus: Korjaavat palvelut tuotetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Asiakas saa tarvettaan vastaavat palvelut oikea-aikaisesti.
Selitys poikkeamalle:
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika on pidentynyt lääkärivajeen takia (irtisanoutumisia, sijaisten saannissa ja rekrytoinnissa vaikeuksia = ei tulijoita)
Suun terveydenhuollon asiakasmäärä on lisääntynyt, mikä lisää tarvetta kiireettömään hoitoon ensiarvion jälkeen. Työtiloille on lisätarvetta, jotta hoidot saadaan toteutumaan.
Siirtoviivepäivien toiminnallista ja euromääräisiä tavoitteita ei tulla kuluvana vuonna saavuttamaan, sillä asiakkaita ei ole pystytty siirtämään riittävän nopeasti sopivaan jatkohoitopaikkaan.

Strategiset tavoitteet, (kh)
Kaupungin yhteiset tavoitteet (Kaupunginhallitukseen nähden sitovat) raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa
vuotta.
Toimialan omat tavoitteet
SoTe-uudistukseen valmistautuminen
(2017-2018)
Hanke/projekti:

Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2 ja 2.1.3
TP 2017

TP 2018

Mittari: Valmistautumiseen liittyvät kehittämisprojektit
ja toimenpiteet etenevät

Muut toteutettavat linjaukset: -

TA 2019
muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Toimenpiteet käynnissä

-

-

Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Hyvinvointitoimiala toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joilla turvataan SoTe-palveluiden kilpailukyky sekä varmistetaan rakennemuutosten eteneminen.
Selitys poikkeamalle: Edeltävän hallituksen sote-uudistus kaatui. Alueellista yhteistyötä on jatkettu Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan
liittyvän valmistelun kautta.
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KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät:
Varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa toiminta on ollut arvioitua laajempaa. Varhaiskasvatuksessa on palveluiden kysynnässä siirrytty avoimesta toiminnasta kalliimpaan kokoaikaiseen päivähoitoon.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat:
Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet ja toteutumassa suunnitellusti. Taloudelliset tavoitteet eivät ole toteutumassa suunnitellusti osittain edellä olevasta johtuen.

Lausekkeet

Toimenpideselvitys

Tasa-arvorahan jakoperusteita tarkastellaan ja selvitetään positiiviseen diskriminaatioon
tarkoitetun tuen vaikuttavuutta sekä mahdollisuuksia kohdistaa raha entistä vaikuttavammin haasteellisimmassa asemassa oleviin kouluihin.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on toimitettu asiasta selvitys 13.2.2019.

Kielikylpytoiminnan laajentamisesta palvelutarvetta ja kysyntää vastaavaksi valmistellaan
esitys syksyksi 2019.

Asia valmistelussa varhaiskasvatuksen palvelualueella.
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Sivistystoimiala
Määrärahat ja investoinnit (kv)
Käyttötalousosa (1.000 €)

TA 2019

TA 2019
muutokset

TA 2019 siirrot

TA 2019
yhteensä

TOT 1-6 2019

Toteutumisennuste

Poikkeama
enn./TA yht.

Poikkeama
enn./TA yht.

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Toimintatulot

25 176

25 176

15 411

25 311

135

1%

Valmistus omaan kayttoon
Toimintamenot
Toimintakate

331 334

-111

331 222

170 228

336 656

-5 433

-2 %

-306 158

111

-306 047

-154 817

-311 345

-5 298

2%

2 466

2 466

659

2 466

0%

-2 466

-2 466

-659

-2 466

0%

Investointiosa (1.000 €)

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot
NETTO
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Määrärahat palvelualueittain (kh)
Palvelu- tai tulosalue
€1 000

TA muutoksin
Toimintatulot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

TA muutoksin
Toimintamenot

TA muutoksin
Toimintakate

Toteutunut
Ennuste
30.6.2019
31.12.2019
Toimintakate
Toimintakate
-154 817
-311 345
-306 047

25 176

331 222

Toimialan yhteisen hallinnon palvelualue

3 710

20 928

-17 218

-5 439

-16 346

Varhaiskasvatuksen palvelualue

7 758

103 556

-95 798

-51 655

-99 407

Perusopetuksen palvelualue

5 925

117 431

-111 506

-56 814

-112 571

Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

2 499

16 011

-13 513

-6 709

-13 721

Lukiokoulutuksen palvelualue

1 182

24 699

-23 517

-11 737

-23 662

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

4 101

48 597

-44 496

-22 462

-45 638

Työvoiman käyttö (kv)
€1 000

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA muutoksin Toteutunut

Ennuste

2019

31.12.2019

30.6.2019

Henkilötyövuodet

3 648,0

3 691,2

3 695,0

3 695,0

3 833,4

3 822,0

Palkat ja palkkiot

138 973

144 324

145 711

145 638

78 136

152 280

Lisätiedot / selitys poikkeamalle:
Tavoite 2019 on 3695 eli HTV toteuma tulisi olemaan 127 yli tavoitteen. Syyt kasvulle:
o Oppilasmäärän kasvu (perusopetus)
o Tasa-arvoavustus: Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi saatu lisää ohjaaja- ja opettajaresurssia avustuksen kautta. (Perusopetus)
o Toimiminen väistötiloissa eri puolilla kaupunkia edellyttää avustavaa henkilökuntaa (Puolala), uudet koulut, Syvälahti ja Yli-Maaria (Perusopetus)
o Siton hallinnossa kasvua projektitoimiston osalta määräaikaisessa henkilöstössä – palkat pääosin ulkoisella rahoituksella
o Varhaiskasvatuksen osalta selitys löytyy uusien yksikköjen tai ryhmien toiminnan aloittamisesta. Kastuun tuli lisänä vuorohoidon paikkoja ja näin ollen myös lisätyövoimaa vuorohoidon
tarpeisiin.
o Osa-aikaisten opettajien kirjaamistapamuutoksella vaikutusta vertailukelpoisuuteen

53

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Sivistystoimiala
Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
Ennuste
31.12.2019

Käytössä olevat tilat ja alueet

TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Tilat yhteensä (m²)

315 734

300 715

348 386

339 655

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

315 734

300 715

348 386

339 655

50 394 938

51 799 294

56 829 124

56 724 949

Muut tilat (m)
Alueet yhteensä (ha)
Sisäinen vuokra yhteensä (€)

Lisät Huom! 1.8.2018 alkaen ruoto-sopimuksen piiriin kuuluneet sivistystoimen keittiötilat siirtyivät konsernihallinnolta sivistystoimialan vuokraukseen. Vaikutus vuonna 2019 781 543 €
ja 2 554 m2.
TAE 2019 luvut perustuvat 13.3.2018 hetken ennusteeseen vuoden 2019 tila- ja vuokramääristä. Tämän lisäksi TAE 2019 lukuun ovat vaikuttaneet seuraavat kohteet:
Hepokullan ABC-koulun peruskorjaus 8/2018
Pallivahan koulun peruskorjaus 1/2019
Puropellon koulun peruskorjaus 1/2019
Tommilankadun koulutalosta luopuminen 1/2019
Sofiankadun nykyisestä päiväkodista luopuminen 8/2019
Väistöpäiväkodin hankinta 8/2019
Selitys poikkeamalle:
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Sivistystoimiala
Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Palveluverkon tarkastelu

Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelu ja toimenpiteiden toteutus.

Strateginen linjaus: 2.2.6

Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.2., 2.2.8.
TP 2018

Selvitetään Jäkärlän
ja Varissuon sekä
ruotsinkielisten varhaiskasva-tuksen tarpeet

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Toteutetaan palveluverkon tarkastelu
vuonna 2018 hyväksytyn palveluverkkopäätöksen mukaisesti
(Tämä asia riippuu
siitä, mikä kanta
vuonna 2018 otetaan
TAI-kampushank-keeseen)

Ammatillisen koulutuksen palveluverkon tarkastelu ja
toimenpiteiden toteutus.

Tavoitteen kuvaus: Seurataan varhaiskasvatuksen ja Ammatti-instituutin palveluverkkojen uudistamista. Varhaiskasvatukseen pitää saada pysyvä väistötilapäiväkoti.
Selitys poikkeamalle:

Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen
Siirrytään perusopetuksen 4.-9.-luokilla uudenlaiseen
oppimisympäristöön ja toteutetaan laaja opettajien
koulutusohjelma

Strateginen linjaus: 2.2.2
TP 2017

Muut toteutettavat linjaukset:2.2.1., 3.2.3
TP 2018

Henkilökohtaiset päätelait-teet kaikilla 4.
ja 7.-luokkalaisilla

Ennuste
31.12.2019

TA 2019 muutoksin
Henkilökohtaiset päätelaitteet kaikilla 4.9.-luokkalaisilla

Prosessi etenee suunnitellusti,
valmsi
31.12.2019

Tavoite toteutunut

Tavoitteen kuvaus: Luodaan malli henkilökohtaisten päätelaitteiden hankintaan kaikille oppilaille 4.-9.luokilla. Tuetaan oppimisympäristöjen kehittämistä projekteilla, opettajien koulutuksella ja vertaistuella. Panostetaan myös varhaiskasvatuksen toimintaympäristön digitalisointiin.
Selitys poikkeamalle:
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Tavoite 3: Toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi

Strateginen linjaus: Osaava ja oppiva turkulainen
Strateginen linjaus: 2.2.8
TP 2017

Uudistetaan ammatillinen nuorten ja aikuisten koulutus
reformin mukaisesti ottaen samalla huomioon alueen
positiivinen rakennemuutos

TP 2018

Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7., 2.2.1

TA 2019 muutoksin
Uusien tutkintojen
perusteiden mukaiset
koulutukset tuotteistettu

-

Toteutunut
30.6.2019
Ammatillisen
koultuuksen uudistamisprosessi käynnissä ja
uusia, alueen työvoiman tarvetta vastaavia koulutuksia käynnistetty.

Ennuste
31.12.2019

Toteutuu

Tavoitteen kuvaus: Yhtenäistetään toimintaohjeet ja otetaan käyttöön, luodaan ja otetaan käyttöön joustavat oppimispolut ja mahdollistetaan yksilöllinen opintojen eteneminen,
lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja kehitetään oppimisympäristöjä. Lisätään ammatillisen koulutuksen määrää haettavalla ulkoisella määrärahalla, suunnataan koulutusta
kasvualoille, tarjotaan osatutkintoja ja nopean työllistymisen mahdollistavia opintopolkuja.
Selitys poikkeamalle:

Tavoite 4: Positiivisen rakennemuutoksen toteutumisen tuki koulutuksen keinoin

Strateginen linjaus: Osaava ja oppiva turkulainen
Strateginen linjaus: 3.1.6

TP 2017

Tuetaan positiivisen rakennemuutoksen toteutumista
koulutuksen keinoin.

Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.1, 2.2.8, 2.2.1

TP 2018

TA 2019 muutoksin
Uudet oppimisympäristöt ja koulutusmallit on kuvattu ja juurrutettu. Työvoimapulasta kärsivien alojen
vetovoimaisuus on lisääntynyt. STEaM
Turku on käynnissä.
Jatkosuunitelmat
tehty. Ulkopuolinen
rahoitus vuoden 2018
tasolla.

-
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Toteutunut
30.6.2019
Uudet oppimisympäristöt ovat suunnitelmien mukaan käytössä ja uusia kehitetään. Nuorten määrästä johtuen kaikille
rakennemuutosaloille
ei ole saatu riittävästi
aloittavia opiskelijoita, mutta jatkuvan
haun kautta asia korjantuu osittain.
STEaM Turku on toiminnassa ja laajenee

Ennuste
31.12.2019

Toteutuu

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Sivistystoimiala
toivotulla tavalla. Ulkopuolinen rahoitus
on kasvanut.
Tavoitteen kuvaus: Turun kaupungin sivistystoimialan eri palvelualueilla toteutettava koulutus- ja kehittämistoiminta tukee positiivisen rakennemuutoksen toteutumista sekä lyhyellä
että pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä tämä tapahtuu eri alojen vetovoimaisuutta lisäämällä sekä kehittämällä erilaisia joustavia ja uudenlaisia, yhdessä yritysten kanssa toteutettavia koulutusmalleja sekä uusia oppimisympäristöjä. Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa uusien toimintamuotojen kehittämistä korkeakoulujen, yritysten ja julkisten toimijoiden välille
nostamaan tekniikan koulutuksen vetovoimaa, tutkimuksen tasoa ja vahvistamaan alueellista kehitystä. Lisäksi STEaM Turku -toiminnalla edistetään lasten ja nuorten kiinnostumisra
matematiikasta ja luonnontieteistä.
Selitys poikkeamalle:

Strategiset tavoitteet, kh (kh)

Kaupungin yhteiset strategiset tavoitteet raportoidaan vasta tilinpäätöksessä, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta.
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Vapaa-aikatoimiala
KULTTUURILAUTAKUNTA
LIIKUNTALAUTAKUNTA
NUORISOLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät
Liikkuva koulu –hanke on päättynyt 31.7.2019. Syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana valmisteltiin hankkeen ohjausryhmän linjausten mukaisesti koulupäivien aikaisen liikunnallisen harrastetoiminnan vakiinnuttaminen osaksi liikuntapalveluiden perustoimintaa. Harrastetoiminnan kulut katettiin keväällä 2019 hankkeen määrärahoista ja syksylle 2019 toiminnan toteuttamiseen varattiin määräraha vuoden 2019 talousarviovalmisteluissa.
Lausteen nuorisotila siirtyi Skanssin liikekeskukseen Lausteen koulun remontin ajaksi. SPR Varsinais-Suomen piiri vetäytyi Halisten nuorisotilatoiminnan järjestäjän roolista ja uusi toimija
kilpailutetaan syksyn 2019 aikana.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat
Vapaa-aikatoimialan taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet alkuvuoden aikana suunniteltua paremmin. Toimintakate on ennusteen mukaan 997 000 euroa (1,5%)
suunniteltua parempi. Hyvä tulos johtuu suunniteltua suuremmista toimintatuloista. Myös suunnitellut menot alittuvat, kun toteutuvista menoista vähennetään 100
%:sen hankerahoituksen vastaavat kulut.
Toiminnalliset tavoitteen toteutuvat pääasiassa suunnitellusti. Tavoitteista ennustetaan jäätävän vain Liikkuva koulu -toimintaan osallistuneiden ja kirjaston käyttäjäkoulutuksiin osallistuneiden osalta. Liikkuva koulu -harrastetoiminta käynnistyi kouluissa vaihtelevalla aikataululla johtuen osittain ohjaajien kilpailutusprosessista,
mikä vaikutti heikentävästi toiminnan markkinointiin ja viestintään oppilaille ja heidän huoltajilleen. Valmistelut toiminnan käynnistämiseksi viivästyivät suunnitellusta
aikataulusta keskimäärin noin kahdella kuukaudella koulujen lukujärjestysteknisistä syistä, mikä johti kilpailutusprosessin viivästymiseen. Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä on arvioitu tälle vuodelle liian korkeaksi. Toteuma tulee noudattamaan suunnilleen vuoden 2018 tilinpäätöksen toteumaa.
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Vapaa-aikatoimiala
Määrärahat ja investoinnit (kv)
Käyttötalousosa (1.000 €)

TA 2019

TA 2019
muutokset

TA 2019 siirrot

TA 2019 yhteensä

TOT 1-6 2019

Toteutumisennuste

Poikkeama
enn./TA yht.

Poikkeama
enn./TA yht.

Vapaa-aikatoimiala
Toimintatulot
Valmistus omaan kayttoon
Toimintamenot
Toimintakate

9 010

9 010

5 523

10 182

1 172

13 %

74 911

879

75 790

37 769

75 965

-175

0%

-65 901

-879

-66 780

-32 246

-65 783

997

-1 %

1 260

1 260

150

1 230

30

2%

-1 260

-1 260

-150

-1 230

30

-2 %

Investointiosa (1.000 €)
Vapaa-aikatoimiala
Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot
NETTO

Määrärahat palvelualueittain (kh)
Palvelu- tai tulosalue
€1 000

9 010

75 790

Toteutunut
Ennuste
30.6.2019
31.12.2019
Toimintakate
Toimintakate
-66 780
-32 246
-65 783

Kulttuurilautakunta

4 060

41 644

-37 584

-18 638

-36 790

Liikuntalautakunta

4 045

25 015

-20 970

-9 830

-20 951

Nuorisolautakunta

905

9 131

-8 226

-3 778

-8 042

Vapaa-aikatoimiala

TA muutoksin
Toimintatulot
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TA muutoksin
Toimintamenot

TA muutoksin
Toimintakate
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Vapaa-aikatoimiala
Työvoiman käyttö (kv)
€1 000

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA muutoksin

Toteutunut

Ennuste

2019

30.6.2019

31.12.2019

Henkilötyövuodet

597,2

603,7

618,5

618,5

603,3

612,7

Palkat ja palkkiot

20 609

20 957

21 432

21 436

11 090

21 704

Lisätiedot / selitys poikkeamalle:

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
Käytössä olevat tilat ja alueet

TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Ennuste
31.12.2019

Tilat yhteensä (m²)

137 528

142 798

142 379

141 683

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

137 528

142 798

142 379

141 683

222,3

222,3

222,3

222,3

20 027 302

21 552 095

23 004 161

21 882 676

Muut tilat (m)
Alueet yhteensä (ha)
Sisäinen vuokra yhteensä (€)
Lisätietoja:
Kts. lautakuntakohtaiset erittelyt.
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Vapaa-aikatoimiala
Kulttuurilautakunta
TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Ennuste
31.12.2019

Tilat yhteensä (m²)

48 868

48 964

49 247

47 598

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

48 868

48 964

49 247

47 598

28,3

28,3

28,3

28,3

7 361 771

7 217 361

7 827 706

7 582 030

Käytössä olevat tilat ja alueet

Muut tilat (m)
Alueet yhteensä (ha)
Sisäinen vuokra yhteensä (€)

Lisätietoja:
TAE 2018 luvut perustuvat 13.3.2018 hetken ennusteeseen vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä, sekä tulevaisuuden seuraavien tilahankkeiden toteutumiseen:
•

Aunelan kirjasto- ja nuorisotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän nuoriso- ja kirjastotilasta 8/2020.

Liikuntalautakunta
TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Ennuste
31.12.2019

Tilat yhteensä (m²)

77 200

77 953

77 251

78 129

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

77 200

77 953

77 251

78 129

130

130

130

130

10 441 900

12 168 107

13 019 690

12 052 984

Käytössä olevat tilat ja alueet

Muut tilat (m)
Alueet yhteensä (ha)
Sisäinen vuokra yhteensä (€)

Lisätietoja: TAE 2018 luvut perustuvat 13.3.2018 hetken ennusteeseen vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä, sekä tulevaisuuden seuraavien tilahankkeiden toteutumiseen:
TAE 2019 perustuu arvioon
•

Ei tiedossa olevia uusia tilahankkeita.
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Vapaa-aikatoimiala
Nuorisolautakunta
TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Ennuste
31.12.2019

Tilat yhteensä (m²)

16 461

15 882

15 882

15 956

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

16 461

15 882

15 882

15 956

64

64

64

64

2 253 630

2 166 626

2 156 765

2 247 662

Käytössä olevat tilat ja alueet

Muut tilat (m)
Alueet yhteensä (ha)
Sisäinen vuokra yhteensä (€)
Lisätietoja:
Nuorisopalvelujen alueissa lisäksi 1 ha (Inari) ja 23 vesiha (Tippsund).
TAE 2018 luvut perustuvat 13.3.2018 hetken ennusteeseen vuoden 2018 tila- ja vuokramääristä, sekä tulevaisuuden seuraavien tilahankkeiden toteutumiseen:
•
•

Aunelan kirjasto- ja nuorisotilan uudisrakentaminen ja luopuminen nykyisestä Jyrkkälän nuoriso- ja kirjastotilasta 8/2020.
Moision nuorisotilasta luopuminen 1/2019.

Strategiset tavoitteet (kv)
Muut toteutettavat linjaukset:

Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi

kirjaston lainat

2.3.4 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä
2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua,
toteuttamista ja päätöksentekoa
2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja
kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä
uudenlaisia kulttuurin osallistumisen muotoja
TA 2019
Toteutunut
Ennuste
muutoksin
30.6.2019
31.12.2019

Strateginen teema: Aktiivinen turkulainen
Strateginen linjaus: 2.3.7 Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi

TP 2017

TP 2018

3 100 000

3 115 050

62

3 050 000

1 533 161

3 050 000
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kirjastokäynnit

2 007 958

1 959 728

2 010 000

1 073 633

2 010 000

konserttikävijät

73 847

69 457

70 000

35 546

70 000

museokäynnit

466 118

394 626

340 000

165 081

340 000

uimalaitosten käynnit

778 000

800 000

413 700

800 000

liikkuva koulu –toimintaan osallistuneet (harrastetoiminnan viikoittainen keskimääräinen osallistujamäärä ala-, ylä- ja erityiskouluissa, kerhojen
lkm/vko x keskimääräinen osallistujamäärä/kerho)
Nuoret kävijät nuorisopalvelujen ohjatuissa palveluissa (käyntikerrat, 0- 28 v)

Toiminta alkoi projektina

Toiminta jatkui projektina
2 800

Projekti päättyi
31.7.2019
3 000

Projekti päättyi
31.7.2019
2 400

2 600

112 975

103 555

105 000

89 981

110 000

Tavoitteen kuvaus: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Liikkuminen elämäntavaksi.
Kulttuuri tekee hyvää. Turku kehittää edelleen uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen ja kulttuurin harrastamisen muotoja. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään. Vakiinnutetaan kaupungin eri alueilla työskentelevien kaupungin toimijoiden yhteistyö.
Selitys poikkeamalle:
Liikkuva koulu –harrastetoimintaan osallistuneiden määrä keskimäärin viikoittain: Kerhotoiminta käynnistyi vaihtelevalla aikataululla kouluissa johtuen osittain ohjaajien kilpailutusprosessista, mikä vaikutti heikentävästi toiminnan markkinointiin ja viestintään oppilaille ja heidän huoltajilleen. Valmistelut toiminnan käynnistämiseksi viivästyivät suunnitellusta
aikataulusta keskimäärin noin kahdella kuukaudella koulujen lukujärjestysteknisistä syistä, mikä johti kilpailutusprosessin viivästymiseen.

Muut toteutettavat linjaukset:

Tavoite 2: Kumppanuuksia kehittämällä ja
laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti

Sopimuksen tehneiden(kulttuuriavustukset) kävijämäärä

2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä
omatoimiselle aktiivisuudelle
Strateginen teema: Aktiivinen turkulainen
2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteisStrateginen linjaus: 2.3.2 Toteutetaan palveluja yhtyöllä
teistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa
2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja
kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä
uudenlaisia kulttuurin osallistumisen muotoja
TA 2019
Toteutunut
Ennuste
TP 2017
TP 2018
muutoksin
30.6.2019
31.12.2019
3 100 000

700 000
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Mitataan vuosittain
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Vapaa-aikatoimiala
Avustuksia saaneiden urheiluseurojen harrastajamäärä

62 138

63 901

Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten
toimintaryhmien määrä

73 847

78

59 685
(hakeneiden)
105

67 664

67 664

60

100

Tavoitteen kuvaus: Palveluissa tarkastellaan tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Yhteistyötä tehdään
kaupungin toimijoiden varmistamana niin, että kansalais- ja järjestötoiminta on vahvasti mukana ja vastuussa. Tuotetaan toimialat ja muut toimijat ylittäviä palvelupolkuja. Sekä
kaupungin omassa toiminnassa että vapaalla kentällä toteutetaan uudenlaisia kulttuuritoiminnan muotoja ja kaupunkikulttuuritapahtumia.
Selitys poikkeamalle:

Tavoite 3: Mahdollistetaan digitaalisuuden
kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset
palvelut

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku
Strateginen linjaus: 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Muut toteutettavat linjaukset:

2.3.3 Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoa
2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja
kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä
uudenlaisia kulttuurin osallistumisen muotoja
TA 2019
Toteutunut
Ennuste
muutoksin
30.6.2019
31.12.2019

TP 2017

TP 2018

1,8 milj.

2 070 189

1,1 milj.

532 019

1,1, milj.

37 759

218 704

105 000

65 468

120 000

Museon Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi

+ 11 975

+8363

+ 4 500

+4641

+7800

Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen
osuus (%) henkilökunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019)

-

-

30 %

81%

81%

Verkkokirjastokäynnit
Kirjaston e-aineistojen käyttökerrat

Tavoitteen kuvaus: Kaupungin palvelukanavia kehitetään ja palveluja digitalisoidaan laajamittaisesti parhaita käytäntöjä ja valtakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. Digitaalisuutta
hyödynnetään uudenlaisissa kulttuuriin osallistumisessa. Digitaalisia palveluja kehitettäessä sekä tietojen avoimuutta ja yhteiskäyttöä lisättäessä tietoturvan eri näkökulmat otetaan
huomioon.
Selitys poikkeamalle:
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Tavoite 4: Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja

Strateginen teema: Aktiivinen turkulainen
Strateginen linjaus: 2.3.1Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle

Muut toteutettavat linjaukset:

2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua,
toteuttamista ja päätöksentekoa
2.3.6 Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja
kaupunkikulttuurin edellä kävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuurin osallistumisen muotoja
TA 2019
Toteutunut
Ennuste
muutoksin
30.6.2019
31.12.2019

TP 2017

TP 2018

Kävijät orkesterin lastentapahtumissa, maahanmuuttajatapahtumissa ja yleisökasvatustapahtumissa yhteensä

20 751

20 660

15 000

9 164

17 000

Museon neuvontapalvelujen käyttötapahtumat

6 439

7099

5 000

2830

5200

Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä

12 751

11 623

12 500

4 968

11 500

Tekemällä oppiminen:
3150

Tekemällä oppiminen:
3150

Ohjaus & tuki: 2254

Ohjaus & tuki: 2300

Ohjatut nuoret( 9-18 –vuotiaat nuoriso- ja kausikorttilaiset ja harrastekursseille osallistuneet sekä 15 –
29 –vuotiaat Fendarissa, Starttipajassa ja seinättömässä pajatoiminnassa sekä etsivässä nuorisotyössä
olleet)

Tekemällä oppiminen:
2 910 (9 – 18v.)

Tekemällä oppiminen:
2100

Ohjaus ja tuki:
2 100(15 -19v.)

Ohjaus ja tuki: 1185
(kokeilu päättynyt)

Tavoitteen kuvaus: Aktiivisuuden lisäämisessä olennaisia osatekijöitä ovat omatoimisuuden ja itsepalvelun mahdollistaminen ja palveluohjauksen kohdistaminen passiivisiin asukkaisiin. Osallisuus on hyvinvoinnin tärkeä osatekijä, jonka tulee näkyä asukkaille konkreettisena tekemisen mahdollisuutena erityisesti asukkaiden omilla asuinalueilla. Korostetaan
luovuutta ja innovatiivisuutta kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan.
Selitys poikkeamalle:
Kirjaston käyttäjäkoulutuksen osanottajamäärä on arvioitu tälle vuodelle liian korkeaksi. Toteuma tulee noudattamaan suunnilleen vuoden 2018 tilinpäätöksen toteumaa.

Strategiset tavoitteet, kh (kh)
Kaupungin yhteiset tavoitteet (Kaupunginhallitukseen nähden sitovat) raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa
vuotta.
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
RAKENNUS- JA LUPALAUTAKUNTA
TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA
LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Christina Hovi
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät
•
2010-luvun voimakas väkiluvun kasvu on hidastunut merkittävästi tänä vuonna. Tammi-toukokuussa 2019 Turun väestö kasvoi vain 130 hengellä vuodenvaihteeseen verrattuna.
• Turun työttömyyden ripeä lasku on jatkunut. Työttömyysaste oli heinäkuussa 13,0 %.
• Maailmantalouden epävarmuudet heijastuvat myös Suomeen. EK:n suhdannebarometrin 7/2019 mukaan suhdannetilanne on jatkunut varsin hyvänä, mutta
suhdanneodotukset ovat heikentyneet, myös Turun seudulla.
• Rakentamisen määrä on Turussa edelleen korkea joskin hiljenemistä on havaittavissa.
• Rakennuskustannusindeksi on edelleen ollut nousussa. Indeksi vaikuttaa infra- ja tilahankkeiden rakentamiskustannuksiin.
•
Kysyntä erityisesti kerrostalotonteista on edelleen suuri. Tarpeeseen vastataan lisämällä ostopalvelujen käyttöä kaavoituksen tehostamiseksi.
• Rakennustoiminnan noususuhdanne on vaikeuttanut osaavan henkilöstön saatavuutta ja rekrytointeja. Kaupunkiympäristötoimialalla on edelleen useita
vakansseja täyttämättä. Rakennusvalvonnan lupien käsittelyajat ovat pidentyneet henkilöstöresurssivajeesta johtuen.
• Turun keskusta-alueen kunnossapidossa valmistaudutaan uuteen aikakauteen. Kunnossapito toteutetaan lokakuun 2019 alusta alkaen allianssimallilla, jossa
kaupunki ja palvelutuottaja vastaavat yhdessä urakan toteuttamisesta ja kehittämisestä. Mahdollisesti syntyvät säästöt käytetään hankkeen sisällä laatutason parantamiseen.
• Ydinkeskustan useat rakennustyömaat ja väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat heikentäneet keskustan elinvoimaa.
• Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat laskeneet. Matkamääriä pyritään kasvattamaan palveluja lisäämällä, mm. työsuhdematkalipun ja pankkikorttimaksamisen (EMV) käyttöönotolla.
• Funikulaari tarjoaa kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut Kakolanmäelle. Käyttökustannuksissa päästään yhteen kolmannekseen vastaavasta linjaautoilla toteutetusta joukkoliikenteestä.
• Pysäköintimaksuista 57 % maksetaan mobiilista. Mobiilimaksaminen odotetaan kasvavan edelleen.
• Kolmiulotteisen kaupunkimallin tarjotaan avoimena datana. Aineisto on suunnattu ensisijaisesti asiantuntijoille suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin,
mutta aineisto on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.
• Palveluiden saavutettavuutta parannetaan (saavutettavuuslaki)
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Kaupunkiympäristötoimiala jatkaa kaupungin kasvuedellytysten luomista, hiilineutraalius 2029 tavoitteen toteuttamista ja digitalisaatioon panostamista kaupungin
hyvän kasvu-uran jatkamiseksi.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat
Lautakunnan hyväksymien asemakaavaehdotusten sisältämä asuinkerrostalojen kerrosalan arvioidaan olevan noin 220.000 k-m2, eli lähes kaksinkertainen tavoitteeseen
nähden. Tästä 14.000 k-m2 on kaupungin konserniyhtiöille kaavoitettavaa kerrosalaa (tavoite 25.000 k-m2) Asuinkerrosalasta 50 % sijoittuu kaupungin maalle (tavoite
>20%). Elinkeinoelämälle kaavoitettavan kerrosalan arvioidaan alittavan tavoitteen noin 14.000 k-m2:llä (tavoite 64.000 k-m2). Kestävien liikkumismuotojen kulkumuotoosuuden ei arvioida kehittyvän tavoitteen mukaisesti. Maankäytön hankkeet etenevät, joskin osin tavoiteltua hitaammin.
Vuoden 2019 kiinteän omaisuuden myyntiennuste on 25,0 milj. euroa (TAM 31,7 milj. euroa). Kaikkea konserniyhtiöille suunniteltua tontinluovutusta ei voida toteuttaa
kaavavalitusten takia. Kirstinpuiston ja Turku Energian alueilta suunniteltujen luovutusten toteutuminen on epätodennäköistä kuluvan vuoden aikana. Kirstinpuiston
asemakaavatyö on kesken ja Turku Energian asemakaavasta on valitettu KHO:een.
Maanhankinnan menojen arvioidaan olevan 6,2 milj. euroa (TAM 6,9 milj. euroa), eli 0,7 milj. euroa alle talousarvion.
Maankäyttösopimustulojen määräksi arvioidaan 4,5 milj. euroa (TA 2 milj. euroa), eli 2,5 milj. euroa yli tavoitteen.
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuuden vuokratulot ylittyvät noin 0,9 milj. euroa. Palveluiden ostot ylittävät talousarvion noin 0,9 milj. eurolla (mm. pima-maiden
puhdistus).
Kaupunkirakentamisen investointimenot toteutuvat kokonaisuutena noin 5,1 milj. euroa alle talousarvion. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointien arvioidaan alittavan talousarvion 3,4 milj. euroa ja toimitilojen rakennuttamisen 1,8 milj. euroa.
Luvat ja valvonta-palvelualueen tulot jäävät noin 0,3 milj. euroa alle talousarvion. Rakentamisen kaikkien lupien käsittelyajat ovat pidentyneet 53 vuorokauteen
(TA2019: max 30 vrk 80 % luvista). Elintarvikevalvonnan ja ja terveydensuojelun valtakunnallisten suunnitelmien toteutumisaste on alhainen.
Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on vähentynyt 4,2 % tammi-kesäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvio on laadittu 2 % kasvun mukaan. Seudullisen joukkoliikenteen talousennusteen mukaan talousarvio alittuu noin 2,0 milj. eurolla. Kesäkuun jälkeen Turun nettoluku on 1,11 milj. euroa yli talousarvion (liikenne ja
hallinto). Tämä koostuu kokonaisuudessaan lipputulojen alituksesta. Loppuvuoden tulokseen vaikuttaa joukkoliikenteen käyttäjämäärät ja joukkoliikenteen väliaikaisjärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset.
Toimialan palkoista ja palkkioista arvioidaan säästyvän noin 0,7 milj. euroa. Toimialalla on useita vakansseja, joiden täyttäminen on viivästynyt.
Kaupunkiympäristötoimialalle asetettua suunnittelulukua ei näillä näkymin saavuteta.
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Lausekkeet (kv)

Toimenpideselvitys

Kaupunkiympäristölautakunta:
Selvitetään Lauttarannan kevyen liikenteen kulkuyhteys vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on
aikaistaa Lauttarannan kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitetun siltainvestoinnin
tai muun näitä liikennemuotoja palvelevan kulkuyhteyden hankesuunnitelmaa, jotta saarelta
pääsisi keskustaan sujuvasti kävellen ja pyöräillen.
Kaupunkiympäristölautakunta:
Selvitetään yhdessä Kaarinan kanssa Katariinanlaakson, Lemunniemen ja Rauvolanlahden luonnonsuojelualueiden liittämistä Turun kansalliseen kaupunkipuistoon. Laaditaan suunnitelmia Turun ja Kaarinan yhteisen luontoalueen saavutettavuuden parantamisesta
sekä tehdään alueen luonnolle hoitosuunnitelma.

Selvitys kulkuyhteydestä on käynnistetty. Tässä vaiheessa tutkitaan siltarakenteen eri rakenneratkaisuja ja vaihtoehtojen kustannustarkastelua hankesuunnittelua varten.

Selvitys Kaarinan kanssa kaupunkipuiston laajentamisesta käynnistetty. Kaarina ottaa asiaan kantaa samassa yhteydessä, kun käsittelevät maankäytön ohjelmaa. Tässä yhteydessä
on keskusteltu myös kaupunkipuiston laajentamismahdollisuuksista Ravattulan alueella.

Suunnitelmien laatiminen voidaan aloittaa vasta kun Kaarinan kaupunki on tehnyt
päätöksen asiassa. Joukkoliikenteen osalta tehdään suunnitelma syksyn 2019 aikana.

Määrärahat ja investoinnit (kv)
Käyttötalousosa (1.000 €)

TA 2019

TA 2019
muutokset

TA 2019 siirrot

TA 2019
yhteensä

TOT 1-6 2019

Toteutumisennuste

Poikkeama
enn./TA yht.

Poikkeama
enn./TA yht.

Kaupunkiympäristötoimiala
-1 337

-2 %

76 963

375

77 338

36 309

76 001

1 110

500

1 610

151

1 610

Toimintamenot

105 691

1 175

106 866

48 763

106 674

193

0%

Toimintakate

-27 618

-300

-27 918

-12 303

-29 063

-1 144

4%

1 500

1 500

227

1 500

0%

176

176

176

0%

-1 324

-1 324

-1 324

0%

Toimintatulot
Valmistus omaan kayttoon

0%

Investointiosa (1.000 €)

Kaupunkiympäristötoimiala
Investointimenot
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot
NETTO
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Myyntitulot (kh)
Kh:n palvelutilaus*

TP 2017*

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut 30.6.2019

Ennuste 31.12.2019

Maanmyyntitulot,

14 671 792

19 413 630

31 735 810

16 631 018

25 000 000

josta myyntivoiton osuus

13 249 456

18 991 602

27 223 721

16 596 117

21 000 000

Maankäyttösopimuskorvaukset

4 923 687

1 721 901

2 000 000

3 072 366

4 500 000

* Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätös
* Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51000 KH/maaomaisuus kaupunkiympäristötoimialalle.
Selitys poikkeamalle: Maanmyyntitulotavoitetta ei saavuteta, koska toisaalta kysyntää myyntikelpoisille tonteille ei ole riittävästi ja toisaalta Turku Energian asemakaava on edelleen
KHO:n käsittelyssä ja Kirstinpuiston kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn vasta loppuvuodesta.

Infran investointiohjelma (kh)
Kh:n palvelutilaus**

TP 2017*

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut 30.6.2019

Ennuste 31.12.2019

Strategiset maankäytön hankkeet

6 658 387

15 505 273

26 573 218

3 297 882

23 606 536

Tuloa tuottavat

2 458 305

2 658 551

4 797 516

649 269

3 620 874

756 149

292 164

780 000

73 943

780 000

13 790 325

11 943 277

13 479 300

2 704 605

13 479 300

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus

1 962 985

6 162 749

2 725 297

1 468 898

3 513 183

Asukasviihtyisyyttä parantavat

1 920 673

1 653 996

1 994 328

278 120

1 994 328

Toimintoja tukevat
Korjausvelkaa alentavat

Aikaistettu toteutussuunnittelu
Yhteensä

500 000

500 000
27 546 824

15 172 259

50 849 659

8 472 717

* Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätös
** Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51002 KH/infraomaisuus toimialalle
Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja: poikkeama yli/alle 20 % = punainen, 10 % < poikkeama < 20 %= keltainen, poikkeama < 10 %= vihreä.
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Selitys poikkeamille:
Tuloa tuottavat:
•
Villenpuiston kaava-alueen rakentaminen siirtyy vuodelle 2021 alueen asuntorakentamisen viivästymisen vuoksi. Määrärahaa jää käyttämättä vuonna 2019
yhteensä 0,18 milj. euroa.
•
Pyhän Mariantien jatke on aikataulullisesti siirtynyt osittain vuoteen 2020. Vuonna 2019 määrärahaa jää käyttämättä noin 1,2 milj. euroa ja siirtyy toteutettavaksi vuonna 2020. Suunnittelu on toteutunut.
•
Skanssista tulee jäämään käyttämättä 0,6 milj. euroa ja siirtyy vuodelle 2020, koska asemakaavasuunnittelu on kesken.
•
Gotlanninkadusta jää käyttämättä 0,8 milj. euroa. Hanke toteutuu vuonna 2020 alueen tonttien esirakentamisen aikataulun rytmissä.
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus:
•
Funikulaarin vuosikustannukset ylittyvät 1,0 milj. euroa. Hankekohtainen kokonaisylitys 0,26 milj. euroa kokonaiskustannusten ollessa 5,6 milj. euroa.
Strategiset maankäytön hankkeet
(kh sitovat)
Keskustan kehittäminen

TP 2017*

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

3 833 282

9 787 106

17 144 919

1 598 374

15 215 036

10 026

1 123 918

3 256 346

293 226

3 621 500

Turun Tiedepuisto

829 366

1 922 721

2 040 000

1 185 904

2 040 000

Skanssi

719 327

205 686

1 201 953

22 098

600 000

39 981

70 298

500 000

4 121

500 000

202 055

2 178 243

1 300 000

65 603

500 000

1 024 350

205 702

250 000

125 732

250 000

-

11 597

880 000

2 826

880 000

6 658 387

15 505 273

26 573 218

3 297 882

23 606 536

Linnakaupunki

Halistenväylä
Blue Industry Park
LogiCity
Runkobussilinjasto

*Strategisiin maankäytön hankkeisiin varattu määrärahaa ei ole vuoden 2022 osalta vielä kohdennettu yksittäisiin kohteisiin.
Investointiprojektit ovat tarkemmin operatiivisessa sopimuksessa.
Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja: poikkeama yli/alle 20 % = punainen, 10 % < poikkeama < 20 %= keltainen, poikkeama < 10 %= vihreä.

Selitys poikkeamille:
Keskustan kehittäminen:
•
Logomon sillasta arvioidaan jäävän käyttämättä vuonna 2019 noin 1,47 milj. euroa, joka tulee varata vuoden 2020 talousarvioon.
•
Keskustan pyörätiet toteutuu 0,36 milj. euroa alle kustannusarvion
Linnakaupunki:
•
Kirstinpuiston suunnittelu ylittyy 0,27 milj. euroa
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Skanssi:

•
Skanssista tulee jäämään käyttämättä 0,6 milj. euroa ja siirtyy vuodelle 2020, koska asemakaavasuunnittelu on kesken.
Blue Industry Park:
•
Gotlanninkadusta jää käyttämättä 0,8 milj. euroa. Hanke toteutuu vuonna 2020 alueen tonttien esirakentamisen aikataulun rytmissä.

Toimitilojen investointiohjelma (kh)
Kh:n palvelutilaus**
Peruskorjaukset
Uudisrakentaminen

TP 2017*

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

14 156 178

14 313 353

18 716 795

3 836 339

19 547 500

103 200

766 686

13 629 500

2 507 432

11 013 000

134 116

92 220

640 000

4 775

640 000

14 393 494

15 172 259

32 986 295

6 348 546

31 200 500

Kohdistamaton > 1 milj. eur investoinnit
Ostot
Hankkeiden suunnitteluvaraus
Yhteensä

* Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätös
** Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 510002 KH/tilaomaisuus toimialalle
Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja: poikkeama yli/alle 20 % = punainen, 10 % < poikkeama < 20 %= keltainen, poikkeama < 10 %= vihreä.

Selitys poikkeamalle: Tommilan päiväkodin uudisrakentaminen siirtyy alkamaan vuonna 2020, koska nykyinen paikalta purettava rakennus toimii Viinamäen päiväkodin väistötilana.
Siirtyvä määräraha (alitus) on noin 2,6 milj. euroa. Kohde suunnitellaan vuoden 2019 aikana.

Sitovat tilahankkeet (kh)
Kh-palvelutilaus*:
Kaupunkiympäristötoimialan tilainvestointiohjelma

Vaihe

Kustannusarvio

Värikoodi

TAM 2019*

Toteutuma
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Värikoodi

Valmistumisvuositavoite

Selitys poikkeamalle

Peruskorjaukset
Sivistystoimiala
Katedralskolanin liikuntarakennuksen peruskorjaus

Käynnissä

2 730 000

1 946 795

71

240 396

1 350 000

2019

Katedralskolan tulee alittamaan kustannusarvionsa
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Puolalan koulu peruskorjaus

Käynnissä

Pansion koulu peruskorjaus

Käynnissä

14 800 000

8 000 000

6 000 000

2020

3 163 990

Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korjaukset
Runosmäen monitoimitalo

KV 26.10.2016 §
180
KV 16.11.2015 §
197

Ylitys johtuu aikataulun
nopeutumisesta. Hankkeen
kokonaiskustannukset eivät ylity

2023
4 000 000

1 500 000

32 878

1 500 000

2020

10 300 000

700 000

8 322

700 000

2021

Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset
mt:t

1 700 000

Juhana Herttuan koulutalojen peruskorjaus

14 773 000

2023

11 200 000

2023

570 000

48 875

95 000

2023

Hankinta jouduttiin keskeyttämään ylihintaisen
tarjouksen vuoksi. Toteutetaan 2020

Uudisrakennuskohteet
Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudisrakentaminen

Kh 18.12.2017
(hankesuunnitelma 2018)

Viinamäenkadun päiväkoti

Käynnissä

6 969 000

Tommilankadun päiväkoti

KhKeh 9.4.2018
(hankesuunnitelma 2018)

6 032 000

2 916 500

7 330

300 000

2020

Käynnissä

2 396 000

2 246 000

715 841

2 246 000

2019

Käynnissä

1 864 000

1 814 000

639 847

1 814 000

2019

640 000

4 775

640 000

8 700 000

350 199

8 602 500

32 986 295

6 348 546

31 200 500

5 753 000

1 135 357

5 753 000

2019
Siirtyy alkamaan vuonna
2020, koska nykyinen paikalta purettava rakennus
toimii Viinamäen päiväkodin väistötilana.

Vapaa-aikatoimiala
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisrakentaminen

Aluepelastuslaitos
Kakskerran/Satavan paloasema uudisrakentaminen

Muut
Taloussuunnittelukauden hankkeiden suunnitteluvaraus
Pienet hankkeet <1 M€

Tilainvestoinnit yhteensä

*Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51001 KH/tilaomaisuus toimialalle
Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja:
Kustannusarvio (indeksikorjattu) : Poikkeama ylitys 5 % = punainen, ylitys 0 % < poikkeama < 5 %= keltainen, 0% tai alitus= vihreä
Vuotuinen rahankäyttö: Poikkeama yli/alle 20 % = punainen, 10 % < poikkeama < 20 %= keltainen, poikkeama < 10 %= vihreä
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Muut investoinnit (kh)
Kh palvelutilaus**
Kiinteän omaisuuden hankinnat

TP 2017*

TP 2018

17 109 099

TA 2019 muutoksin

10 246 315

Yhteensä

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

6 945 000

4 328 000

6 200 000

6 945 000

4 328 000

6 200 000

* Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätös
*Talousarviomäärärahan kohdentaminen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan kustannuspaikalta 51000 KH/maaomaisuus toimialalle
Värikoodien raportoinnissa on käytetty seuraavia raja-arvoja: poikkeama yli/alle 20 % = punainen, 10 % < poikkeama < 20 %= keltainen, poikkeama < 10 %= vihreä.

Kaupunkiympäristötoimialan investoinnit (kh)
TP 2017*

TP 2018

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin

Ennuste
31.12.2019

Muut investoinnit (ohjelmistot
ym.)

78 000

77 995

500 000

20 400

500 000

Joukkoliikenteen investoinnit

498 000

447 000

500 000

206 000

500 000

Pysäköintimittareiden uusiminen
Yhteensä

500 000
524 995

500 000
226 400

1 500 000

1 500 000

*Kiinteistöliikelaitoksen ja ympäristötoimialan investoinnit

Työvoiman käyttö (kv)
TP 2018

TA 2019
muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Kaupunkiympäristötoimiala, yhteensä
-

Henkilötyövuodet (htv)

301,4

331

309,7

317

-

Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) ***

16,4

15

16,5

17

-

Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)*

13 377

15 120

7 323

14 387
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-

Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur) ****

680

630

320

700

273,9

303

283,9

289

8,4

7

8,5

9

12 205

13 853

6 737

13 193

350

315

160

385

27,5

28

25,8

28

8

8

8

8

Kaupunkiympäristölautakunta
-

Henkilötyövuodet (htv) **

-

Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) ***

-

Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)

-

Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur) ****

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
-

Henkilötyövuodet (htv)

-

Henkilötyövuodet, ulkoinen rahoitus (htv) ***

-

Palkat ja palkkiot, yhteensä (1.000 eur)

1065

1 149

552

1 076

-

Palkat ja palkkiot, ulkoinen rahoitus (1.000 eur) ****

330

315

160

315

Lisätietoja:
*Rakennus- ja lupalautakunnan ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan palkat ja palkkiot sisältyvät kaupunkiympäristötoimialan lukuun.
**Kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa toimialan henkilötyövuodet lukuun ottamatta joukkoliikennettä (palkkakustannuksineen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalla 2019-2022).
***Kaupunkiympäristötoimialan henkilötyövuosista ulkoisella rahoituksella noin 17 htv (n. 5 %).
****Ulkoinen rahoitus:
Luvat ja valvonta:
Kunnat ja teollisuus maksavat 70 % ilmanlaadun tarkkailusta (2,1 htv).
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy maksaa jätehuoltoviranomaisen tehtävistä 4 htv (100 %).
Jätehuoltolautakunnan kokouspalkkiot laskutetaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä.
Valtio maksaa valvontaeläinlääkärin palkkakustannukset (100 %, 1 htv).
Sopimuskunnat maksavat 20-50 % eläinhoitolan palkkakustannuksista (1,1-1,2 htv).
Seudullinen joukkoliikenne:
- Muut Föli-kunnat maksavat yhteensä 8 htv (muut henkilöstökustannukset paitsi palvelutoimiston henkilöstökustannukset jaetaan kuntien kesken asukasluvun mukaisesti).
Hankerahoituksella n. 1 htv

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
Kaupunkiympäristötoimiala yhteensä
Käytössä olevat tilat ja alueet
Tilat yhteensä (m²)

TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Ennuste
31.12.2019

14 840 (kito)

20 023,5 (muu Kyto)

19 368 (muu Kyto)

6 974 (yto)

384,5 (Joukkoliikenne)

282 (Joukkoliikenne)
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Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

14 840 (kito)

20 023,5 (muu Kyto)

19 368 (muu Kyto)

6 974 (yto)

384,5 (Joukkoliikenne)

282 (Joukkoliikenne)

13,1

13,1

13,1

Muut tilat (m)
Alueet yhteensä (ha)

Sisäinen vuokra yhteensä (€)

2 324 420 (muu Kyto)

Kitolla ei sis.vuokria

144 301 (Joukkoliikenne)

1 125 864 (yto)

2 251 197 (muu Kyto)
141 217 (Joukkoliikenne)

Lisätietoja:
Alueissa ovat mukana Saramäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Räntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet.
Tilamäärissä ja vuokrissa ei ole huomioitu hallintotoimintojen siirtymistä konsernihallintoon.
Huom. Puolalankatu 5 ja Puutarhakatu 1 vuokrasopimukset päättyvät 2022. Vaikutuksia ei vielä kyetä arvioimaan.

Strategiset tavoitteet (kv)
Kaupunkiympäristölautakunta kaikkien osalta ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ** osalta
Tavoite KV1: Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto
Toteuttamiskelpoinen tonttireservi
-

Pientalo- ja rivitalotontit

-

Kerrostalotontit

-

Elinkeinotontit

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.5

Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

4 v tarpeeseen

3 v tarpeeseen

2 v tarpeeseen

2 v tarpeeseen

4 v tarpeeseen

3 v tarpeeseen

3 v tarpeeseen

3 v tarpeeseen

4 v tarpeeseen

3 v tarpeeseen

3 v tarpeeseen

3 v tarpeeseen

TP 2017

TP 2018

Tavoitteen kuvaus:
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Asemakaavoja laatimalla kasvatetaan kaavavarantoa, joka mahdollistaa toteutuksen ajoittamisen paremmin kysyntää vastaavasti. Kuntien tavoitteena on ylläpitää riittävää tonttivarantoa siten, että tontteja on tarjottavana nopealla toimitusajalla. Tonttivaranto pyritään kuitenkin realisoimaan kohtuullisessa ajassa. Kolmen vuoden varantotavoite perustuu rakennemallin toteuttamiseksi laadittuun seudulliseen asunto- ja maapoliittinen ohjelmaan, joka on hyväksytty valtuustossa 26.1.2015 ohjeellisena noudatettavaksi. Monipuolisella ja riittävällä tonttivarannolla edistetään kaupungin kasvua.
Selitys poikkeamalle: Pientalokaavoja ei ole saatu lainvoimaisiksi oletetun aikataulun puitteissa

Tavoite KV2: Kestävä yhdyskuntarakenne

Hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosalan
sijoittuminen tiivistyvälle kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö

Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.10, 3.3.7

Strateginen linjaus: 3.3.1
TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

51 %

96 %

Vähintään 85 %

100 %

90 %

Tavoitteen kuvaus:
Rakentamista ohjataan keskuksista, asuintiivistymistä, kestävästä liikkumisesta ja lähipalveluista muodostuvalle kaupunkirakenteen vyöhykkeelle. Näin luodaan puitteet maankäytön,
asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiselle taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9,
3.3.10). Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävää kasvua huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön.
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Kuva. Tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke. Vyöhyke perustuu 250*250 metrin ruuduille tehtyyn analyysiin Turun kaupunkirakenteesta, jossa on otettu huomioon kestävä liikkuminen, lähipalvelut ja alueen asukastiheys. Ominaisuudet pisteytettiin seuraavasti: kävelyetäisyys keskustan palveluista 1 piste, pyöräilyetäisyys keskustasta 15 minuuttia 1 piste, mahdollisuus joukkoliikenteeseen: runkobussilinjat 300 metrin etäisyys linjasta tai 600 metrin etäisyys raitiotie/superbussilinjasta 1 piste, asukas/työpaikka oleva tai tuleva tiheys yli 20 asukasta/ha
1-3 pistettä, kauppa 500 metrin päässä 1 piste, päiväkoti 500 metrin päässä 1 piste ja koulu 500 metrin päässä 1 piste. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy luokitellut ruudut, jotka ovat
saaneet enemmän kuin 4 pistettä.
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Tavoite KV3: Vähähiilinen kestävä liikkuminen **

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.7
TP 2017

-

Tie- ja kaupunkiliikenteen kasvihuonekaasupäästöt (vähenee 50 % v. 2015 - 2029)

-

Jalankulun määräindeksi *,
indeksi 2017=100

-

Pyöräilyn määräindeksi *,
indeksi 2017=100
Autoliikenteen määräindeksi *,
indeksi 2017=100 *
Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät,
indeksi 2017=100 **

-

TP 2018

-

Muut toteutettavat linjaukset: 2.3, 3.3.6, 3.3.10

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

104,0

104,0

vähenee

100,0

111,7

kasvaa 3 % edellisestä
vuodesta

100,0

95,3

kasvaa 3 % edellisestä
vuodesta

100,0

98,0

vähenee tai ei nouse
edellisestä vuodesta

(lasketaan syksyisin)

100,0

98,5

kasvaa 2 % edellisestä
vuodesta

97,4

86,4

86,4

97,4

Tavoitteen kuvaus:
Kaupunkistrategian (kv 16.4.2018 § 72) hiilineutraaliustavoitteen 2029 saavuttamiseksi Turku luo aktiivisesti kestävää liikkumiskulttuuria ja parantaa kestävän liikkumisen edellytyksiä.
Tavoitteena on vähentää Turun tie- ja katuliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 50 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä (Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029,
kv 11.6.2018 § 142). Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman (kv 26.10.2009 § 239) sekä Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 yhteydessä on hyväksytty ja Yleiskaavan
2029 (kh 30.9.2013 § 399) sekä Ilmastosuunnitelman 2029 (kv 11.6.2018 § 142) yhteydessä vahvistettu tavoitteeksi kasvattaa kestävien kulkutapojen kulkumuoto-osuutta Turun kaupungissa yli 66 % tasolle vuoteen 2030 mennessä nykyisestä noin 52 %:sta.
Vuoden 2019 aikana lasketaan, millaisia vuotuisia tavoitteita kunkin kulkumuodon osalta vaaditaan, jotta saavutetaan kaupunginvaltuuston asettama kestävien kulkumuotojen osuus yli
66 % vuoteen 2030 mennessä. Vuotuisia tavoitteita tarkistetaan selvityksen valossa tuleville vuosille (Kylk 25.9.2018 § 385).
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien edistäminen mm. vähentää liikenteen tilantarvetta, parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä vähentää päästöjä. Kattavia
tietoja liikkumismuotojen kulkutapajakaumasta saadaan 5-10 vuoden välein liikennetutkimuksista (laadittu Turun seudulla 2017, 2008 ja 1997). Liikkumismuotojen kehitystä lyhyemmällä aikavälillä seurataan kulkutapakohtaisen määräindeksin perusteella. Määräindeksi ei kerro suoraan kulkutapajakaumakehitystä, mutta näyttää kuitenkin kehityksen suuntaa.
Tavoitteena on, että määräindekseissä autoliikenteen määrä vähenee tai ei kasva ja muiden kulkutapojen määrät kasvavat vuosittain vähintään 3 %.
*Jalankulun, pyöräilyn ja autoliikenteen määräindeksit perustuvat liikennemäärätietoihin ns. Aurajoen laskentalinjalla (Föri, Martinsilta, Myllysilta, Teatterisilta, Auransilta, Kirjastosilta, Tuomiokirkkosilta, Tuomaansilta, Rautatiesilta, Halistensilta).
**Kaupunkiympäristölautakunta ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyvät tavoitteen.
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Selitys poikkeamalle:
Joukkoliikenteen matkamäärä kääntyi laskuun keskustan poikkeusreittien ja bussiliikenteen hidastumisen ja myöhästymisten seurauksena ja on jatkanut samassa laskusuunnassa.
Jalankulku- ja pyöräilymäärien nykyiset seurantalaskennat soveltuvat vain pitkäaikaisten kehitystrendien tunnistamiseen. Vuonna 2019 aloitettu vuosimuutosten tunnistamiseen soveltuvan laskentajärjestelmän kehittäminen.

Tavoite KV4: Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja seuranta

Kasvihuonekaasupäästöjen muutos % vuoden
1990 tasosta

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.6

Muut toteutettavat linjaukset:

TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

-25 % (ennakkotieto)

tietoa ei saatavilla

vähenee

tietoa ei saatavilla

tietoa ei saatavilla

Tavoitteen kuvaus:
Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä (Ilmastosuunnitelma 2029, kv 11.6.2018 § 142) edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2029. Kaupunkiympäristötoimiala pyrkii
vähentämään erityisesti yhdyskuntarakenteen ja rakennetun ympäristön sekä liikkumisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan Turun alueen hiilinieluja. Ympäristönsuojeluyksikkö tuottaa kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen laskennan ja kehittää hiilinielujen laskentaa. Turun CO2-raportin mukaiset kasvihuonekaasupäästöt sisältävät seuraavat
sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne ja muut liikennemuodot, teollisuus ja työkoneet, maatalous ja jätehuolto.
Lämmityksen päästöt on normeerattu vastaamaan ilmastollisen vertailukauden 1981 - 2010 keskimääräistä lämmitystarvetta. Sähkönkulutuksen päästöt on normeerattu käyttäen päästökertoimena viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa. Laskennassa eivät ole mukana yksityisen tai julkisen sektorin hankintojen välilliset päästövaikutukset. Ilmastosuunnitelmassa 2029 on
asetettu välitavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen osalta vuosille 2021, 2025 ja 2029.

Tavoite KV5: Liikenneturvallisuus

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.10
TP 2017

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden
määrä viiden vuoden aikana (henkilöä)

TP 2018

2013-2017:
975

Muut toteutettavat linjaukset: 2.1, 2.3, 3.3.7
TA 2019
muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

vähenee 3 % vuosien
2013-2017 kaudesta

Tietoa ei ole saatavissa

vähenee 3 % vuosien
2013-2017 kaudesta

Tavoitteen kuvaus: Vähennetään liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien määrää kaikkia toimialoja koskevilla toimenpiteillä. Tavoitteena on, että loukkaantuneiden määrä vähenee
keskimäärin noin 5 % vuodessa. Liikenneonnettomuuksien määrää verrataan satunnaisvaihteluiden vuoksi viisivuotisjaksoissa. Vertailukohtana on vuosien 2013-2017 viisivuotisjakso.
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Strategiset tavoitteet (kh)
Tavoite KH1: Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto
Tavoitteet kerrosalan lisäykselle (lautakunta)

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.5

Muut toteutettavat linjaukset:
3.3.4, 3.3.8, 3.3.9

TP 2017

TP 2018

TA 2019
muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

5.405

3.810

23.300

182

14.000

355.885

124.750

132.200

32.550

220.000

75 %

29 %

>20 %

32.4 %

50 %

-

Asuinpientalot (AO, AP, AR), kem2

-

Asuinkerrostalot (AK), kem2

-

Kaupungin maalle sijoittuvan asuinkerrosalan osuus

-

Työpaikkatontit, kem2

298.970

13.400

64.000

17.400

50.000

-

Kaupungin sekä konserniyhtiöiden maalle
kaavoitettava ja konserniyhtiöille osoitettava asuinkerrosala, kem2

80.695

10.000

25.000

-

14.000

Tavoitteen kuvaus:
Kerrosalan lisäystavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa.
Väestönkasvun osalta oletetaan, että Turun asukasluku kasvaa tasaisesti noin 2500 asukasta/vuosi. Lisäksi trendikasvun mukainen väljyyskasvu lisää rakentamista noin 0,208
kem2/as/v. Rakentamisesta tavoitellaan kohdistuvan 85 % asuinkerrostaloihin ja 15 % asuinpientaloihin. Pitkällä aikavälillä (v2040 asti) työpaikkatonttien kem2 arvioidaan Newsecin
2015 selvityksen ja päivitettyjen yleiskaavatavoitteiden mukaan jakautuvan seuraavasti: vuosittain 33.500 kem2 toimistotilaa, 12.500 kem2 liiketilaa ja 18.000 kem2 teollisuutta.
Asemakaavoja laatimalla kasvatetaan kaavavarantoa, jolla edistetään monipuolisten asumis- ja elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Kaavavarannon kasvattaminen mahdollistaa
toteutuksen ajoittamisen paremmin kysyntää vastaavasti. Asuntotuotannosta vähintään 20 % tulee sijoittua kaupungin omistamille tonteille, mikä mahdollistaa kaupungin tonttituotannon ja valtion tukeman (ARA) kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. Kaupungin ja konserniyhtiöiden omistamalle maalle kaavoitettavasta asuinkerrosalasta osoitetaan
kaupungin tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) 300 asunnon tuotantotavoitteen mahdollistava n. 25.000 kem2, joka tarkoittaa 5-7 luovutettavaa tonttia/vuosi. Tällä edistetään osaltaan
kaupungin konserniyhtiöiden asuntotuotantotavoitteiden toteutumista. Pientalojen asuntotuotantoa tuetaan niin, että tonttireservi vastaa kolmen vuoden asuntotuotantotarvetta.
Selitys poikkeamille: Pientalokaavoja ei ole saatu lainvoimaisiksi oletetun aikataulun puitteissa. Työpaikkatonttien vuosittainen vaihtelu on hyvin suurta samoin kuin konserniyhtiöille
kaavoitettava asuinkerrosala, valmisteilla on useita kaavoja konserniyhtiöille jotka valmistuvat vuonna 2020-2021.
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Tavoite KH2: Konserniyhtiöille luovutettavat
kerrostalotontit

TVT (luovutettavat tontit; kohde,

k-m2)

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.5
TP 2017
7.700

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

14.039

Kirstinpuisto 5.000 k-m2,
Turku Energia 2.500 k-m2
Pääskyvuori 2.300 k-m2

-

4.200

-

Pääskyvuori
2.300 k-m2

-

4.800

-

Tyyssija 10.000 k-m2

10.000

10.000

Vaso (luovutettavat tontit; kohde, k-m2)
TYS (luovutettavat tontit; kohde, k-m2)

Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.4

300

Tavoitteen kuvaus: Kaupunki pyrkii mahdollisimman monipuolisiin asuntoalueisiin niin asuntotyyppien kuin hallintamuotojenkin osalta. Tässä työssä konserniyhtiöille luovutettavat tontit
ovat avainasemassa. Toimenpiteellä tuetaan myös TVT Asunnot Oy:n tavoitetta säilyttää yhtiön asuntokannan suhteellinen osuus Turun asuntokannasta kaupungin kasvaessa.
Selitys poikkeamalle: Kirstinpuiston ja Turku Energian kaavoja ei ole saatu lainvoimaisiksi

Tavoite KH3: Maankäytön ja kiinteistökehityksen kumppanuusyhteistyö
Konsulttitöinä valmisteltavien asemakaavojen osuus
(kv hyväksymisvuoden mukaan)

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.3

Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.1, 3.3.4,
3.3.5

TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

22 %

14 %

25 %

33 %

31 %

Tavoitteen kuvaus: Yhteistyöllä tehostetaan kaupungin laadukasta kehittämistä ja kaupungin kiinteän omaisuuden kehittämistä houkuttelevammaksi. Joustavoitetaan kaavoitusta
hyödyntäen kumppanien ja konsulttien asiantuntijuutta ja resursseja nykyistä laajemmin. Tavoitteena on tehostaa kaupungin kiinteän omaisuuden luovutuksia ja nopeuttaa kohteen
rakentumista.
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Tavoite KH4: Infrahankkeiden tarveselvitysja hankesuunnittelun toimintamalli

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku
Strateginen linjaus: 3.2.2
TP 2017

TP 2018

Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.4

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Toimintamalli kuvattu
ja käytössä uusien
Toimintamalli kuvattu
Hyväksytty ja siirtynyt
Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun
hankkeiden osalta laa- hallinollista käsittelyä
käyttöottovaiheeseen
toimintamalli
varten
dittaessa talousarviota
vuodelle 2020
Tavoitteen kuvaus: infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli on kuvattu ja käyttöön otettavissa uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle
2020. Käyttöönotto laajenee vuosittain siten, että ohjeet ovat käytössä kaikkien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021. Toimintamalli perustuu kaupunginvaltuuston 26.2.2018 § 36 hyväksymään Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun menettelyohjeeseen. Toimeenpano on kirjattu Talousarvion ja strategisten/ operatiivisten sopimusten laadintaohjeeseen 2019. Ohjeet koskevat kaikkia infran investointiohjelman mukaisia investointikohteita.
Tavoitteeseen liittyy, että keväällä 2019 valmistellaan investointiohjelma siten, että merkittävä osa vuoden 2020 hankkeista voidaan hyväksyä jo kesäkuun kaupunginvaltuustossa.
Tällä tavoitellaan sitä, että osa vuoden 2020 hankkeista voidaan suunnitella vuoden 2019 aikana, jolloin urakoiden ajoitusta voidaan tarvittaessa aikaistaa alkamaan heti vuoden 2020
alussa.

Tavoite KH5: Palvelusopimusten kilpailutus

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku
Strateginen linjaus: 3.2.6
TP 2017

Toteutuksen vaihe:
Kilpailutusten eteneminen

TP 2018

Käynnissä
60

Muut toteutettavat linjaukset:

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

80

100

Valmis
80

100

Tavoitteen kuvaus: Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omistamilta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpailutusta.
Selitys poikkeamalle: Viimeinen kunnossapitoalue on alliansin kehitysvaiheessa ja sopimus on tarkoitus allekirjoittaa valitun urakoitsijan kanssa syyskuussa 2019.
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Tavoite KH6: Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu/ kokonaisurakka
Muita urakkamuotoja käynnissä/vuosi, lkm

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku
Strateginen linjaus: 3.2.1
TP 2017

TP 2018

Muut toteutettavat linjaukset:

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

2

3

4

3

Tavoitteen kuvaus: Toimitilojen rakennuttamisen-, kaupunkiympäristön rakennuttamisen- ja kaupunkiympäristön kunnossapidon rakennuttamisprojekteissa otetaan käyttöön muitakin
toteutusmuotoja kuin perinteinen jaettu-/kokonaisurakka. Muita toteutusmuotoja voivat olla esim. projektinjohtototeutus, suunnitte ja toteuta malli tai yhteistyömalleihin perustuvat
toteutusmuodot, joista käytetään nimitystä allianssi- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). Tavoite sisältää myös kaupungin yhtiömuotoisina toteutukseen tulevat tilaratkaisut.

Tavoite KH7: Hyvä kaupunkiympäristö
Tyytyväisyys (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä):

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.10
TP 2017

TP 2018

3,48

3,35

3,50

3,89

3,77

3,66

3,53

3,48

3,37

3,34

3,96

3,93

3,24

3,40

3,88

3,65

liikennealueiden ylläpito *
(vertailukunnat v2004-2017: 3,31)
(Turku keskiarvo v2004-2017: 3,37)

puistojen hoitoon *
(vertailukunnat v2004-2017: 3,41)
(Turku keskiarvo v2004-2017: 3,37)

rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen **
(vertailukunnat v2005-2017: 3,46)
(Turku keskiarvo v2005-2017: 3,56)

asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun **
(vertailukunnat v2005-2017: 3,37)
(Turku keskiarvo v2005-2017: 3,31)

rakennetun ympäristön valvontaan **
(vertailukunnat v2005-2017: 3,28)
(Turku keskiarvo v2004-2017: 3,26)

liikenneoloihin jalankulkijan kannalta **
(vertailukunnat v2017: 3,90)

liikenneoloihin pyöräilijän kannalta **
(vertailukunnat v2017: 3,74)

liikenneoloihin autoilijan kannalta **
(vertailukunnat v2005-2017: 3,82)
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Muut toteutettavat linjaukset:

TA 2019 muutoksin
3,37
(Turku 2017)

3,53
(vertailukunnat 2017)

3,77
(Turku 2017)

3,53
( Turku 2017)

3,37
(Turku 2017)

3,96
(Turku 2017)

3,74
(vertailukunnat 2017)

3,89
(Turku 2016)

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

***

3,37

***

3,53

***

3,77

***

3,53

***

3,37

***

3,96

***

3,74

***

3,89
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(Turku keskiarvo v2004-2017: 3,79)

julkisen liikenteen hoitoon **
(vertailukunnat v2005-2017: 3,60)
(Turku keskiarvo v2004-2017: 3,96)

ilman laadun hoitoon **
(vertailukunnat v2005-2017: 3,53)
(Turku keskiarvo v2004-2017: 3,46)

luonnonsuojelun hoitoon **
(vertailukunnat v2005-2017: 3,54)
(Turku keskiarvo v2004-2017: 3,55)

4,16

3,98

3,87

3,79

3,80

3,65

4.16
(Turku 2017)

3,87
(Turku 2017)

3,80
(Turku 2017)

***

4,16

***

3,87

***

3,80

Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena suurempi seuraavista luvuista 1) vertailukuntien keskiarvo tai 2) Turun luku viimeiseltä vuodelta. * Yhdyskuntatekniset palvelut –kysely (FCG) ** Kaupunkija kuntapalvelut –kysely (FCG).
***Lukuja ei ole käytössä 30.6.2019, koska kyselytutkimuksen tuloksia ei vielä ole.

Tavoite KH8: Luonnonarvojen säilyminen ja
kehittäminen

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus:3.3.9
TP 2017

TP 2018

Luonnonarvojen säilymistä ja kehittämistä koskevan
ohjelman valmistelun eteneminen
Kaupungin metsäsuunnitelman valmistelun eteneminen ja suunnitelman toteuttaminen

Valmistelu käynnistettiin

Muut toteutettavat linjaukset:

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Valmistelun käynnistäminen

Valmistelu on aloitettu

Valmistelu on käynnissä

Suunnitelma valmistuu

Valmistelu etenee

Suunnitelman hyväksyminen ja toteuttaminen

Tavoitteen kuvaus:
Kaupunkiympäristötoimiala valmistelee luonnonympäristön arvojen säilymistä ja kehittämistä koskevan ohjelman vuonna 2019. Ohjelman tavoitteena on turvata kaupungin alueella
olevat luonnonoloiltaan arvokkaat alueet, lisätä luonnon monimuotoisuutta kaupungin alueella sekä kehittää ja hoitaa alueita niin että niiden arvo lisääntyy tai säilyy.
Kaupungin metsäsuunnitelman (kh 5.6.2017 § 241) uudistamisessa vahvistetaan hiilinieluja ja viherverkostoa (Ilmastosuunnitelma 2029, kv 11.6.2018 § 142).
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Tavoite KH9: Itämeren suojelu

Itämerihaasteen 100 toimenpiteen toteutumisen
seuranta (toteutuneet toimenpiteet)

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus:3.3.9

Muut toteutettavat linjaukset:

TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

70

77

Tavoitteiden toteuttamisen aloitus ja seuranta

56

65

Tavoitteen kuvaus:
Kaupunki toimii aloitteellisesti Itämeren suojelussa Itämerihaasteen ja muiden kokonaisuuksien mukaisin toimenpitein. Kaupunkiympäristötoimialan ympäristönsuojelu koordinoi Itämerihaasteen (Kh 22.10.2018 § 402) toteuttamista kaupungin organisaatiossa ja seuraa toimenpideohjelmassa vuosille 2019 - 2023 esitettyjen 100 toimenpiteiden toteutumista kaupunkiorganisaatiossa. Luku kertoo käynnissä olevien ja valmiiden toimenpiteiden lukumäärän.

Tavoite KH10: Rakennusvalvonnan palvelulupaus
Rakennusvalvonnan kaikkien lupien keskimääräinen
käsittelyaika (80 %), vrk

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku
Strateginen linjaus: 3.2.2
TP 2017

TP 2018

34 vrk
80 % luvista

36

Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.1
TA 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

max 30 vrk
53
45
80 % luvista
Asiakastyytyväisyys
Sijoittuminen kymmenen suurimman kaupungin ravähintään
kaupunkien
kennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyssä
keskiarvo
Tavoitteen kuvaus: Lyhyellä käsittelyajalla pyritään palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin. 80 % keskimääräistä käsittelyaikaa käytetään indikaattorina 10 suurimman kaupungin
osalta.
Selitys poikkeamalle: Rakennusvalvonnassa on ollut merkittävä resurssivajaus koko vuoden 2019. Rekrytoinnit eivät ole toteutuneet odotetusti, minkä lisäksi odottamattomat pitkät
poissaolot ovat vähentäneet lupavalmistelun resurssia entisestään.
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Tavoite KH11: Digitaaliset palvelut

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku
Strateginen linjaus: 3.2.3
TP 2017

TP 2018

Joukkoliikenteen lippujen EMV-maksaminen
Joukkoliikenteen lippujen nettitilausten määrä
Sähköisten lupahakemusten osuus (%) kaikista lupahakemuksista rakennusvalvonnassa

Muut toteutettavat linjaukset:
TA 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

otetaan
käyttöön

käyttöönottoarvio
marraskuu 2019

otettu käyttöön marraskuussa 2019

258 190

294 697

kasvaa

145 000

300 000

29 %

45 %

75 %

67 %

75 %

Tavoitteen kuvaus: Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä. Vahvistetaan sähköisen asioinnin osuutta kaupunkiympäristötoimialan palveluissa.

Tavoite KH12: Terveellinen ja turvallinen
elinympäristö

Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva Turku
Strateginen linjaus: 3.2.2

Muut toteutettavat linjaukset:

TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Ympäristöterveyden suunnitelmallisten tarkastusten
osuus vastaavista toteutuneista tarkastuksista

53 %

46 %

57 %

48 %

48%

Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen suunnitelman
toteutuminen (%)

35 %

49 %

45 %

Terveydensuojelun valtakunnallisen suunnitelman
toteutuminen (%)

78 %

35 %

85 %

30 %

25 %

60 %

55 %

Tavoitteen kuvaus: Keskeisenä tavoitteena on toiminnan suunnitelmallisuus sekä toiminnan kattavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Suunnitelmallisuus parantaa laatua lisäämällä kattavuutta, tarkastusten yhdenmukaisuutta ja toimijoiden tasapuolisuutta. Toiminnassa on kuitenkin huomioitava ja varattava resurssit suunnitelman ulkopuolisille tarkastuksille (erilaiset valitukset
ja toimenpidepyynnöt).

Selitys poikkeamalle: Terveydensuojelun valtakunnallinen suunnitelma tarkastuksista ei ole toteutunut, koska suunnitelmallisten tarkastusten ulkopuolisia tarkastuksia on ollut ennakoitua enemmän. Tämä heikentää myös kaikkien suunnitelmallisten tarkastusten suhteellista osuutta. Ympäristöterveydessä merkittävä resurssivaje.
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Tavoite KH13: Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö

Strateginen teema: Rakentuva Turku ja ympäristö
Strateginen linjaus: 3.3.6

Muut toteutettavat linjaukset:

TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Yhdyskuntajätteestä hyödyntämiseen yhteensä

98,2 %

tietoa ei saatavilla

vähintään 98 %

-

98,5

Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen

19,6 %

tietoa ei saatavilla

kasvaa

-

20

Tavoitteen kuvaus: Jätehuollon yhteistyöalueella tavoitteena on minimoida jätteen loppusijoitus ja edistää materiaalikierrätystä sekä jätteiden hyötykäyttöä. Tiedot hyödyntämisasteesta saadaan
kerran vuodessa. Laskelmassa huomioidaan vain Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n vastaanottopaikoille päätyvät yhdyskuntajätteet, ei esim. tuottajien järjestämää hyötyjätteiden keräystä. Tavoitetaso kertoo hyödyntämisen määrän vain LSJH Oy:n vastaanottopaikoille päätyvien yhdyskuntajätteiden osalta, eikä se pidä sisällään esim. tuottajien järjestämää hyötyjätteiden keräystä.

Strategiset hankkeet (kh)
Hanke

Aikataulu

Budjetti

Hyötytavoite/ Yleinen ti(business case) lannekuva

Tilanneyhteenveto

Kaupunkirakenne ja
liikennejärjestelmä

19.8.2019: Hanke, jonka alla olevat projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla ovat käynnissä mm. seuraavat projektit:
Keskustan liikennesuunnitelma, Pysäköinnin linjaukset, Raitiotien suunnittelun jatkaminen sekä Runkobussilinjasto. Yleiskaavan ja keskustan liikennesuunnitelman luonnokset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.11.2018 ja laitettiin nähtäville ja
lausunnoille. Ehdotus on valmisteilla. Pyöräilyn kehittämisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 26.11.2018. Tämä
projekti on valmistunut ja seuraavaksi ryhdytään toteuttamaan kehittämisohjelman toimenpiteitä. Kaupunginhallitus hyväksyi 4.3.2019 runkobussilinjaston toteuttamisen.

KYTO digitalisaatio

19.8.2019: Hanke, jonka projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla toteutetaan mm. seuraavia projekteja: DigiKYTO,
Digitaalinen kaavoitusprosessi, Rakennusvalvonnan arkiston muuttaminen digitaaliseen muotoon, Tietomallinnuksen (BIM)
käytön laajentaminen. Projektit etenevät, mutta joidenkin projektien osalta ollaan aikataulutavoitteista hieman jäljessä. Tietomallinnuksen osalta tehdään yhteistyötä Smart and Wise Turku -kärkihankkeen kanssa.

Pysäköintitoiminnan
kehittäminen

19.8.2019: Hanke, jonka projektit raportoidaan erikseen. Hankkeen alla toteutetaan mm seuraavia projekteja: Pysäköinnin
valvonnan järjestelmän uusiminen/kehittäminen, Pysäköintimittareiden uusiminen ja mobiilimaksamisen kehittäminen. Valmiiksi saatu asukaspysäköinnin sähköinen järjestelmä on käytössä todettu hyväksi. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Smart
and Wise Turku -kärkihankkeen kanssa, johon on palkattu pysäköintipalvelujen uudistamisen projektipäällikkö. Valmisteilla
on Pysäköinti HUB, joka mahdollistaa jatkossa pysäköintiin liittyvän data paremman hyödyntämisen.
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Strategiset maankäytön hankkeet*
* Kh:n palvelutilaus

KESKUSTAN
KEHITTÄMINEN
Fortuna –kortteli

Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään luomalla edellytyksiä keskustan palvelurakenteen kehittämiselle. Keskustan asemaa
ja elinvoimaisuutta vahvistetaan kehittämällä keskustaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena. Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla sekä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä.
Keskustan kehittämisen kokonaisuus on osa Turun kaupungin keskustan kehittämisen kärkihanketta ja siihen liitettävää toteutussuunnitelmaa. Sisällöllisiä tavoitteita toteutusprojekteille tulee keskustavisiosta.
Fortuna-korttelin alue kehitetään luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja
täydennysrakentamisen pääperiaatteet perustuen ja toteuttaen alueen kokonaiskonseptia.

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
Vaihe

TOTEUTUS

Toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)

Rakennusten myynti + 1,0 M€

Strateginen linjaus: 3.3.2
Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.5, 3.3.8

Ennuste
31.12.2019
YLLÄPITO

Rakennusten myynti 0,536 M€

Rakennusten myynti 0,536 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Kauppatori

Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun. Tavoitteena on mm. parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja
ulkonäköä ja järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa maan
alle. Kauppiaskadun muuttaminen kävelypainotteiseksi alueeksi ja Yliopistonkadun muuttaminen kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
Vaihe

TOTEUTUS

Toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.7

Ennuste
31.12.2019
YLLÄPITO

Infran toteutus -0,2 M€

Infran toteutus -7,0 M€

Infran toteutus -7,0 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Forum kortteli

Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
Vaihe

SUUNNITTELU

88

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.3

Ennuste
31.12.2019

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Kaupunkiympäristötoimiala
Toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Ruusukortteli (TVT)

Maankäyttösopimus
Asemakaava KV

Kv hyväksyi 20.5.2019. Valitettu HO:een.

Ruusukorttelin asemakaavassa selvitetään erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia tavoitteena lisätä kohtuuhintaista keskustaasumista monipuolisten palveluiden äärellä. Sujuvan arjen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi alueelle tavoitellaan myös palveluja eriikäsille.

Ennuste
31.12.2019

Lautakunta hyväksyi tavoitteet 21.5.2019. Puitesopimus solmittu konsultin kanssa. Ehdotus valmistelussa.

Ehdotus valmistuu lautakuntakäsittelyyn.

TOTEUTUS

Toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Kakola

Uusi asemakaava

Vetovoimainen jokirantaan tukeutuva, rakenteilla oleva keskustan täydennysrakentamisalue noin 1200 asukkaalle. Uudisrakentamisen
ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista. Entinen vankila-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa, puistoinen mäkialue lisää ympäröivien kaupunginosien viihtyisyyttä ja on
läntisen keskustan oma keidas. Vuonna 2018 toteutuva funikulaari yhdessä förin kanssa parantaa alueen saavutettavuutta ja palvelee
myös matkailua.

TA 2019 muutoksin
Vaihe

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5,
3.3.8

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Infran toteutus -0,3 M€

Infran toteutus -1,4 M€

TOTEUTUS

Toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Linnanfältti

Infran toteutus -1,5 M€

Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uudet muodot, hankkeen eri toimijoiden
yhteistoiminta kehittämistyössä sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla. Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia.

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
Vaihe

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.5, 3.3.2, 3.3.10

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
Vaihe

Valitusten käsittely HO:ssa. Osittain voimaan.

TOTEUTUS
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Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.3, 3.3.5, 3.3.10,
3.3.4

Ennuste
31.12.2019

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Kaupunkiympäristötoimiala
Toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Turku Energian tontti

Maaperän puhdistus -0,5 M€
Infran toteutus -1,0 M€

Maaperän puhdistus -0,8 M€
Infran toteutus -0,1 M€

Turku Energian kortteli on jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan
uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia. Aluetta kehitetään yhdessä Turku
Energian ja TVT Asunnot Oy:n kanssa tavoitteena korttelin elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kohtuuhintainen keskusta-asuminen merellisessä ympäristössä.

Toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Keskustan pyörätiet

Ennuste
31.12.2019

Kaavasta valitettu KHO:een

Johto- ja laitesiirrot -1,3 M€
Ensimmäiset tontinluovutukset siirtyvät vuoden 2020
puolelle.

TOTEUTUS
Infran toteutus -0,21 M€
Tonttien luovutus +4,5 M€

Keskustan pyöräteiden parantamisella kehitetään pyöräilyn edellytyksiä ja pyritään kasvattamaan pyöräilyn kulkutapaosuutta.
Itäisen pitkäkadun ja Linnankadun pyöräily-yhteyksien valmistelu käynnistetään ja suunnitelmat tuodaan päätöksentekoon viimeistään
2020 elokuuhun mennessä KH 26.11.2018 § 463 mukaisesti.

TA 2019 muutoksin
Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Keskustaliikenteen uudelleenjärjestelyt

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.6, 3.3.7

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Infran toteutus -0,1 M€

Infran toteutus -1,7 M€

SUUNNITTELU + TOTEUTUS
Infran toteutus+suunn. -2,0 M€

Keskustaliikenteen uudelleenjärjestelyihin liittyvillä kokeiluilla tavoitellaan keskustan läpiajon vähentämistä ja keskustan viihtyisyyden
ja turvallisuuden paranemista. Joukkoliikenteen sujuvuus ja joukkoliikenne-etuudet ovat oleellisia toimenpiteitä keskustan saavutettavuuden ylläpitämiseksi.
Keskustan kehittämisen painopistealueet toimenpidekokonaisuuksineen muodostavat kärkihankkeen toimenpideohjelman rungon vuosina
2018-2021 (Kh 13.8.2018 § 288).

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
Toimenpide/ Vaihe

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.4, 3.3.3, 3.3.5,
3.3.8

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
Vaihe

Maaperän puhdistus -1,0 M€

UUSI

90

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.2, 3.3.7

Ennuste
31.12.2019

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Kaupunkiympäristötoimiala
Aninkaistenkadun ja Uudenmaankadun joukkoliikennekaistat (sis. konserttitalon
pysäkit ja kaistakokeilun)
Aurakadun pysäkkijärjestelyt
Keskustan väliaikaisten liikennejärjestelyjen ja liikennekokeilujen seuranta ja
vaikutusten arviointi
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)
Keskustan valaistus

0,01 M€

Keskustan väliaikaisten liikennejärjestelyiden
toimivuutta seurattu.

Ydinkeskustan ja Aurajokivarren kausivalaistuksella lisätään keskustan vetovoimaisuutta ja tuodaan elämyksellisyyttä myös pimeään
vuodenaikaan.

TA 2019 muutoksin
Toimenpide/ Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)

Vaikutusten arviointi tehty.

Toteuttaa myös strategista linjausta 3.3.10

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

---

Kausivalaistuksen yleissuunnitelman laatiminen käynnissä.

UUSI
Keskustan kausivalaistussuunnitelma ja toteutuksen käynnistäminen.

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja toimenpiteen
kustannus (milj. €)

ANINKAINEN

Fabriikin alue (VR konepaja)

Ratapihan ympärille sijoittuvat hankkeet vahvistavat Turun asemaa logistisena solmukohtana ja tukevat Tunnin juna-hanketta
sekä Turun keskustavisiota. Logomon luovan talouden keskus saa rinnalleen monipuolisen elämyskeskuksen. Ratapihan yli rakennettavat sillat parantavat merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja keskusta-alueen palveluiden saavutettavuutta. Ratapihan ja Matkakeskuksen/Aninkaisten kehittäminen monipuolistaa keskustan palvelurakennetta ja parantaa keskustan saavutettavuutta. Alueelle sijoittuu myös merkittävä määrä asumista, noin 4000 uudelle asukkaalle. Hankkeella toteutetaan osaltaan Keskustan kehittämisen kärkihanketta.
Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue. Entisestä VR:n konepajarakennuksesta on kehkeytynyt merkittävä myös matkailua palveleva tapahtumapaikka ja yli 400 media-alan työpaikan keskittymä. Luovan talouden ja kulttuurin keskus. Logomon viereen
toteutetaan uusi kerrostaloalue, Fabriikki, joka tarjoaa vetovoimaista keskusta-asumista noin 1300 asukkaalle. Yrjänänaukion arvokas
puutaloympäristö rauhoittuu kun läpiajoliikenne vähenee Köydenpunojankaaren toteuttamisen myötä. Ratapihan yli rakennettavat sillat
parantavat toteutuessaan merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja keskusta-alueen palveluiden saavutettavuutta.

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
Vaihe

TOTEUTUS
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Strateginen linjaus: 3.3.3

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.5, 3.3.1, 3.3.4

Ennuste
31.12.2019

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Kaupunkiympäristötoimiala
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Maankäyttösopimusmaksu 2/3;
+ 2,0 M€.

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Infran toteutus (aikaväli 2019-2020), -1,0 M€

Logomon silta ja parkki

Maankäyttösopimusmaksu siirtyy myöhempään ajankohtaan.
Infran toteutus -0,03 M€

Infran toteutus -0,5 M€

Ratapihan ylittävä kävelysilta parantaa Logomon luovan talouden keskuksen ja uuden Fabriikki-asuinalueen kytkentää kaupungin keskustaan ja mahdollistaa sujuvat yhteydet mm. keskustan hotelli- ja ravintolapalveluihin. Silta mahdollistaa myös pääsyn asemalaitureille,
joka edistää matkojen yhdistämisketjuja. Ratapihankadun varren pysäköintitalon toteuttaminen palvelee sekä Logomoa että päärautatieaseman liityntäpysäköintiä. Pysäköintilaitos palvelee tulevaisuudessa myös Matkakeskusta. Pysäköintalon toteuttamista varten ei ole
varattu määrärahaa

TA 2019 muutoksin

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.5, 3.3.1, 3.3.7

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Infran toteutus -1,1 M€

Infran toteutus -4,6 M€

TOTEUTUS

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Sillan loppuun rakentaminen,-5,6 M€
Ratapihankadun maantasopysäköinti 0,35 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Turku Ratapiha -hanke

Tavoitteena on luoda edellytykset huomattavalle vetovoimakohteelle, joka sisältää tapahtuma-, liikunta- sekä urheilutoiminnot ja muu
elämyksellisyyttä ja hyvinvointia tukevat käyttötarkoitukset sekä asuminen. Sisällössä keskeisiä tavoitteita ovat myös hankkeen kytkeminen tukemaan pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehitystä sekä siihen liittyviä tunnin juna- hanketta ja seudullista liikennejärjestelmätyötä.
Hankkeesta tullaan yhteistyöllä luomaan myös innovaatioalusta kaupungin smart and wise –kärkihankkeen mukaiseen kehittämiseen, johon
keskeisinä osina liittyvät digitalisaatio-, ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteet. Hankkeella toteutetaan osaltaan Keskustan kehittämisen
kärkihanketta.

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.2, 3.3.4,

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Luonnos hyväksytty 24.4.2018. Asemakaavan tavoitteiden täydentäminen, uusi OAS 17.4.2019.

Ehdotuksen valmistelu.

TA 2019 muutoksin
SUUNNITTELU

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Asemakaavaehdotus
Maankäyttösopimus
Asemakaava KV

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Matkakeskus

Matkakeskushankkeen tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana. Matkakeskus on osa Tunnin juna –hanketta. Matkakeskusajatellussa yhdistetään samaan palvelukokonaisuuteen kaikki niin kansainväliset, valtakunnalliset kuin kaupunkiseudunkin liikennemuodot. Hanketta toteutetaan kaupunginhallituksessa erikseen määritellyllä palvelukonseptilla ja sisällöillä sekä päätöksessä asetettavin yksityiskohtaisemmin tavoittein. Matkakeskus edesauttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä.
Matkakeskuksen hanketta edistetään osana keskustan kehittämisen kärkihanketta. Sen tulee tukea keskustan elinvoiman vahvistamista
yhdessä Aninkaisten ja Puutorin alueiden kehittämisen kanssa.

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin

92

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.1, 3.3.7

Ennuste
31.12.2019

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Kaupunkiympäristötoimiala
SUUNNITTELU

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Selvitykset, aiesopimus

Hankepäällikkö nimetty 4.5.2019

Liikenneselvityksen tilaus. Hankkeen virallinen käynnistäminen kaupunkikehitysjaoston päätöksellä.

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.2, 3.3.4

Parkin alue

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Lähtötiedot konsultille, selvitykset.

Luonnos valmisteilla.

TA 2019 muutoksin
Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

SUUNNITTELU
Asemakaavaluonnos

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

AURAJOEN RANNAT
Agricolankadun Aurajoen
rantaväylä

Vision pohjalta laaditun toteutussuunnitelman kautta kytkeytyviä toteutusprojekteja liitetään osaksi tätä kokonaisuutta. Hankekokonaisuudella tavoitellaan keskustan Aurajoen varren palveluiden kehittämisen edellytysten parantamista sekä tuetaan mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen. Kytkeytyy Turun keskustan kehittämisen kärkihankkeeseen.

Toteuttaa myös strategista linjausta 3.3.9

Puuttuva rantareitti välillä Agrikolankatu – Tehtaankatu

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Hanke siiretty, suunnittelu siirretty

Suunnittelu ajoitetaan uudelleen rakentamisen mukaan

TA 2019 muutoksin
Vaihe

SUUNNITTELU

Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Infran suunnittelu

Strateginen linjaus: 3.3.2

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

93

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Kaupunkiympäristötoimiala

TURUN TIEDEPUISTO

Itäharjun liittymä
Huom. kohdistus ja nimikemuutos.
Korvaa Itäharjun aloituskorttelin.

Kupittaa – Itäharju aluetta kehitetään osana Turun kampus ja tiedepuisto kärkihanketta (kv 14.5.2018 § 91).
Kokonaisuudella tavoitellaan sekoitettua kaupunkirakennetta. Alue tarjoaa kehittämisalustan asumisen, liikenteen, palveluiden ja
elinkeinojen kehittämiselle. Aluetta toteutetaan uusilla verkostomaisilla toimintatavoilla. Alueelle luodaan toiminnaltaan aktiivista ja toiminnoiltaan monipuolista kaupunkiympäristöstä. Tavoitteena on yhdistää Kupittaan ja Itäharjun alueet yhtenäiseksi
toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolloin suunnittelussa tutkitaan Kupittaan ja Itäharjun alueen kokonaisvaltaista yhdistämistä
sillalla, kansiratkaisulla tai rakennuksin. Alueelle luodaan kampuksen ja tiedepuiston sijoittumis- ja investointimahdollisuuksia
luovia osakokonaisuuksia, jotka tukevat kärkihankkeen osana laadittavan masterplanin tavoitteita. Kokonaissuunnittelu sovitetaan
yhteen alueen visiotyön yhteydessä laaditun masterplanin kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi18.6.2018 § 265 Itäharjun kolmion
osalta masterplanin mukaisen kehittämissuunnitelman päätöksen liitteen 2 mukaisessa muodossa ohjeellisena noudatettavaksi.
Tavoitteena sekoitettu kaupunkirakenne. Masterplanin konseptitarkasteluun perustuen alueen rakentamisen volyymi tulee olemaan n. 750 000 – 1 000 0000 k-m2.
Mahdollistetaan Itäharjun teollisuusalueen liittäminen Helsingin moottoritien katualueeseen alueen toimivien liikenneratkaisujen luomiseksi. Samalla tarkastellaan ympäröivää maankäyttöä.

TA 2019 muutoksin

Strateginen linjaus:
3.3.1

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.4, 3.3.7

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Selvitysvaihe.

Asemakaavaluonnos

SUUNNITTELU

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Asemakaavaehdotus

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Itäharjun kärki ja Kupittaan kansi

Tavoitteena on yhdistää Kupittaan ja Itäharjun alueet yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolloin suunnittelussa tutkitaan
Kupittaan ja Itäharjun alueen kokonaisvaltaista yhdistämistä sillalla, kansiratkaisulla tai rakennuksin. Maankäyttö tarkastellaan perustuen visiotyön yhteydessä laadittuun masterplaniin ja siitä johdettuun yleissuunnitelmaan.

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.4, 3.3.10

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Suunnittelukilpailun valmistelu

Suunnittelukilpailun valmistelu

TA 2019 muutoksin
SUUNNITTELU

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Suunnittelukilpailun ratkaisu.
Infran suunnittelu 0,3 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Voimakatu

Tutkitaan ja mahdollistetaan Itäharjun teollisuusalueen joukkoliikenteen kytkeytyminen (joukkoliikenneakseli) muuhun liikenneverkkoon. Suunnittelun pohjana raitiotielinjaus. Liitetään tarkasteluun liikenneakseliin sitoutuvan maankäytön suunnittelu. Sekoitettua kaupunkirakennetta. Maankäyttö tarkastellaan perustuen visiotyön yhteydessä laadittuun masterplaniin ja siitä johdettuun yleissuunnitelmaan.

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
Vaihe

SUUNNITTELU

94

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.10, 3.3.10

Ennuste
31.12.2019

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Kaupunkiympäristötoimiala
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Asemakaavan valmistelu
Infran suunnittelu 0,05 M€

---

---

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Pääskyvuorenrinne

Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maapohja on kokonaan kaupungin omistuksessa

TA 2019 muutoksin

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.5, 3.3.4

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Infran toteutus -1,1 M€

Infran toteutus -2,0 M€
Tonttien luovutus +4,3 M€

TOTEUTUS

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Infran toteutus -2,0 M€
Tonttien luovutus + 3,0 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

LINNAKAUPUNKI

Aurigan ympäristö

Linnakaupungin alueen kokonaistavoite on kehittää siitä uusi kaupunginosa. Alueelle tavoitellaan yhteensä noin 10 000 - 15 000
uutta asukasta. Työpaikka- ja elinkeinoelämälle tavoitellaan noin 450 000 kerrosneliömetrin kaavavarantoa. Alueelle toteutetaan
tarvittavat peruspalveluverkon toiminnat sekä kaupalliset palvelut. Alueelle tullaan muodostamaan nykyaikaiset joukkoliikenteen
ja kevyenliikenteen verkostot.
Linnakaupungin tavoitteena on luoda alueesta vetovoimainen kohde niin asukkaiden kuin elinkeinoelämän näkökulmasta. Toimiva,
turvallinen kestävän liikkumisen ympäristö. Korkeatasoinen arkkitehtuuri ja laadukkaat julkiset kaupunkitilat. Kantakaupunkimaisen keskustan laajentumisalueen toteuttaminen. Monimuotoinen sekoittunut kaupunkirakenne. Asuntorakentamisen monipuolinen
ja laadukas toteuttaminen. Kiinteistöautomaation kehittämisen edellytysten turvaaminen. Osin korkeaa, laadukasta rakentamista.
Auriga Business Centerin yhteyteen on tarkoitus kaavoittaa lisää toimistotiloja ja siten vahvistaa Linnakaupungin alueen toiminnallista
monimuotoisuutta. Juhana Herttuan puistokadun länsipuolelle sijoittuva työpaikka-alue muodostaa asumista suojaavan vyöhykkeen sataman suuntaan.

Strateginen linjaus:
3.3.1, 3.3.4

Toteuttaa myös strategista linjausta 3.3.8

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Lautakunta hyväksyi OAS:n 12.3.2019. Ehdotus nähtävillä ja lausunnoille.

Ehdotus lautakuntaan.

TA 2019 muutoksin
UUSI/ SUUNNITTELU

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Asemakaavaehdotus

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Herttuankulma

Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus entisen tupakkatehtaan rakennuksen
yhteyteen ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 4000 asukkaalle. Alueen pinta-ala on noin 8 ha ja se on suurelta osin kaupungin omistuksessa.
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TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Infran toteutus -0,02 M€

Infran toteutus -0,43 M€

TOTEUTUS

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Infran toteutus -0,45 M€
Tonttien luovutus

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Infran toteutus

Kirstinpuisto

Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen kumppanin kanssa Linnakaupungin
osayleiskaavan pohjalta. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta.

Toteuttaa myös strategisia linjauksia: 3.3.5, 3.3.7

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Ehdotus lausunnoille ja nähtäville.
Infran suunnittelu -0,1 M€

Ehdotus lautakuntaan.
Infran suunnittelu -0,6 M€

TA 2019 muutoksin
SUUNNITTELU/ TOTEUTUS

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Asemakaava KV
Infran suunnittelu
Infran toteutus -0,05 M€
Tonttien luovutus + 1,5 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Tullin ympäristö

Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Satamakadun varressa sijaitsevan entisen tullin rakennus ja sen ympärillä sijaitsevat alueet on tarkoitus muuttaa asumisen alueiksi, jotka nitovat yhteen Harppuunakorttelin
ja Herttuankulman kaava-alueet. Hanke on tarkoitus suunnitella yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin

Toteuttaa myös strategisia linjauksia: 3.3.5, 3.3.9

Ennuste
31.12.2019

UUSI/ SUUNNITTELU

Vaihe

Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)
Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Vaasanpuisto

Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta
ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista kävely- ja pyöräilyetäisyydellä
kaupungin keskustasta. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen osayleiskaava mahdollistaa korkean rakentamisen. Alueella on merkittävä pilaantuneiden maiden ongelma johon on löydettävä taloudellisesti kannattava toteutusmalli.
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Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Hulevesien yleissuunnitelma tehty.

Uutta luonnosta valmistellaan.

TA 2019 muutoksin
Vaihe
(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)

SUUNNITTELU

Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Hulevesialtaan suunnittelu
(Kirstinpuiston suunnittelun yhteydessä)

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

SATAMA

Ferry Terminal Turku

Turun sataman matkustaja- ja rahtiliikenteen toimintaedellytysten parantamista sekä liikennejärjestelyjen kehittämistä lähdetään
tutkimaan nykyisten matkustajaterminaalien ympäristössä Kanavaniemen alueella. Tavoitteena on uusi yhteisterminaali työnimeltään Ferry Terminal Turku. Samalla avautuu merkittäviä mahdollisuuksia kaupunkikehitykseen Linnan ympäristössä ja Aurajokisuulla. Suunnittelun käynnistämistä koskevassa aiesopimuksessa ovat osapuolina Turun kaupunki, Turun Satama Oy, Viking Line
Abp ja Tallink Silja Oy (Kh 20.8.2018 § 313).
Hankkeella kehitetään Turun sataman matkustaja- ja rahtiliikenteen toimintaedellytyksiä tehostamalla maankäyttöä ja toiminnallista
ympäristöä sataman yhteisterminaaliratkaisun pohjalta. Erityisiä painopistealueita ovat alueen ja toiminnan liikennejärjestelyt (ml.
raideliikenne), kustannustehokkuus sekä turvallisuus. Suunnittelussa huomioidaan lähialueiden muuttuva kaupunkikehitys samoin kuin
ympäröivässä kaupunkikehityksessä huomioidaan kehittyvän satama-alueen tarpeet. Tarkoitus on suunnitella uusi yhteisterminaali siten,
että nykyiset terminaalit voivat jatkaa katkeamattomasti toimintaansa siihen saakka, kun uusi terminaali otetaan kertamuutoksella
käyttöön. Tavoitteena on toteuttaa tarvittavat uudistukset viimeistään nykyisten vuokrasopimusten päättyessä 2025.
Hankkeen kokonaisvaltaiset tavoitteet tullaan asettamaan kaupunkikehitysjaostossa 2019.

Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.3, 3.3.7

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Tavoitteet hyväksytty 13.6.2019. Yleissuunnitelma
valmisteilla.
Infran toteutus -0,01 M€

Yleissuunnitelma valmistuu. Kaavaluonnoksen valmistelu.
Infran toteutus -0,6 M€

TA 2019 muutoksin
Vaihe

Strateginen linjaus: 3.3.2

UUSI
Alustava yleissuunnitelma, Asemakaavaluonnos
Infran toteutus 0,5 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Linnanniemi

Turun linnan ja Aurajokisuun länsirannan alue kehitetään kunnianhimoisesti osaksi kaupunkikeskustan tulevaa kurkottamista kohti
merta. Alueen kehittämisessä suurta roolia näyttelevät Turun Linnan kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen roolin vahvistaminen sekä uusi
avautuva julkinen kaupunkitila sinne rakentuvine aktiivisine toimintoineen. Tavoitteena on hyvin laajasti pohtien ja erilaisia vaihtoehtoja kartoittaen luoda ikonisen alueen tulevaisuudelle arvoisensa kehityspolku. Maankäytön kehityksen suunnitelmien ja toteutuksen
mahdollistavien kaavojen on tavoitteena olla valmiina siten, että vapautuvien alueiden kehittämisen aikataulu voidaan kytkeä uuden
terminaalin toiminnan käynnistymiseen
Hankkeen kokonaisvaltaiset tavoitteet tullaan asettamaan kaupunkikehitysjaostossa 2019.
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TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

---

Arkkitehtikilpailun valmistelu.

UUSI/ SUUNNITTELU

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Selvitykset ja alustava yleissuunnitelma

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

SKANSSI

Skanssin keskuspuisto
(ent. Skanssinkatu etelä)

Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Toteuttaa myös Smart and Wise Turku –kärkihanketta.
Tavoitteena on toteuttaa vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja. 2012 laaditussa yleissuunnitelmassa alueelle mahdollistetaan noin 350.000 –
400.000 kerrosalaneliömetriä asuinrakentamista sekä koulu- ja työpaikkatiloja. Uusia asukkaita alueelle tulisi noin 7.000 – 8.000.
Tavoitteena on Skanssin keskuspuiston virkistysalueen sekä Skanssinkadun päätyyn sijoittuvan kerrostalo- ja palvelukorttelin suunnittelu
ja toteuttaminen. Skanssin keskuspuiston virkistysalue toimii alueen sydämenä ja on Skanssin keskeisiä vetovoimatekijöitä. Virkistysalueen läpi kulkevilla jalankulku-, pyöräily- sekä hulevesireiteillä on keskeinen rooli kaupunginosan teknisen toimivuuden kannalta.

Strateginen linjaus:
3.3.1

Toteuttaa myös strategisia linjauksia: 3.3.4, 3.3.5

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Tontiluovutuskilpailun valmistelu.

Tontinluovutuskilpailu valmis. Tonttien luovutus siirtyy
vuoden 2020 puolelle.
Infran toteutus -0,7 M€ (Skanssinkadun jatke)

TA 2019 muutoksin
TOTEUTUS

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Tonttien luovutus + 1,0 M€
Infran toteutus –0,52 M€
Päiväkodin mahdollistaminen/toteutus

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Itäskanssi

Itä-Skanssin läpi kulkevan joukkoliikennepainotteisen kadun varteen sijoittuu suuri osa Skanssin tulevasta asuinrakentamisesta. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kestävän kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue palveluineen. Alueen keskelle sijoittuu Skanssin monitoimitalo.

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Havainnollistaminen tilattu konsultilta.
Infran toteutus -0,05 M€

Ehdotus nähtäville ja lausunnoille.
Infran toteutus -0,3 M€

TA 2019 muutoksin
Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7

SUUNNITTELU
Asemakaavaehdotus
Infran suunnittelu
Infran toteutus (Vallikatu)
0,5 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)
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Skanssinkolmio

Tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen ja kaupan sijoittuminen Skanssin kauppakeskuksen ja Skarppakullantien väliin jäävään
kolmioon.

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Tavoitteet hyväksytty 12.3.2019. Selvitykset tilattu.

Luonnoksen valmistelu.

TA 2019 muutoksin
Vaihe

SUUNNITTELU

Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Asemakaava KV
Infran suunnittelu

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.3, 3.3.6

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Skanssinmäki (ent. Skanssinkatu länsi, Treston)

Skanssinmäki yhdistää asumista ja työpaikkoja. Yritystoiminta alueella jatkuu samalla kun uusien työpaikkojen syntyminen alueelle
mahdollistetaan. Alueelle sijoitetaan myös asumista. Alueelle on tavoitteena suunnitella ja toteuttaa kestävän kehityksen periaattein
toimiva monipuolinen alue.

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.3.3, 3.3.6

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Luonnos hyväksytty 18.6.2019. Maankäyttösopimusneuvottelut käynnistyneet.

Ehdotus lausunnoille ja nähtäville.

TA 2019 muutoksin
SUUNNITTELU

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Maankäyttösopimus
Asemakaava KV

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

LOGICITY
Vaiste

(ent. Maa-ainespuisto)

Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity on yksi kaupungin maankäytön painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian
tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle luomalla uusia teollisuus- ja logistiikan työpaikka-alueita lentokentän
yhteyteen. Tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Ajanmukaistamalla alueella olevien teollisuuskorttelien asemakaavat luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle kaupungin
omistuksessa olevalle elinkeinotonttitarjonnalle.
Maa-ainespuiston asemakaava-alueella tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten
käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Aluetta laajennetaan koskemaan Vaisten aluetta. Muutoksella mahdollistetaan laajemman kokonaisuuden ja tätä kautta logistiikka ja työpaikkatonttitarjonnan edellytykset.

TA 2019 muutoksin

Strateginen linjaus:
3.3.1
Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Infran toteutus -0,1 M€

Infran toteutus -0,25 M€

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)
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Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Mustasuo

Mustasuon asemakaava-alueella tavoitteena on mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Mustasuon kaava-alueen toteuttaminen lisää kaupungin omistuksessa olevaa elinkeinotonttitarjontaa.

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Maankäyttösopimusneuvottelut kesken

Maankäyttösopimusneuvottelut valmiit.

TA 2019 muutoksin
SUUNNITTELU

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Maankäyttösopimus
Asemakaava KV

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

BLUE INDUSTRY PARK
Väyläinvestoinnit

Tavoitteena on suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää. Alueen kehittämistä koordinoidaan kehittämissuunnitelman pohjalta.

Strateginen linjaus:
3.3.1
Toteuttaa myös strategista linjausta 3.1.3

Mahdollistetaan alueen uudet liittymäjärjestelyt.

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Infran toteutus -0,07 M€

Infran toteutus -0,5 M€

TA 2019 muutoksin
TOTEUTUS

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Infran toteutus, -1,3 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Blue Industry Park

Telakan lähialueen kehittäminen Blue Industry Park konseptisuunnitelman pohjalta.

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Toteuttaa myös strategista linjausta 3.3.3

Ennuste
31.12.2019

UUSI
Tavoitteiden määrittäminen

Asemakaavaehdotus

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)
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Meyer Turun telakka

Toteuttaa myös strategista linjausta 3.3.3

Telakan rakennusoikeuden lisääminen, joka mahdollistaa toimintojen siirtämisen sisätiloihin.

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Ehdotuksen valmistelu.

Vaiheasemakaava KV

TA 2019 muutoksin
UUSI

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Vaiheasemakaava KV

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

HALISTENVÄYLÄ

Koroistenkaari
Huom. Koroistenkaaren jatkeen toteuttaminen osana kehäväylää riippuu
Koroisten toteutusaikataulusta

Halistenväylän hankekokonaisuus muodostuu kahdesta eri projektista eli Koroistenkaaresta ja Koroisista. Koroistenkaaren projektissa on tavoitteena muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamaton alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi, joka liitetään olemassa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka.
Koroisten projektissa tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Tarkoituksena on myös mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle. Hankkeeseen liittyy myös uuden siirtolapuutarha-alueen totetuksen mahdollistaminen joka toteutetaan erillisenä asemakaavallisena tarkasteluna.
Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamattoman suurelta osin kaupungin omistuksessa
oleva alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä
jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkostoon Turun kautta.

Strateginen linjaus:
3.3.7

Toteuttaa myös strategisia linjauksia 3.1.3, 3.3.4

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Infran toteutus -0,04 M€

Infran toteutus -0,5 M€

TA 2019 muutoksin
TOTEUTUS

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Infran toteutus -0,5 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

Infran toteutus – 0,4 M€

Koroinen

Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän
kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Vanhan Tampereentien
ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan
on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista
sekä mahdollisten paikallisjunapysäkkien sijoittumista alueella. Tavoiteena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle. Alue on kaupungin omistuksessa.

Toteutunut
30.6.2019

TA 2019 muutoksin
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Vaihe

(Hankeharkinta, uusi, suunnittelu, toteutus, ylläpito)
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

SUUNNITTELU

Asemakaavehdotus

Luonnoksen valmistelu.

Luonnoksen valmistelu.

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

RUNKOBUSSILINJASTO

Turun kaupungin strategia jatkuu vuoteen 2040 ja Turun kaupunkiseudun rakennemalli vuoteen 2035. Myös kaupungin kärkihankkeet katsovat vahvasti tulevaisuuteen. Turun seudulla on kehitetty määrätietoisesti uutta seudullista joukkoliikennettä, Föliä.
Kesällä 2014 toteutettu muutos toi suuria parannuksia lippujärjestelmään ja matkustajainformaatioon. Joukkoliikennejärjestelmän ydin – bussilinjasto – vaatii kuitenkin vielä kehittämistä ja muutoksia, jotta joukkoliikenteen kulkutapaosuutta sekä kaupunkiseudun viihtyisyyttä ja vetovoimaa saadaan kehitettyä kaupungin linjausten mukaisesti. Toteuttaa MAL-sopimusta.
Runkobussilinjasto hankekokonaisuuden tavoitteet kh päätöksen 8.8.2016 mukaisesti;
joukkoliikenteen runkolinjaston edellyttämien etuuksien toteuttamissuunnitelma laaditaan vuoden 2016 loppuun mennessä
toteuttamissuunnitelman perusteella joukkoliikennekatu- ja etuusjärjestelyt sekä liikennevaloetuudet toteutetaan taloussuunnitelmakaudella 2017 – 2020 talousarvion raameissa
linjastouudistus toteutetaan yhdellä kertaa vuonna 2020
linjastouudistus perustuu Kauppatorin kautta kulkeviin runkolinjoihin sekä keskustan ulkopuolelle toteutettavaan kehärunkolinjaan
täydentävän linjaston roolia selkeytetään perustuvaksi entistä enemmän syöttöyhteyksiin
- laskelma liikennöinnin lisäämisestä aiheutuvista kustannuksista tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun
mennessä

Strateginen linjaus:
3.3.7

Toteuttaa myös strategista linjausta 3.3.6

Investointisummat sisältävät vain runkobussilinjaston osuudet kaikista joukkoliikenteen investoinneista

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Infran toteutus -0,03 M€

Infran toteutus -0,88 M€

TA 2019 muutoksin
SUUNNITTELU/TOTEUTUS

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Pysäkkijärjestelyiden suunnittelu ja toteutus, -0,75 M€

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

TOPINPUISTO

Topinpuiston alueen kasvavaa kiertotalousliiketoimintaa edistetään maankäytön ratkaisuilla. Topinpuistossa kehitetään vanhasta
kaatopaikka-alueesta nykyajan haasteisiin vastaavaa kiertotalouskeskusta. Visiona on tehdä Turusta nollajätealue, mikä merkitsee
täydellistä siirtymistä jo nyt vähäisestä jätteen loppusijoituksesta kaikkien materiaalien hyötykäyttöön. Alueelle on koottu materiaalikiertotalouden yritysten keskittymä ja sitä vahvistetaan edelleen kehittämiskumppanuuksien ja vaikuttavien pilottihankkeiden
kautta. Kiertotalouden kehitystyö on myös osa Turun kaupungin Smart and Wise –kärkihanketta. Hanke toteuttaa Kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen tavoitetta KH11: materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö.
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Strateginen linjaus:
3.3.6

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Kaupunkiympäristötoimiala
Topinojan kiertotalouspuisto

Toteuttaa myös strategista linjausta 3.3.3

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Luonnos hyväksytty 11.6.2019. Odotetaan Kaarinan
kaupungin toimenpiteitä.

Valmistellaan ehdotusta nähtäville ja lausunnoille.

TA 2019 muutoksin
SUUNNITTELU

Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Asemakaavaehdotus

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)

ASUINALUEIDEN
ELINVOIMAISUUS

Piiparinpolun varsi, Runosmäki

Turun lähiöt ovat sen ikäisiä, että ne ovat tulleet tai ovat tulossa laajempaan peruskorjausvaiheeseen. Tämä koskee myös alueilla
olevaa kaupungin omistamaa palvelurakennuskantaa. Lähiöt on suunniteltu tietylle asukasmäärälle ja alueen palveluvarustus on
mitoitettu sen mukaisesti. Alussa alueiden asukasmäärä on useimmiten ollutkin suunnitellun mukainen, mutta sittemmin alueen
asukasluku on pudonnut noin 70–75 %:iin alkutilanteesta. Jos alueelle ei suoriteta täydennysrakentamista, väkiluku laskee noin
puoleen alkuperäisestä. Väestön väheneminen alkuperäisestä on merkinnyt jo joidenkin palveluiden poistumista alueelta ja sen
vähetessä edelleen palvelut kaikkoavat.
Negatiiviseen kehitykseen vaikuttamiseksi ja lähiöiden asukas- ja palvelupohjan vahvistamiseksi tulisi lähiöittäin tarkastella alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Tyypillistä lähiöille on, että niissä on muun muassa laajoja vajaakäyttöisiä paikoitusalueita, joista saataisiin uudisrakennuspaikkoja organisoimalla pysäköinti yhteistyössä uudelleen. Kaupungin omien palvelutilojen ja kiinteistöjen uudelleen strukturointi (esim. uudenaikainen tehokas ja monikäyttöinen monitoimitalo 40–70 vuotta vanhojen
kiinteistöjen peruskorjauksen sijaan) voi toimia aluekehityksen starttimoottorina. Välttämättömät kaupungin omien palvelukiinteistöjen peruskorjaukset muuttuisivat alueelle uutta kasvua tuottaviksi aluekehityshankkeiksi
Tavoitteena on lisätä monipuolisia ja ajanmukaisia asumisvaihtoehtoja laadittavan lähiöiden kehittämis- ja täydennysrakentamisohjelman pohjalta segregaatiota ehkäisevä näkökulma mielessä pitäen.
Piiparinpolun varrelta vapautuu tontteja uusiokäyttöön, kun nykyisiä palveluita siirtyy koulun tontille suunniteltuun Runosmäen kylätaloon.Tavoitteet asetetaan kaupunkikehitysjaostossa 2019.

TA 2019 muutoksin
Vaihe
Toimenpide ja toimenpiteen kustannus (milj. €)

Strateginen linjaus:
3.3.4

Toteuttaa myös strategista linjausta 3.3.5, 3.3.10

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Selvitykset

Selvitykset

UUSI
Asemakaavan valmistelu

Turun Vesihuolto Oy:n toimenpide ja
toimenpiteen kustannus (milj. €)
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Kaavoitusohjelma (kh)
Käynnissä olevien yleiskaavojen hyväksyminen:

Ennuste
31.12.2019

TP 2017

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut 30.6.2019

Yleiskaava 2029

Luonnoksen valmistelu

Luonnos hyväksytty
Kh:ssa 5.11.2018.

Ehdotus Kh

Lausunnot saatu ja vastineet
valmistelussa

Ehdotuksen valmistelu

Satava‐Kakskerran osayleiskaava

Tarkennetut lausunLausunnot ja mielipitopyynnöt, internetteet saatu, kaavaehdokysely. Hyväksymistuksen valmistelu alkakäsittely vuonna
nut
2019.

Kaavan hyväksyminen Kv

Ehdotus hyväksytty Kh:ssa
10.6.2019. Ehdotus nähtävillä
17.6.-16.8.2019.

Kaava hyväksytty

Ehdotuksen valmistelu

Ehdotuksen valmistelu. Odottanut Finavian toimia.

Ehdotuksen valmistelu

Kaavan hyväksyminen Kv

Ehdotuksen valmistelu. Odottanut Liedon toimenpiteitä.

Ehdotuksen valmistelu

Selvtysten tarkentamiLentokentän ympäristön osayleiskaava nen odottanut Finavian
toimia

Maaria-Ilmaristen osayleiskaava

Odottanut Finavian
toimia. Selvitysvaihe.

Luonnos hyväksytty Kh
3.4.2017. Luonnos olEhdotuksen valmislut nähtävillä ja lautelu. Odottanut Liesunnot saatu. Ehdotukdon toimenpiteitä.
sen valmistelu käynnistynyt.
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Käynnissä olevien ja toimintasuunnitelmakaudella käynnistettävien asemakaavojen hyväksyminen:
Asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille 2019–2020 ja ohjeellisena sen jälkeen. Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisessa sopimuksessa esitetään toimenpiteet vuodelle 2019. Vuonna 2019 esitetään käynnistettäväksi vuodelle 2021 hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituja asemakaavoja.
Taulukossa maankäytön strategiset hankkeet on merkitty *:llä. Kursiivilla merkittyjen kohteiden aikataulu tulee kaavan valmistelusopimuksesta. Hankkeiden kohdalla olevat numerot
viittaavat alla oleviin karttoihin.
Tavoitteet
Toteutunut 30.6.2019

TA 2019

Ennuste 31.12.2019

2019 hyväksyttävät asemakaavat
29 kpl, josta 7 strategista*

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN
*Forum (MKS)

Kv hyväksynyt 20.5.2019, valitettu HO:een.

Valitusten käsittely HO:ssa. Osittain voimaan.

Ehdotuksen valmistelu.

Ehdotus lautakuntaan.

Ehdotuksen valmistelu.

Ehdotuksen valmistelu.

Luonnos lautakunnassa 19.6.2019, jäi pöydälle.

Luonnos hyväksytty. Tontinluovutuskilpailu käynnistyy.

Luonnos hyväksytty 9.4.2019.

Ehdotus lautakuntaan.

Luonnos hyväksytty 16.4.2019.

Ehdotus nähtäville.

Kv hyväksynyt 225.2.2019. Voimaan 27.4.2019.

-

Luonnos lautakunnassa 18.6.2019, jäi pöydälle.

Luonnos hyväksytty.

Ehdotus lausunnoille.

Ehdotus lautakuntaan. Maankäyttösopimusneuvottelut.

Luonnos hyväksytty 18.6.2019.

Ehdotus lausunnoille ja nähtäville.

1-56
*Ruusukortteli UUSI
1-66
*Turku ratapiha (MKS)
1-13
Luostarinkatu 5
1-36
Puutarhakatu 55 (MKS)
1-53
Rauhankatu 19–21 (MKS)
1-57
Helsinginkadun kaari(MKS)
1-45

TURUN TIEDEPUISTO
Paljetie (MKS)

5-2

LINNAKAUPUNKI
*Kirstinpuisto (MKS)

1-31

SKANSSI
*Skanssinmäki (MKS)
3-12
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*Skanssinkolmio

LOGICITY
*Mustasuo

HALISTENVÄYLÄ
Koroisten siirtolapuutarha

Tavoitteet hyväksytty 12.3.2019.

Luonnoksen valmistelu.

Maankäyttösopimusneuvottelut kesken.

Maankäyttösopimukset hyväksytty

Ehdotus lausunnoille.

Ehdotus lautakuntaan.

Lautakunta hyväksyi tavoitteet ja OAS:n 9.4.2019.

Vaiheasemakaava KV

Ehdotuksen valmistelu.

Ehdotus hyväksytty lautakunnassa

Ehdotus nähtävillä 29.4.-28.5.2019.

Ehdotus lautakuntaan.

Ehdotus lausunnoilla.

Ehdotus nähtäville.

3-17

9-2

5-9

BLUE INDUSTRY PARK
*Meyer Turun telakka, vaiheasemakaava
8-1

MUUT PALVELUALUEITTAIN
2 Saaret
Karhunahde/ Äärilä

3 Skanssi-Uittamo
Kannuskatu, Uittamon uimahalli (MKS)

2-6

3-6

Haritun koulutontti / Koivulankallio/ TVT (2020)

4 Varissuo-Lauste

3-4

Kv hyväksyi 25.2.2019. Voimaan 27.4.2019

Fasaanikatu (MKS)

5 Nummi-Halinen
Munkkionkuja (MKS)
Simolankatu 37 (2017)

6 Runosmäki-Raunistula
Hiidenvartti/ Ristinpaltankatu
Impivaaran tenniskeskus

5-1
5-17

6-3
6-9

Liljalaakson kauppahanke/ Kuninkojankaari (MKS)
Ramstedtinkatu 4 (MKS) (2017)

-

4-2

6-6
6-1

Ehdotuksen valmistelu.

Yleisötilaisuus.

Ehdotus nähtävillä 1.-30.4.2019.

Maankäyttösopimusneuvottelut käynnissä.

Ehdotuksen valmistelu.

Ehdotus lausunnoille

Lautakunta palautti uudelleenvalmisteluun 8.1.2019.

Luonnoksen uudelleenvalmistelut.

Kaavanmuutostarve poistunut.

-

Ehdotuksen valmistelu.

Ehdotuksen valmistelu.

Luonnos hyväksytty 28.5.2019.

Ehdotus lausunnoille ja nähtäville.

7 Länsikeskus
Oskarinkuja (MKS)
7-7
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Pitkämäen liikekeskus
7-5
Pukkilan alue (MKS)

7-9

Ehdotuksen valmistelu.

Ehdotuksen valmistelu.

Luonnos hyväksytty 29.1.2019.

Ehdotuksen valmistelu.

Uudistettu OAS osallisille 16.5.2019.

Ehdotuksen valmistelu

8 Pansio-Perno

9 Maaria-Paattinen
Koskennurmi (MKS)
9-3
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Infrastruktuurin ylläpito (kh)
TP 2017

1.000 €

TP 2018

TA 2019 muutoksin

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Tulot

3 410

4 506

549

4 506

Menot

23 468

23 564

9 510

23 564

Palkat

1 250

1 396

714

1 370

21 308

20 454

9 674

20 428

Tavoitetaso yhteensä

23 757

Kaupunkiympäristötoimiala tilaa yleisten alueiden, katu- ja viheralueiden ylläpitotyöt valtakunnallisten hoito- ja kunnossapito luokitusten mukaisesti. Ylläpito käsittää sekä talvi- että
kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Ylläpitotöiden tilaaminen perustuu kolmeen tuotekokonaisuuteen, jolla haetaan kaupunkien välistä kustannustenvertailun mahdollisuutta:
•
•
•

Perustuotteet (9,695 milj. euroa) sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat talvihoito,viheralueiden
hoito, liikennealueiden hoito, puhtaanapito sekä kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden hoito.
-Erillistuotteet (11,525 milj. euroa) sisältävät muut tehtäväkokonaisuudet sekä kunnossapitotyöt. Kunnossapitotöillä pyritään hillitsemään korjausvelan kasvua. Erillistuotteita
ovat katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt, talvihoidon erillistuote, lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat, kunnossa-ja puhtaanapidon erillistuote, ilkivalta ja tapahtumat,
leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito, talousmetsien hoito, ulkoilusaaret, erityisalueiden hoito, lait1urit, venepaikat, vesiväylät, ulkovalaistus ja liikennevalot.
Erityistuotteet (2,344 milj. euroa) sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpitotehtäviä, mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen
kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset.

Perus- ja erillistuotteilla on tuotekortit, joissa on määritelty sekä laatuun että määräaikoihin liittyvät vaateet. Kaikilla tuotteilla on oma kustannusseurantansa. Yksilöidymmät tuotekuvaukset ja budjetit sisältyvät operatiiviseen sopimukseen. Hoitoluokituksia tarkastetaan katu- ja viheralueilla vuosittain.

*ei vertailukelpoinen
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VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät


Tälle vuodelle tulevat toimintaympäristön muutostekijät eivät ole kovinkaan suuria, enemmänkin sisäistä organisaation kehittämistä ja toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua.



Valtakunnallista Sote-ratkaisua ja lainvalmistelua tullaan seuraamaan aktiivisesti ja pyritään vaikuttamaan siihen niin, että pelastuslaitos on itsenäinen liikelaitos tai taseyksikkö, sekä että pelastus- ja ensihoitopalveluiden toimintaedellytykset ja riittävä taloudellinen asema on turvattu.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat


Tämän hetken ennusteen mukaan ollaan pysytty ja ollaan pysymässä myös loppuvuosi talousarviossa.



Investointien nettomäärärahojen 2 miljoonan euron riittävyys on epävarmaa. Taloussuunnitelmavuosille investointien 2 miljoonan euron toimintakatteelle olisi hyvä harkita mm.
materiaalikustannusten ja työn hinnan nousun mukainen vuosittainen indeksikorotus. Tällä olisi myös kaluston uusiutumisiän kannalta positiivinen vaikutus.



Pelastustoiminnan palvelujen kysyntä on alkuvuonna lisännyt tehtävämääriä, jolla saattaa olla myös taloudellisia kokonaisvaikutuksia.



Ensihoitopalvelujen tehtävämäärät ovat taas poikkeuksellisesti olleet laskussa, joka on aiheuttanut ulkopuolisen rahoituksen vähenemistä. Tällä ei ole kuitenkaan vaikutusta kuntien
maksuosuuksiin vaan mahdollisesti palvelujen tilaajan, Sairaanhoitopiirin, tilinpäätöksen yhteydessä tarkasteltaviin rahoitusosuuksiin.
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Toimielimen määrärahat ja investoinnit

Käyttötalousosa (1.000 €)

TA 2019

TA 2019
muutokset

TA 2019 siirrot

TA 2019
yhteensä

TOT 1-6 2019

Toteutumisennuste

Poikkeama
enn./TA yht.

Poikkeama
enn./TA yht.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
44 746

44 746

22 102

44 492

-254

-1 %

42 746

42 746

20 652

42 490

256

1%

2 000

2 000

1 450

2 002

2

0%

Investointimenot

3 836

3 836

1 835

3 836

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet

1 663

1 663

Toimintatulot
Valmistus omaan kayttoon
Toimintamenot
Toimintakate
Investointiosa (1.000 €)

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot
NETTO

173

173

-2 000

-2 000

111

-1 835

0%

1 664

1

0%

172

-1

-1 %

-2 000

0%
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Työvoiman käyttö (kv)

€1 000

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA muutoksin Toteutunut

Ennuste

2019

31.12.2019

30.6.2019

Henkilötyövuodet

530,9

538,4

548,0

545,0

551,6

545,0

Palkat ja palkkiot

22 575

22 879

23 366

23 366

11 407

23 485

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Toimialan käytössä olevat

TP 2017

TP 2018

TAM 2019

Ennuste 31.12.2019

Tilat yhteensä (m2, Turun alueella)

11 200

11 000

11 200

11 040

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilet (m2, koko maakunnan
alueella)

56 000

57 600

58 000

50 394

5 122 309

5 700 000

4 742 918

Muut tilat (m2)

-

Alueet yhteensä (ha)

-

Sisäinen vuokra yhteensä(€) tiedoksi

5 222 346

Lisätietoja: Liedon paloasema on Varsainais-Suomen aluepelastuslaitoksen suoraan vuokraama, eikä näy Tilapalvelukeskuksen neliöissä/vuokrissa.
Ennusteessa huomioitu Satava-Kakskerran uusi paloasema
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Strategiset tavoitteet, (kv)
Tavoite 1

Toimintavalmiusaika (%)

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016

Muut toteutettavat linjaukset: -

TP 2017

TP 2018

TAM 2019

TOT 30.6.2019

Ennuste 31.12.2019

85

85

80

-

80

Tavoitteen kuvaus: Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti. Riskialueiden mukaan määrittyvät aikarajat.
Selvitys poikkeamalle:

Tavoite 2

Tarkastusmäärät (%)

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016

Muut toteutettavat linjaukset: -

TP 2017

TP 2018

TAM 2019

TOT 30.6.2019

Ennuste 31.12.2019

90

96

90

-

90

Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuma.
Selvitys poikkeamalle:

Tavoite 3

Kustannusvertailu (€/as.)

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016

Muut toteutettavat linjaukset: -

TP 2017

TP 2018

TAM 2019

TOT 30.6.2019

Ennuste 31.12.2019

70

70,4

72

-

71,5

Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas.
Selvitys poikkeamalle:
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Strategiset hankkeet (kh)
Projekti
CASCADE

Yleinen tilannekuva
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TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

STRATEGISET YHTEISÖT

Osavuosikatsaus 2/2019
TVT Asunnot Oy -konserni

TVT Asunnot Oy
Toimitusjohtaja Teppo Forss
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:

Yhtiön taloudellinen tulos on tavoitteen mukainen, mitä edesauttoivat asuntojen korkea käyttöaste, kustannusten hallinta ja matalana säilynyt korkotaso. Asukkailta perittäviin vuokriin ei tehty tarkistuksia.
Yhtiön vastaanottamien asuntohakemusten määrä pysyi korkealla tasolla, mikä osoittaa, että TVT:n tarjoamalle
vuokra-asumiselle on kysyntää. Vaihtuvuus pysyi edelleen matalalla tasolla. Vähäinen vaihtuvuus tarkoitti vähemmän
tarjolla olevia asuntoja. Kun asuntoja ei ole saatavilla eikä erityisesti halutusta sijainnista, asunnonhakijoilta saadaan
kitkerää palautetta. Kysyntä kohdistuu pääosin keskusta-alueelle laajassa mielessä.
Turun Palvelutilat Oy:lle on valmistunut ympärivuorokautisen hoidon yksiköt Kulkurin valssi ja Vuokkokoti. Erityisryhmien asuntosopimusten osuus TVT Asunnot Oy:n omassa asuntokannassa laskee tämän seurauksena kaupungin
luopuessa vanhuspalvelujen käytössä olleiden pienempien yksiköiden vuokrauksesta.
Alkuvuoden aikana TVT Asunnoille valmistui 42 uutta vuokra-asuntoa ja vuoden 2019 aikana valmistuu vielä 119
uutta asuntoa. Kun muu asuntorakentaminen on jatkunut vilkkaana, yhtiön osuus Turun koko asuntokannasta on
edelleen merkittävästi, noin 500-800 asuntoa, alle tavoitetason.
Uuden vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen tavoiteltavissa määrin on ollut vaikeaa pääosin tonttien puutteen
vuoksi. Tänä vuonna on käynnistynyt yksi 22 asunnon talokohteen rakentaminen kaupungin luovuttamalle tontille ja
toinen alkanee myöhemmin tänä vuonna. Lisäksi yhtiö on saanut käynnistettyä uusien asuntojen tuotantoa itse hankkimilleen tonteille. Rakentamisen suhdanne ei ole tukenut investointeja. Tarjolla olevat rahoitusmuodot ja ARA-tuki
sen sijaan tukevat investointeja.
30.6. mennessä on käynnistynyt 64 asunnon uudistuotanto. Peruskorjaus aloitettiin 38 asunnossa, jotka tyhjennettiin
asukkaista. Yhtiö on luopunut 23 asunnosta.
Kun kysyntä on ollut suurta ja uudistuotanto vähäistä, yhtiö ei ole pystynyt luopumaan asunnoista, jotka sopivat huonosti kohtuuhintaiseen vuokrakäyttöön tai joiden ylläpito- ja korjauskustannukset ovat korkeita.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Turun kaupungille pääomalainasta
maksettava korko (1.000 €)

2.277

2 271

1 135

1 135

568

1 135

Turun kaupungin muista lainoista
maksettava korko (1.000 €)

3.649

3 468

3 015

2 887

1 485

2 954

Mittari tai indikaattori

Ennuste
31.12.2019

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle
Liikevaihto (1.000 €)

80 187

81 353

82 340

82 500

41 500

82 700

Liikevoitto (1.000 €)

13 139

15 207

10 330

14 900

11 200

14 900

99,0

99,1

>98

99,3

99,2

Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä
Käyttöaste % (emoyhtiö)

98,2
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Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttyminen
TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

10,1

9,9

9,9

10,5

9,7

9,8

Uudistuotanto, kpl
(emoyhtiö)

0

+19

+114

200

42

158

Luopuminen, kpl

0

2

16

20 -80

7

23

5,6

5,7

5,8

5,6

5,6

4,7

Mittari tai indikaattori
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen
määrä / asuntojen määrä kaupungissa % (emoyhtiö)

Erityisryhmien asuntosopimukset /
yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta, % (emoyhtiö)

Ennuste
31.12.2019
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Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
Toimitusjohtaja Maria Aspala
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019
sekä vuoden 2019 ennusteesta:

Vason investoinnit uudistuotantoon viime vuosina ovat olleet maltillisia. Kaupungistuminen ja Turun alueen vetovoimaisuus luovat edellytykset investoinneille lähivuosina. Jotta Turussa ja ympäristökunnissa kysyntää vastaavia kohtuuhintaisia asumisoikeusasuntoja on tarjolla jatkossakin, Vaso panostaa uudistuotannon lisäämiseen lähivuosina. Vaso on
sitoutunut uudisasuntojen lisäämiseksi tuotantoputkimalliin, jossa tavoitteena on 100-170 asumisoikeusasuntoa vuosittain. Bruttoinvestoinnit sisältävät kuluvana vuonna Kaarinan keskustaan valmistuvan rivitalokiinteistön, Raision keskustaan rakenteille lähtevän kerrostalokohteen ja Turun Pääskyvuorenrinteelle ostettavan tontin hankintakustannuksia sekä
peruskorjausinvestointia. Luomme myös arvoa investoimalla kiinteistöjen peruskorjauksiin ja ammattimaisella kiinteistöjen ylläpidolla. Peruskorjauksessa on kolme kiinteistöä. Peruskorjauksessa olevista kiinteistöistä asunnot valmistuvat
pääosin vuoden loppuun mennessä. Keskimääräiset hoitokulut ovat nousseet taloyhtiöiden ikääntymisen aiheuttaman
pihojen kunnostustarpeen ja lisääntyneen huoltotarpeen johdosta. Asumisoikeusasuntojen kysyntä on jatkunut hyvänä.
Kuntiin jätettyjä uusien hakijanumeroiden määrää ei ole selvitetty puolivuotistasolla.
KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste
Mittari tai indikaattori

Käyttöaste, %

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

96,0

96,6

96,1

96,7

96,2

96,5

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle
Liikevaihto (1.000 €)

22.235

23 212

23.618

23 665

11 731

23 665

Liikevoitto (1.000 €)

5.252

6 463

4.556

2 150

2 217

4 500

Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys
Yhtiön hallinnassa olevien
asuntojen määrä

2.587

2 640

2.662

2 688

2 662

2 688

Yhtiön hallinnassa olevien
asuntojen määrä suhteessa
toiminta-alueella olevien
ASO-asuntojen
kokonaismäärään (%)

66,7

66,0

66,2

67,0

66,2

67,0
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Turun Ylioppilaskyläsäätiö
Toimitusjohtaja Risto Siilos
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:
1.

Talous kunnossa
Strategian mukainen tavoite 97 %:n käyttöaste on jäänyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla tavoitteen alle (96,3%), mutta
oletettavasti taso saavutetaan vuoden loppuun mennessä. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin ja muun
kuin säätiön asuntotarjonnan lisääntyminen Turussa oletettavasti vaikuttaa säätiön käyttöasteeseen. Aamuruskon asuntokohde, joka oli käyttöasteeltaan yksi säätiön alhaisimmista, myytiin kesäkuussa 2019. Syksyllä säätiön asunnot ovat
käytännössä täynnä. Säätiön vuokratuotot toteutunevat budjetin mukaisesti. Ylimääräisiä lainanlyhennyksiä tehdään
vuonna 2019 yhteensä noin kahdella miljoonalla eurolla.

2.

Uustuotantoa lisätään
Strategian mukaisesti vuonna 2019 suunnitellaan aloitettavaksi Tyyssijan rakentaminen (noin 186 asuntoa) liiketiloineen. Kohteen suunnnitellaan valmistuvan vuonna 2021.

3.

Kylä kampuksella
Ylioppilaskylä halutaan kytkeä tiiviisti uuteen kampusalueeseen ja se edellyttää myös toimivia kevyen liikenteen väyliä
sekä kampusalueen sisällä että myös Ylioppilaskylässä. Säätiö on tehnyt kaupungille aloitteen Inspehtorinkadun muuttamisesta pyöräkaduksi.

4.

Digitaalisia palveluja lisätään
Vuonna 2018 otettiin käyttöön digitaalisesti vuokrattavia yhteiskäyttöautoja. Vuonna 2019 uudistettiin säätiön nettisivut,
asukassivut ja asunnonhakusivusto. Lisäksi otettiin käyttöön Chattibotti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste
Mittari tai indikaattori

Käyttöaste, % (taloudellinen)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

97,1

97,4

97,6

97,5

96,3

97

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle
Liikevaihto (1.000 €)

25 721

26 521

26 663

27 500

15 990

29 340 *)

Liikevoitto (1.000 €)

1 336

3 244

2 500

1 750

4 288

3 596 *)

Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen
Asukaspaikkojen määrä
Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien
opiskelijoiden määrään %

6 733

6 819

6 810

7 173

7 108

6 932

19

19

19

20,5

20

20
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Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:

Yhtiön toiminta ja taloudelliset luvut ovat kehittyneet odotetusti. Suurin ero budjetoituihin tavoitelukuihin on huhtikuussa toteutunut osakeanti ja Hemsön 50 miljoonan euron osakemerkintä sekä vaihtovelkakirjalainojen konvertointi
omaksi pääomaksi. Konversion myötä koko vuodelle ennustettu vaihtovelkakirjalainojen korkotuotto kaupungille on
ainoastaan konversioon mennessä kertynyt korkotuotto. Tulevat osingot tai pääomanpalautukset tullaan päättämään
omistajien toimesta.
Käyttöaste on pysynyt erittäin korkeana asettaen haasteita yhtiön kyvylle vastata suurehkoon tilakysyntään.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vuodelta 2019 saadaan syksyn aikana.
KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Lainojen tuotto kaupungille
Mittari tai indikaattori
Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6
M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)
Junior-lainan tuotto kaupungille
(pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

2.538

2 530,7

2.530,7

2 530

651,7

651,7

300

287,9

287,5

293

76,3

76,3

26 700

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti
Liikevaihto (1.000 €)

23.234

25 095

27.360

28 200

13 602

Liikevoitto (1.000 €)
Käyttökate (1.000 €)*

7.238

6 059

5.874

15 900*

7 717*

130.189m2
313.680

131.423m2
363.370

15 362*

Tavoite: Vuokraustoiminnan kasvattaminen
Vuokratut m2 (taloudellinen)
Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo
(1.000 €)

129.470m2
294.770

143.900m2
318.000

128.590m2
363.370

132.140m2
363.370
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Turku Energia - konserni
Toimitusjohtaja Timo Honkanen
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Toimintavarmuus on toteutunut erinomaisella tasolla. Asiakastyytyväisyysmittaus tehdään loppuvuodesta.
Uusiutuvan energian osuuden osalta ennustetaan, että pääsemme vähintään tavoitteeseen.
Liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan pääsevän budjetoidulle tasolle. Osinko kaupungille pystytään
maksamaan tavoitteen mukaisena.
Sähkön tuotannon tulos on jäänyt noin 1,4 milj. euroa budjetoidusta ja ennusteen mukaan se tulee
jäämään päivitetystä tavoitteesta. Tulostavoitetta jouduttiin päivittämään, kun norjalainen osakkuusyhtiömme ENS on vuodesta 2018 lukien velvollinen maksamaan ”peruskorkoveroa”, joka on Norjassa ollut voimassa jo pitkään. Energiantuotanto ja öljynjalostus ovat veron isoja maksajia. Korkoprosentti on ajan saatossa noussut ja on nyt 37% liikevaihdosta. ENS ei ole joutunut maksamaan ko.
veroa ennen 2018. Syynä tähän ENSin isot investoinnit / tappiot, jotka ovat olleet verovähennyskelpoisia. Toinen merkittävä syy on ollut alhainen sähkön hinta NO4 alueella. Lisäksi sähkön tuotannon
tulos on suuresti riippuvainen sähkön markkinahintojen kehityksestä, joka vaikuttaa tuotantoajojen
määrään ja sähköstä saataviin tuloihin. Sähköntuotannon liiketuloksessa ei huomioida osakkuusyhtiöistä saatavia osinkoja, jotka ovat erityisesti TSE:n osalta merkittäviä.
Lämpöliiketoiminnan ensimmäinen puolivuotiskausi on mennyt hienosti kaukolämmön perustuotantolaitosten hyvän käytettävyyden sekä alenevien häviöiden vuoksi. Keskiarvoa lämpimämmän alkuvuoden vuoksi kaukolämmön myyntivolyymi on jäänyt 55 GWh:ta ja liikevaihto 2,0 milj. euroa budjettia jälkeen, toisaalta hankinnan kulut ovat pysyneet hyvin hallinnassa ja siksi liikevoitto on 1,1 milj.
euroa budjettia edellä.
Sähköverkkojen tuloksen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Liikevaihdon budjettiylitys tulee tasoittumaan loppuvuonna.
Sähkön myynnin myyntikate on budjetoitua jäljessä 0,4 milj. euroa. Alkuvuonna tulosta heikensivät
sähkön ostohintojen jaksottuminen ja kesällä vaihtelevien sähkön markkinahintojen vuoksi toteutunut profiiliriski sekä kova kilpailutilanne. Sähkön ostohintojen jaksottumisella tarkoitetaan sitä, kun
kiinteähintaisissa sopimuksissa asiakkaan myyntihinta on usean vuoden sopimuskaudella vakio,
mutta sähkön ostohinta vaihtelee, jolloin tällä hetkellä ensimmäisen sopimusvuoden kannattavuus
on heikoin, mutta koko sopimuskauden kannattavuus on aina positiivinen. Sähköenergian myyntimäärät tullaan saavuttamaan, mutta kannattavuustavoite voi olla haastava saavuttaa.
Urakointipalveluiden tulos on 0,8 milj. euroa alle budjetin. Sisäisen toiminnan osalta tulos näyttää
toteutuvan, mutta ulkoisen toiminnan tulosvaikutuksen uskotaan jäävän budjetista.
Naantalin voimalaitoksen käyttö ja kunnossapito (sekä henkilöstö) siirtyi Turku Energialle 1.1.2019
alkaen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %
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TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Uusiutuvien energialähteiden osuus
kaukolämmön tuotannossa, %

27,7

34,4

50,0

54,0

56,1

54,0

Uusiutuvien energialähteiden osuus
sähkön hankinnassa, %

29,8

36,1

50,0

56,8

56,8

56,8

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Maksettu osinko, milj. euroa

20,0

18,0

18,0

18,0

9,0

18,0

Antolainojen korko, milj. euroa

2,7

4,4

3,9

5,3

2,1

4,6

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Mittari tai indikaattori

Ennuste
31.12.2019

Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille
Mittari tai indikaattori

Ennuste
31.12.2019

Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus
Mittari tai indikaattori

TP 2016

Ennuste
31.12.2019

Sähkönsiirron toimitusvarmuus,
Keskim. keskeytysaika/asiakas
0:09:14
0:08:54
0:11:34
<0:20:00
0:07:33
<0:20:00
(h:min:s)
Alapuolella laskettu kolmen vuoden keskiarvot suurten kaupunkiyhtiöiden keskeytysajoista. Vuoden 2012 tuloksia ei olluvielä
käytettävissä, joten keskiarvo on laskettu vuosien 2009-2011 luvuista sekä vuosista 2009-2010 (ei sisällä Tapani myrskyä).
Keskiarvo 2009-2011 1h 37 min TESV keskiarvo 39 min
Keskiarvo 2009-2010 60 min TESV keskiarvo 25 min
Lämmön toimitusvarmuus,
Keskim. keskeytysaika/asiakas
(h:min:s)

1:18:00

0:42

0:58

<2:00:00

0:25

<2:00:00

Energiateollisuuden mukaan vuonna 2011 keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 2,3 tuntia eli n. 2:02:00 (h:min:s).
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Turun Satama Oy - konserni
Toimitusjohtaja Christian Ramberg
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019
sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Turun Sataman liiketoiminta kehittyi tilanteessa 30.6.2019 suotuisasti. Tavaraliikenne kasvoi edellisestä vuodesta 2,7
prosenttia ja matkustajaliikenne 2,0 prosenttia. Myös Sataman liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Satama
arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton toteutuvan talousarvion mukaisesti.
KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä
Mittari tai indikaattori

TP
2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Liikevoitto (1.000 €)

5 249

4 974

5 610

4 700

2 637

4 919

1 814

1 817

1 842

1 900

988

1 976

2 400

2 400

2 400

0

2 400

4 922

3 532

3 000

551

Kasvava tuloutus kaupungille
Maanvuokrien tuotto kaupungille
(1.000 €)
Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa,
8% pa) tuotto kaupungille, (1.000 €)*
Muiden rahoituserien (antolainojen,
osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto kaupungille (1.000 €)*

2 400

3 628

3 000

* Näiden tuloutuskomponenttien lisäksi osa Satamaliikelaitoksen saamista maanvuokrista siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle (n. 1,4
m€), jolloin yhteenlaskettuna kokonaistuloutus ylittää vaaditun 6,0 milj. euroa vuodessa
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Turun Seudun Vesi Oy
Toimitusjohtaja Aki Artimo
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

TSV Oy:n hallitus hyväksyi vuodelle 2019 linjauksen, jonka mukaan yhtiö ei enää pyri aktiivisesti laskemaan tuottamansa tekopohjaveden kuutiohintaa, vaikka edellisten vuosien aikana siihen on toistuvasti pystytty. Yhtenä syynä on
mm. yleinen kustannustason nousu. Sen sijaan yhtiön toimintaa on turvattu ja kehitetty ja yhtiön osakkaiden palvelutasoa on parannettu mm. tarjoamalla ilman erillistä veloitusta kaikkien osakkaiden käyttöön uusi koko vedenjakelualueen kattava TSV:n ylläpitämä verkostomalli. Tällä pyritään entistä parempaan vedenjakelun hallintaan ja tarkempaan
kuntien välisen vedenjohtamisen analysoimiseen tulevia kehitysinvestointeja varten.
Valitettavasti jo vuodelle 2019 suunniteltu uusi siirtolinjainvestointi (Rusko-Masku-Mynämäki) ei tule toteutumaan aikataulussaan, koska TSV ei ole voinut ottaa vastuuta siirtolinjan toteutuksesta yhtiön nykyisten osakkaiden erimielisyyksistä johtuen. Siirtolinjainvestoinnin toteuttaminen yhtiön työnä ja mahdollisten uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön
edellyttäisi uuden yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksymistä, mikä ei ole onnistunut Kaarinan ja Liedon tekemän välimiesoikeudessa käsiteltävän moitekanteen takia. Investointi on siirretty vuoden 2020 talousarvioon, koska oletuksena on,
että välimiesoikeuden ratkaisu saataisiin kuluvan vuoden lopussa. Siitäkin huolimatta rakentamisen aloittaminen yhtiön työnä on mahdollista aikaisintaan vuoden 2020 lopussa. Muutos näkyy mm. oheisessa taulukossa bruttoinvestointien määrän poikkeamana alkuperäisestä arviosta.
Vuoden 2019 aikana on aloitettu yhtiön uuden varalaitoksen yleissuunnitelman päivitys, jonka pohjalta on tarkoitus
siirtyä toteutussuunnitteluun vuoden 2020 aikana. Varalaitoksen varsinainen toteutus tehdään mahdollisimman nopeassa aikataulussa, johon toki vaikuttaa merkittävällä tavalla tarvittavien lupakäsittelyjen vaatima aika.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua
Mittari tai indikaattori
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %

TP
2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet

0

0

1

0

0

0

Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa

0

0

1

0

0

0
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Turun seudun puhdistamo Oy
Toimitusjohtaja Mirva Levomäki
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:
Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen.
Yhtiö toimii ns. Mankala-periaatteen mukaisesti eli ei pyri tuottamaan taloudellista voittoa ja osingonjakoa omistajille. Turku
omistaa Yhtiöstä 62,3 %.
Yhtiön toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Yhtiö toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston 1.10.2014 myöntämän ja Vaasan
hallinto-oikeuden 11.3.2016 vahvistaman ympäristöluvan mukaisesti. Laitoksen puhdistustulokset olivat erinomaiset ja täyttivät kaikki vaatimukset.
Puhdistamolla puhdistettiin tammi-kesäkuun aikana jätevesiä neljäntoista kunnan alueelta yhteensä 16,0 milj. m3/a, keskimäärin 88.500 m3/d. Kuivattua lietettä syntyi 18.300 tonnia, joka käsiteltiin biokaasulaitoksessa ja hyötykäytettiin sähkö- ja
lämpöenergiana sekä maanparannusaineena. Puhdistetun jäteveden lämpöä hyödynnettiin kaukolämmön ja kaukokylmän
tuotannossa. Puhdistamokokonaisuus tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin se käyttää energiaa.
Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuksen kustannuksista, jotka koostuvat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenosta. Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran muita myyntejä, jotka nostavat Yhtiön liikevaihtoa. Muita myyntejä
ovat jäteveden sisältämän lämmön myynti, biokaasulaitoksen rejektivesien käsittelypalvelu, sako- ja umpikaivolietteiden puhdistus sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus. Yhtiösopimuksen 14.12.2016 mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintamenon omistusosuuden mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset puhdistuspalvelun käytön mukaisessa suhteessa.
Osakkaiden hyväksi lasketaan omistuksen mukaisessa suhteessa kustannusten vähennyksenä Yhtiön muista myynneistä
saamat tulot, lukuun ottamatta verkosto-ohitusmaksuja. Osakkaita hyödyttäviä muita myyntejä oli kertynyt kesäkuun loppuun
mennessä 310 t€.
Osakkaita laskutettiin hallituksen 30.10.2018 hyväksymän arviolaskutuksen perusteella. Lisäksi Yhtiö tulee tarkistamaan vuoden 2019 arviolaskutusta tammi-syyskuun 2019 tietojen pohjalta tehtävän koko vuoden arvion perusteella. Näin arviolaskutusta voidaan tasata Osakkaille jo kuluvan vuoden puolella. Tilikauden lopussa Yhtiön tulos ”nollataan” Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla. Yhtiön liikevaihto tullee jäämään alle tavoitteen. Osakkaiden näkökulmasta pienempi liikevaihdon
toteuma tarkoittaa kustannustehokkaampaa jätevedenpuhdistuspalvelua. Tilikauden voitto muodostuu verkosto-ohitusmaksuista.
Yhtiön kuluvan vuoden suurin investointi on puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostamisen ja UV-laitoksen rakentamisen hanke, joka jatkuu vuoteen 2022 saakka. Nykyisen purkujärjestelmän kapasiteetti on riittämätön ja ylittyy rankkasateiden
aikana, jolloin puhdistamon tulovirtaamaa joudutaan rajoittamaan. Poistoputken kapasiteetin nosto on välttämätöntä. Poistoputkihankkeessa ei kuitenkaan päästy vielä rakentamisvaiheeseen kuten oli suunniteltu. Yhtiökokous 26.2.2019 päätti keskeyttää hankkeen kilpailutuksen ja valtuutti Yhtiön toteuttamaan hankkeen hyväksyttyjen takauspäätösten rajoissa. Yhtiö
parhaillaan kilpailuttaa hanketta pienempinä osina.
Poistoputkihankkeen kilpailutuksen uusinnasta johtuen arvio vuoden 2019 investointien toteumasta on huomattavasti tavoitetta pienempi. Poistoputkihankkeen lisäksi muita kuluvan vuoden suurimpia investointikohteita ovat siirtoviemäreiden, puhdistamon rakentaiden, puhdistusprosessin, energiatehokkuuden sekä tietojärjestelmien kehittäminen.
Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimmiksi riskeiksi ja epävarmuustekijöiksi ovat nousseet puhdistamon poistoputken kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana, ohuen organisaation aiheuttama avainhenkilöriski, työturvallisuus- ja terveysriskit, lainsäädännön ja määräysten muuttumisesta johtuvat tiukentuvat vaatimukset jätevedenpuhdistusprosessiin liittyen sekä erittäin vakavan laiterikon aiheuttamat vahingot. Yhtiö kehittää riskienhallintaa jatkuvana prosessina. Riskienarvioinnin tulokset huomioidaan Yhtiön toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Yhtiö reklamoi puhdistamon suunnittelijaa puhdistamon yhteyteen rakennettujen siirtoviemäreiden suunnittelutyön virheellisyydestä vuonna 2014. Suunnitelmien pohjalta toteutetut rakenteet tulivat käyttöikänsä päähän noin viiden vuoden kuluttua
niiden käyttöönotosta, vaikka rakenteiden käyttöiäksi oli määritelty 50 vuotta. Yhtiö nosti kanteen suunnittelijaa vastaan ja
vaati suunnittelijalta vahingonkorvausta suunnitteluvirheiden aiheuttamista vahingoista sekä selvitys-, asiantuntija-, asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 28.6.2018 antaman tuomion mukaan suunnittelija velvoitettiin suorittamaan Yhtiölle kustannuksia ja kuluja yhteensä 2,1 M€ viivästyskorkoineen. Suunnittelija on hakenut ratkaisuun
muutosta hovioikeudelta, mutta kuitenkin maksanut 7.12.2018 käräjäoikeuden tuomitseman korvauksen Yhtiölle. Turun hovioikeus on 18.2.2019 myöntänyt suunnittelijalle jatkokäsittelyluvan ja asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET
Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.
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Mittari tai indikaattori:
Ympäristölupamääräykset
(Etelä-Suomen aluehallintovirasto
1.10.2014 nro 167/2014/2)
pitoisuus käsitelty vesi:
BOD7ATU ≤10 mg/l
CODCr ≤60 mg/l
fosfori ≤0,3 mg/l
kiintoaine ≤15 mg/l

TP 2016*

TP 2017*

TP 2018*

Tavoite
2019*

Toteutunut
30.6.2019*

Ennuste
31.12.2019*

3,5 mg/l
36 mg/l
0,14 mg/l
2,3 mg/l

3,5 mg/l
37 mg/l
0,15 mg/l
3,0 mg/l

2,8 mg/l
35 mg/l
0,12 mg/l
2,0 mg/l

4,5 mg/l
43 mg/l
0,18 mg/l
4,5 mg/l

2,6 mg/l
24 mg/l
0,080 mg/l
1,2 mg/l

2,8 mg/l
30 mg/l
0,10 mg/l
2,0 mg/l

99 %
95 %
98 %
84 %
100 %

99 %
96 %
98 %
84 %
99 %

99 %
96 %
99 %
86 %
99 %

98 %
94 %
97 %
80 %
98 %

99 %
96 %
99 %
85 %
100 %

99 %
95 %
99 %
83 %
99 %

puhdistusteho käsitelty vesi
BOD7ATU ≥95%
CODCr ≥90%
fosfori ≥95%
typpi ≥75%
kiintoaine ≥95%
* tulos ilman verkosto-ohituksia
Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään
myös laitoksen ikääntyessä.
Mittari tai indikaattori
Leasing-koneiden ja -laitteiden
korjaus- ja muutosinvestoinnit
(1.000 €)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

304

421

465

495

178

Ennuste
31.12.2019

452
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Turun Vesihuolto Oy
Toimitusjohtaja Irina Nordman
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Ennakoimattomien jakelukatkosten pituus on tavoitetta korkeampi eikä tavoitetta tulla saavuttamaan. Syynä on alkuvuodesta kerrostaloalueilla tapahtuneet putkirikot, jolloin kerralla useampi asukas kokee vesikatkoksen. Muilta osin
toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.
Liikevaihto jää budjetoidusta, koska liittymismaksutulokertymä on selvästi suunniteltua heikompi. Liikevoitto toteutunee suunnitelman mukaisesti, koska myös kulut toteutuvat suunniteltua alhaisempana.
Toiminnalliset tavoitteet toteutunevat suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta veden ja jäteveden hintaa, jotka toteutuvat selvästi talousarviovuodelle asetettuja tavoitteita paremmin. Yhtiön hallitus päätti alentaa vuoden alusta jäteveden arvonlisäverollista hintaa 0,1 € yhtiön vastuulta poistuneiden hulevesiviemäröinnin kustannusten kompensoimiseksi. Hintaa oli samasta syystä alennettu 0,04 € vuoden 2017 alusta jolloin myös liittymismaksusta poistui hulevesien osuus. Talousveden hintaa nostettiin 1.1.2019 alkaen 0,06 €, mutta alennettiin 1.7.2019 alkaen 0,04 €, kun Turun
Seudun Vesi OY.n toteuttaman nk. Saparolinjan kustannusvaikutukset tarkentuivat.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua
Mittari tai indikaattori
ennakoimattoman jakelukatkoksen
pituus min/asukas/vuosi (keskimääräinen)

TP
2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

4,2

7,4

4,2

<5

14,0

Ennuste
31.12.2019

15

Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny
TP
2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista

0

0

0

0

0

0

Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista

1

1

0

0

0

0

7,1

6,5

6,3

<6

2,9

<6

Mittari tai indikaattori

Putkirikkojen määrä (kpl/100 vesijohtokilometriä)

Ennuste
31.12.2019
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Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (konserni) – Turun kaupungin omistusosuus 23 %
Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä
Toimitusjohtajan lyhyt arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuluvalle vuodelle ovat lähteneet toteutumaan
suunnitellusti. Merkittävimpänä toiminnallisena tavoitteena on ollut tukea yhtiön osaomistusyrityksen Lounavoima Oy:n toiminnan alkamista ekovoimalaitoksen rakentamiseen liittyen Salon Korvenmäkeen. Tässä onkin onnistuttu hyvin, ja hanke etenee nyt
osaavissa käsissä suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.
LSJH:n toiminnan kannalta ajankohtaista on poistotekstiilin jalostuslaitokseen liittyvä hanke, jonka tavoitteena on rakentaa Turkuun jalostuslaitospilotti. Laitoksessa on tarkoitus vastaanottaa, käsitellä ja hyödyntää Suomen jätelaitosten toimialueelta kerättyjä poistotekstiiliejä. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n perustoiminnan osalta merkittävä muutos on jätehuoltolautakunnan
päätöksen mukainen siirtyminen kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen koko toimialueella asteittain vuosien 2021-2026
aikana.
Taloudellinen tilanne Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:llä on edelleen erittäin hyvä, vaikka alkuvuoden tulos on jäänytkin hieman
vaatimattomammaksi odotettuun nähden. Yhtiö ei ole nostanut alkuvuoden aikana ulkopuolista rahoitusta ja toteutuneet investoinnit on rahoitettu kassavaroin. Loppuvuoden tulevat investoinnit rahoitetaan mahdollisuuksien mukaan kassavaroin ja tarvittaessa ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä.
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Arkea Oy -konserni
Toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä
koko vuoden 2019 ennusteesta:
Vuoden 2019 alussa 1.1.2019 toteutui Arkea Oy:n osittaisjakautuiminen, jonka seurauksena syntyi Kaarea Oy. Samassa yhteydessä
Kaarea Kunnossapito Oy entinen Arkea Kunnossapito Oy siirtyi osaksi Kaarea-konsernia. Jakautuminen vei Arkean Oy:n resurssia
huomattavan määrän. Kun Arkea Oy:n yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen, saatiin valmiiksi avaava tase. Osittaisjakautumisen jälkeen on tehty kaksi liiketoimintakauppaa Arkean ja Kaarean välillä. Nämä työllistivät myös organisaatiota. Käytännössä kesän jälkeen, Arkea Oy:ssä ” palataan normaaliin päiväjärjestykseen”.
Vuosi 2019 on vaikea vuosi Arkea-konsernille. Liikevaihdon ja resurssien jakaminen aiheuttaa haasteita päivittäiseen tekemiseen ja
kannattavuuteen. Uusissa kouluruokasopimuksissa laskutus tapahtuu jälkikäteen koulupäivien mukaan ja tämä näkyy vuonna 2019
ja myös tulevina vuosina kesän tappiollisena toimintana koska mm. lomapalkat on maksettava työntekijöille vaikka liikevaihtoa ei ole.
Sen lisäksi uusmyynti suuntautuu kokonaan julkisen puolen kilpailtuksiin osallistumiseen ja muihin yksityisiin asiakkaisiin. Ammattitaitoisen ja kielitaitovaatimuksen täyttävän työvoiman saatavuus vaikeuttaa palvelutoimintaa.
Edellä mainitut seikat aiheuttavat epävarmuutta vuoden 2019 tulokseen. Yhtiössä on pyritty arvioimaan mahdollisimman hyvin loppuvuoden kehitystä ja päädytty seuraaviin lukuihin. Tavoitteena on kuitenkin pyrkiä parantamaan tulostasoa vuoden 2019 aikana ja
tulevina vuosina. Tällä hetkellä näyttää ettei Arkea-konserni ensimmäistä kertaa historiansa aikana tule saavuttamaan kannattavuustavoitteitaan.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET
Tavoite: Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen
toiminnan tuottavuus paranee
Mittari tai indikaattori 1
Yhtiö saa uutta liikevaihtoa uusista asiakkaista (1.000 €)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

71.280

76.084

77.246

38.970

25.200

46.001

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Turun kaupungin kilpailutusten seurauksena liikevaihto laskee, koska kilpailutettujen palveluiden hinnat ovat jatkossa merkittävästi edullisemmat. Hintakilpailu on erittäin kireää ja varsinkin julkisissa hankinnoissa
halvin hinta on usein päätöskriteerinä. Talouden tasapainottamiseksi yhtiössä on käynnistetty toimenpideohjelma, jolla kilpailukyky
palautetaan ja yhtiöllä on mahdollisuus menestyä tarjouskilpailuissa.

Selitys poikkeamista:
Mittari tai indikaattori 2
Kaupungille vuonna 2012 siirtyneiden
sopimusten (ei kilpailutetut) tilauskanta
(1.000€)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

22.125

18.295

10.821

4.761

4.486

5.276

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Turun kaupunki tekee päätökset tämän osalta.
Selitys poikkeamista:
Mittari tai indikaattori 3
Liikevoitto on toimialan keskitasoa huomioituna kalliimman TES:n vaikutus Liikevoitto (1.000€)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

2.200

1.799

2.071

422

-519

128
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Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: : Arkea- konserni ei tule vuonna 2019 saavuttamaan asettua liikevoittotavoitetta ensimmäistä kertaa yhtiön olemassaolon aikana. Tähän mennessä yhtiössä on tehty operatiivisen tuotannon tehostamistoimenpiteitä. Talouden tasapainottamiseksi yhtiössä on käynnistetty useita vuosia kestävä toimenpideohjelma rakenteiden uudistamiseksi ja
kustannusten alentamiseksi.

Selitys poikkeamista: Suurin poikkeama ovat henkilöstökulut, jotka ovat yli budjetin. Syynä tähän on raskas talvi ja kireä kilpailu sekä
tiukkaan hinnoitellut myyntisopimukset. Kilpailijoita kalliimpi työehtosopimus näkyy henkilöstökuluissa.
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Kaarea Oy -konserni
Toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä
koko vuoden 2019 ennusteesta:
Vuoden 2019 alussa 1.1.2019 toteutui Arkea Oy:n osittaisjakautuminen, jonka seurauksena syntyi Kaarea Oy. Samassa yhteydessä
Kaarea Kunnossapito Oy (entinen Arkea Kunnossapito Oy) siirtyi osaksi Kaarea-konsernia. Kun Arkea Oy:n yhtiökokous hyväksyi
tilinpäätöksen, saatiin valmiiksi avaava tase. Osittaisjakautumisen jälkeen on tehty kaksi liiketoimintakauppaa Arkean ja Kaarean
välillä. Nämä työllistivät myös organisaatiota.
Vuoden 2019 alku on lähtenyt käyntiin lähes suunnitelman mukaisesti. Liikevaihdon jättämä tilanteessa 6/2019 korjaantuu vuoden
2019 aikana. Konsernin haasteena tulee olemaan vuonna 2019 Kaarea Oy:n maksuvalmius ja kassan tilanne.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET
Tavoite: Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen
toiminnan tuottavuus paranee
Mittari tai indikaattori 1

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Yhtiö saa uutta liikevaihtoa uusista asiakkaista (1.000 €)

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

27.512

15.003

31.037

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Turun kaupungin hyvinvointitoimilan sekä Arkea Oy:n liiketoimintakaupat

6/2019.
Selitys poikkeamista: Hyvinvointitoimialan liiketoimintakauppa oli budjetoitu 1.1.2019 alkaen mutta se toteutui 1.6.2019 alkaen.

Mittari tai indikaattori 2

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Kaupungille vuonna 2012 siirtyneiden
sopimusten (ei kilpailutetut) tilauskanta
(1.000€)

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

-

-

-

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

161

555

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Turun kaupunki tekee päätökset tämän osalta.
Selitys poikkeamista:
Mittari tai indikaattori 3
Liikevoitto on maltillinen
Liikevoitto (1.000€)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

421

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: tavoittena on ollut käynnistää toiminta tehokkaasti
Selitys poikkeamista: Vuoden 2019 budjetissa on budjetoitu VSSHP:n kantasairaalaan astianpesukone ja sen poistot. Investointi ei
tule toteutumaan vuonna 2019 vaan siirtyy vuodelle 2020.
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Kuntec Oy -konserni
Toimitusjohtaja Ari Aho
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä
vuoden 2019 ennusteesta:

Kuntec Oy:n liikevaihto ei ole kehittynyt tavoitteen 2019 mukaisesti, koska yhtiö on linjannut tavoitteensa uudelleen liikevaihtonsa suhteen. Yhtiö ei pyri enää toimimaan ns. liikevaihto edellä, vaan yhtiön tavoitteena on toimia joka olosuhteissa kannattavasti. Ennusteen mukaan yhtiö ei tule saavuttamaan asetettua liikevoittotavoitettaan vuonna 2019. Vuodelta 2018 siirtyneet tappiolliset urakat, taloudellisesti epäonnistunut Funikulaari-urakka sekä katteiden menetys alueurakoiden kilpailutuksissa painavat liiketuloksen tappiolle huolimatta sopeuttamistoimista ja yhtiön toiminnan tehostamisesta.
Flör Kukka ja Puutarha Oy:n liiketuloksen ennustetaan paranevan edellisvuodesta ja olevan lievästi voitollinen, mutta jäävän
tavoitteesta. Yhtiön liikevaihto ei ole kehittynyt toivotusti, mutta sopeuttamistoimilla kannattavuutta ollaan saatu parannettua.
Konsernin Investointitahtia on hidastettu ja investoinnit jäävät tavoitetason alle. Konsernin pääoman tuoton ja vakavaraisuuden
tunnusluvut eivät saavuta tavoitetasoa yhtiön tuloksen jäädessä tavoitteesta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET
Tavoite: Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen
toiminnan tuottavuus paranee
Mittari tai indikaattori 1

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %

31.852
(-15,8%)

39.196
(+23,1%)

38.528
(-1,7%)

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

34.814

13.342
(-15,1%)

31.560
(-18,1%)

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiön tavoitteena on toimia kannattavasti. Liikevaihtotavoitteeseen ei tulla
ennusteen mukaan pääsemään ilman, että Kuntec tarjoaa korkea riskisiä tai lähes nollakatteisia kohteita. Näin ei kuitenkaan tulla
toimimaan.
Selitys poikkeamasta: Yhtiö on linjannut uudelleen tarjoustoimintansa ja pyrkii suunnitellummin tarjoamaan urakoita. Toiminnan
keskipisteenä on kannattavuus, ei liikevaihdon epätarkoituksen mukainen kasvattaminen.
Mittari tai indikaattori 2

Kaupungille vuonna 2012 siirtyneiden puitesopimusten (ei kilpailutetut) tilauskanta (1.000€)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

19.138

12.722

6.692

2.846

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

2.674

2.674

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Määräaikaiset puitesopimukset päättyivät 31.5.2019. Tilauskantaan ei
ole tulossa lisäystä.
Selitys poikkemasta:
Mittari tai indikaattori 3
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1.000€)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

1.568

1.570

-1.567

870

-1.390

-1.046

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiön liikevoitto tulee jäämään tavoitteesta, vuodelta 2018 siirtyneiden
tappiollisten urakoiden ja taloudellisesti epäonnistuneen Funikulaari-urakan vuoksi. Yhtiö pyrkii suunnitelmallisesti tarjoamaan kannattavia urakoita ja samalla keventämään yhtiön kulurakennetta (mm. YT-prosessi, jonka tuloksena on irtisanottu 52 työntekijää).
Selitys poikkeamasta: Vuodelta 2018 siirtyneet tappiolliset urakat ja taloudellisesti epäonnistunut Funikulaari-urakka.
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Lännen Tekstiilihuolto Oy

Lännen Tekstiilihuolto Oy
Toimitusjohtaja Miika Markkanen
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:
Lännen Tekstiilihuolto Oy toteutti diffuusion eli osittaisjakautumisen 31.3.2019. Jakautumisen myötä Lännen Tekstiilihuolto
Oy jatkaa toimintaansa avoimilla markkinoilla tuottaen palveluita Porissa sijaitsevassa palvelukeskuksessa. Toiminta on noin
kolmannes siitä tuotantokokonaisuudesta, mitä yhtiö tuotti ennen jakautumista. Tämän johdosta talouden ja toiminnan mittaristo ja tulokset eivät ole oikeissa mittasuhteissa historian kanssa. Tuloksissa näkyy jakautumisen aiheuttamat muutoskustannukset ja myös se, että nykyiset asiakkuudet sijaisevat aikaisemman toimialueen äärirajoilla. Yli 200 uuden asiakkuuden
haltuunotto lyhyen ajan sisällä on myös tuotannolle haaste, joka kestää kuukausia normaalisoituakseen. Yhtiö tulee menettämään vielä loppuvuoden aikana merkityksellisen tuotantovolyymin alihankintasopimuksen päättymisen johdosta.
Konserniyhtiön kaupunginvaltuustoon sitovat tavoitteet
•

Yhtiön laina Turun kaupungilta siirtyi jakautumisen myötä vastaanottavalle yhtiölle. Kyseinen laina on tällä hetkellä
maksettu kokonaan takaisin.

Konserniaoston seuraamat tavoitteet
•
•

Työvoiman kehityksessä näkyy se että tuotannon volyymi on noin kolmannes aikaisemmasta volyymista. Mittarit
eivät kerro todellista kuvaa kun volymissa ja liikevaihdossa on osa alkuvuoden laajemman kokonaiseeden historia
mukana.
Toiminnan laajuudessa ja tulosmittareissa näkyy selviten jakautumisen toteuttamisesta aiheuttaneet muutokset ja
kustannukset. Toimivan johdon päähuomio on saada logistiikka ja henkilöstön määrä vastaamaan nykyistä tarvetta
ja tehokasta toimintaa mahdollisimman nopeasti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Mittari tai indikaattori

Antolainojen korko (1.000 €)

Osinkotuotto Turun kaupungille (1.000 €)

TP 2017

TP 2018

Tavoite 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

84,4

72

63

-

-

-

0

0

0

0
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Turun Kaupunkiliikenne Oy

Turun Kaupunkiliikenne Oy
Toimitusjohtaja Juha Parkkonen
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:
Turun Kaupunkiliikenne Oy:n taloudellinen tilanne on toteutunut hieman ennakoitua paremmin, johtuen liikennekorvausten
indeksin noususta. Loppuvuodesta hankittaan 4 uutta telilinja-autoa, joista aiheutuu noin miljoonan euron investointikustannukset.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovitussa laajuudessa
Mittari tai indikaattori

TP
2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Osuus tuotetuista linjakilometreistä, % (koko Fölin osuus)

17,1

~21

14,8

14,0

~14

Ennuste
31.12.2019

~14

Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille
Mittari tai indikaattori

TP
2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Liikevoitto (1.000 €)

508

821

435

500

375

580

Antolainojen korko (1.000 €)

81

72

63

60

24

50
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Turku Science Park Oy
Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:
Turku Science Park Oy tuottaa Turun alueen yrityksille lisäarvoa tarjoamalla Suomen parhaat tukipalvelut liiketoiminnan aloittamiselle, kehittämiselle, verkostoitumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Palvelut tuodaan yritysasiakkaalle helposti ja
ymmärrettävästi, positiivisella ihmisläheisellä asenteella. Koska intressi on aina sama kuin asiakasyrityksen, on TScP yrityksille
haluttu ja hyödyllinen yhteistyökumppani.
Alkavien yritysten palveluissa painopiste on ollut palvelujen yhteistyöverkostojen laajentamisessa sekä kiihdyttämöohjelmien
kehittämisessä (Maritime accelerator, ProHealth accelerator). Kasvuyrityspalveluissa painopisteet jakautuvat terveysalan,
cleantechin, elämysteollisuuden, meri- ja valmistavan teollisuuden sekä teknologiayrityksille. Digitaalinen alustatalous on
läpileikkaavana teeman kaikissa kehittämistoimenpiteissä kuten myös robotiikan ja tekoälyn ulottaminen eri toimialoille. Yliopisto- ja korkeakouluosaamista linkitetään yritysten tarpeisiin niin palveluissa kuin hanketoiminnan kauttakin. Yhtiö edeleen
onnistuu hyvin ulkoisen rahoituksen saannissa.Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Yhtiön palvelumallin uudistusta vietiin eteepäin kevään aikana, ja uusi organisaatiomalli astui voimaan 1.6. Uudessa mallissa
parannetaan ja kehitetään yrityksille tarjottavia kasvupalveluja sekä tuetaan kärkialojen kehittymistä. Alkavien yritysten palvelut pidetään huipputasolla ja jatketaan niissä ajan hermoilla. Samalla yhtiön kustannusrakennetta kevennettiin.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Alueellinen vaikuttavuus, korkean teknologian (painopistealoilla) yritysten sijoittuminen alueelle
TP
2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

Toteutunut
30.6.2019

Invest in -neuvottelut, kpl

50

106

101

100

76

160

Alueelle etabloituneet bio- ja ict-alan
yritykset, kpl

2

4

8

10

2

9

Mittari tai indikaattori

Ennuste
31.12.2019

Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankinnassa
Mittari tai indikaattori

TP
2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Alueelle tuleva raha €/TScP kuntaraha, €

10,7

5,5

7,3

5,0

21,7

10,9

Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön
liikevaihdosta (./. läpivirtaava raha)
%

44 %

52 %

51 %

43 %

46 %

42 %
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Turun Aikuiskoulutussäätiö
Toimitusjohtaja Tommi Forss
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:
Ammatillisen koulutuksen uudistus on vaikuttanut säätiön toiminnan kannattavuuteen. Valtionosuusrahoituksen yksikköhinnoissa tapahtui huomattava heikennys, millä on ollut merkittävä vaikutus talouteen. Kuluvan ja viime vuoden mittaan säätiössä on toteutettu erilaisia sopeuttamistoimia, joiden vaikutus on alkanut näkyä kannattavuudessa.
Opiskelijoiden saatavuudessa on ollut edelleen vaikeuksia sekä tutkintoon johtavassa koulutuksessa että kotouttamiskoulutuksessa. Toisaalta oppisopimusmuotoinen koulutus on ollut kasvussa erityisesti lyhytkestoisissa oppisopimuksissa. Oppisopimuskoulutusrahoituksen muutos on mahdollistanut kasvun erityisesti lyhytkestoisissa oppisopimuksissa. Usein lyhyet oppisopimukset jatkuvat uudella oppisopimuksella, minkä avulla tutkinto suoritetaan valmiiksi. Lyhyiden oppisopimusten käyttäminen koulutusmuotona on myös tukenut työllistymistä.
Kiinteistökulut ovat huomattava osa säätiön kokonaiskustannuksista. Meneillään olevan kiinteistökehityshankkeen
tavoitteena on keskittää toiminnot Artukaisiin, missä olevat tilat saneerataan nykyaikaisiksi ja tilatehokkaiksi oppimisympäristöiksi. Tämä kasvattaa investointitasoa lähivuosien aikana. Samanaikaisesti säätiö suunnittelee luopuvansa
Kärsämäen kiinteistöstä. Koska Kärsämäen tonttiin esitetty kaavamuutos ei ole lainkaan edistynyt, kiinteistökehityshankkeen loppuunsaattaminen vaikeutuu ja kasvattaa säätiön tilakustannuksia.
Kokonaisuutena toiminta on ennakoidulla tasolla.
KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus
Mittari tai indikaattori

TP
2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Opiskelijamäärä

8 076

12 379

13 524

12 000

7 450

12 500

4,0

4,2

4,2

4,1

4,2

4,2

Opiskelijatyytyväisyys

Ennuste
31.12.2019

Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus
TP
2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto
(1 000 €)

10 363

10 986

7 709

6 527

3 113

5 927

Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä)

787

385

-793

0

-14

0

Mittari tai indikaattori

Ennuste
31.12.2019
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Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Turun Ammattikorkeakoulu Oy
Toimitusjohtaja Vesa Taatila
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:
Turun ammattikorkeakoulun perustoiminta toteutuu määritellyn strategian ja tarkennettujen vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toiminnallisten tulosten arvioidaan osuvan vuoden 2019 tavoitteisiin kohtuullisten virherajojen sisällä ja
mahdollisten muutosten olevan enemmän positiivisia kuin negatiivisia.
Toiminnallisesti vuotta on määritellyt valmistautuminen vuonna 2020 tapahtuvaan muuttoon Sepänkadun toimipisteestä. Sen
vaatimat investoinnit kohdistuvat pääosin vuodelle 2019, joten poistojen määrä tulee nousemaan loppuvuonna.
Yhtiön liikevaihto ja tulos näyttävät osuvan kohtuullisen lähelle budjetoituja. Taustalla on kuitenkin huomattavia muutoksia
suunniteltuihin tuloihin ja menoihin. Tuloja ovat laskeneet ennakoitua n. 1 M€ matalammat sijoitustuotot ja nostaneet ennakoitua paremmat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ulkoiset rahoitukset, joista jälkimmäinen on kuitenkin samalla vaatinut henkilöstömäärän kasvattamista budjetoitua enemmän. Budjetin mukaisen tuloksen saavuttaminen on vaatinut
tiukkaa kulukuria, mutta näyttäisi mahdolliselta.
Vuonna 2020 valtion rahoituksen ennakoidaan nousevan, mikä kompensoi todennäköisesti tulevat palkankorotukset. Vuoteen kohdistuvat kuitenkin suuret investoinnit sekä n. 1 M€ muutosta johtuvia kertakuluja. Myös TKI-rahoituksen ennakoidaan
heikkenevän EU:n puiteohjelmien taitevuosien johdosta. Arvioimme, että vuonna 2020 on olemassa riski tuloksen kääntymisestä negatiiviseksi. Yhtiö on varautunut tilanteeseen keräämällä edellisinä vuosina vahvan voittovarannon, joten emme näe
tarvetta merkittäviin säästötoimenpiteisiin, koska niistä aiheutuisi huomattavaa negatiivista vaikutusta tulevien vuosien rahoituksen kehittymiselle.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa.
TP
2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Valtion rahoitus (1000 €)

54 243

54 478

53 880

53 800

26 226,5

52 453

Turun ammattikorkeakoulussa
suoritetut AMK-tutkinnot, kpl

1 591

1 617

1 731

1 604

949

1 800

Vähintään 55 op suorittaneet
opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa, kpl

5 461

5 615

5 667

5 484

5194

5 200

TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), (1000 €)

6 498

7 041

7 585

8 000

4 904

9 500

3,6

3,6

5,0

5,0

5,1

5,1

Mittari tai indikaattori

Ennuste
31.12.2019

Opiskelijatyytyväisyys (1-5)
HUOM! Vuodesta 2018 lähtien
muutos asteikkoon (1-7)

_________________________________________________________________________________________________________
136

Osavuosikatsaus 2/2019
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Turku Touring Oy
Toimitusjohtaja Anne-Marget Hellén
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Digitaalisen myynnin toimintamallin uudistaminen on työn alla.
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Logomo Oy
Toimitusjohtaja Päivi Rytsä
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

1.2.2019 Logomon toimistot Oy koko osakekanta myytiin. Yrityskaupan jälkeen Logomo Oy jatkaa Logomon toimistot Oy:n manageerausta ja on tehnyt palvelusopimuksen 1.2.2019 alkaen. Tapahtumaliiketoiminnassa kevät on ollut erilaisten yleisö ja yritystapahtumien aikaa. Loppuvuotta kohden tilaisuuksien
määrä kasvaa selkeästi.
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Turun Kaupunginteatteri Oy
Toimitusjohtaja Arto Valkama
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Osavuosikatsauksen perusteella näyttää siltä, että toiminnalliset tavoitteet tullaan kuluvana vuonna saavuttamaan.
Täyttöprosentti on hieman alle tavoitteen, mutta syksyn myyntitilanne näyttää sen suhteen hyvältä. Ennusteen mukaan katsojamäärätavoite tulee ylittymään samoin kuin ensi-iltojen määrä. Ensi-iltojen määrää nostavat yhteistuotannot, joita on tullut vuoteen useita.
Taloudellinen tulos 30.6. on talousarvion tilanteeseen nähden parempi ja on odotettavaa, että koko vuoden tulos muodostuu arvioitua hieman paremmaksi. Ulkoisen rahoituksen taso on asetettu talousarviossa todella korkeaksi ja sen
saavuttaminen tulee olemaan haastavaa. Ennusteessa on varauduttu siihen, että talousarvion tasosta tultaisiin jäämään n. 50.000 euroa. Kokonaisliikevaihto laskee jonkun verran, mutta tulosta tasapainottaa talousarvion tasoa pienemmät kustannukset.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino

Mittari tai indikaattori

TP
2016

TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

Tilikauden tulos 1.000 €

340

197

-230

-216

47

-171

4 746

2 282

4 716

Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen
Kaupunginteatterin omien tuottojen kehitys, (1.000 €).

2 825

3 065

3 665
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Forum Marinum - säätiö
Toimitusjohtaja Tapio Maijala
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:
Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja tavoitteet tullaan saavuttamaan. Kävijämäärät ovat kasvusuunnassa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena
Toteutunut
2016

Toteutunut
2017

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

149 876

195 700

171 481

150 000

67 099

175 000

Näyttelyjen määrä, kpl

8

9

10

10

4

10

Merellisten tapahtumien määrä,
kpl

6

8

10

8

13

15

Toteutunut
2016

Toteutunut
2017

Toteutunut
2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %

36,0

38,0

33,0

33,0

38,0

33,0

Pääsylipputulot, (1.000 €)

220

240

228

215

117

230

Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin kanssa (1.000 €) Kh
17.12.2015 § 561 2016-2018

574

574

574

574

287

574

Kaupungin avustus (1.000 €)

510

310

260

260

130

260

Mittari tai indikaattori

Kävijämäärä / vuosi, henkilöä

Ennuste
31.12.2019

Tavoite: Tasapainoinen talous
Mittari tai indikaattori

Ennuste
31.12.2019
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Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli
Toimitusjohtaja Satu Alanen
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa
30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:

Alkuperäiset tavoitteet yhtiölle on tehty eri tilanteessa, kuin mikä nykyinen tilanne on. HC TPS on 1.8.2019 alkaen
ottanut koko Turkuhallin kaupallisen liiketoiminnan vastatakseen kiinteää vuosivuokraa vastaan. Yhtiön henkilökunnassa on em. sopimuksen johdosta tapahtunut muutoksia, mitkä vuonna 2019 vaikuttavat ensisijaisesti irtisanomisajan palkkojen maksamisena. Toimitusjohtaja, markkinointiassistentti sekä markkinointipäällikkö ovat jättäneet tehtävänsä.Yhtiön ja TPS:n sopimukseen perustuva erilliskorvaus TPS:n järjestämistä suurista tapahtumista sekä vastaavasti TPS:n ostamat tapahtumien rakennustyöt ovat tässä kohtaa mahdottomia ennustaa. Kupittaan hallien toiminta
jatkuu ennallaan.
KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET
Tavoite: Vuokran ja yhtiövastikkeen välinen erotus
Mittari tai indikaattori
Kiint.Oy:n maksaman Artukaisten
areenahuoneiston vuokran ja
areenahuoneiston yhtiövastikkeen
välinen erotus muuttuu vain kiinteistön ylläpitoindeksin mukaisesti.
(1.000 €)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

Toteutunut
30.6.2019

Ennuste
31.12.2019

1.257

1 311

1.231

1.030

566

1 029

Tavoite: Yleisötapahtumien lisääntyminen yhtiön omistamissa halleissa
Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen
vuoden tilinpäätökseen 5 %.
Vastikkeiden % -osuus liikevaihdosta

2.091
(7,8 %)

2.531
(16%)

2.513
(-0,87%)

2.262
(0,5%)

1.180
(-1,1%)

2.050
(-18%)

52,2

47,8

46,9

47,2

47,2

49,5

*)Tavoitteen alittaminen johtuu kaupungin konserniohjeesta alentaa Areena-huoneistolle maksettavaa vastiketta
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle
TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

Toteutunut
30.6.2019

Liikevaihto (1.000 €)

4.540

4 856

4.729

4.283

2237

4 071

Liikevoitto (1.000 €)

0

2

1

13

237

71

930

1 199

991

589

499

647

Mittari tai indikaattori

Hoito- /käyttökate (1.000 €)

Ennuste
31.12.2019

Tavoite: Kupittaan hallin avustuksen säilyminen entisellä tasolla
Mittari tai indikaattori
Turun kaupungin ja Koy Turun Monitoimihallin välisen sopimuksen mukainen Kupittaan hallin avustus säilyy samalla tasolla. (1.000 €)

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

Toteutunut
30.6.2019

792

792

792

792

396

Ennuste
31.12.2019

792
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Turku 2029 – säätiö sr

Turku 2029 – säätiö sr
Asiamies Tuomas Heikkinen
Asiamiehen arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019
sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:
Säätiön varainhoitajien kilpailutus on kestänyt suunniteltua kauemmin, minkä johdosta säätiön pääomaa on saatu osittain
sijoitettua markkinoille vasta kevään ja kesän 2019 aikana (pl. vuoden 2018 aikana tehty viiden milj. euron sijoitus konserniyhtiön antolainaan).
Tämän johdosta säätiön vuoden 2019 sijoitustuotot jäävät merkittävästi suunnitellusta ja niiden arvioidaan olevan luokkaa 0 –
0,2 milj. euroa vuodelta 2019, riippuen vahvasti osakemarkkinoiden tilanteesta loppuvuonna 2019. Epävarmuuden lisääntyminen osakemarkkinoilla syksyn 2019 aikana vaikeuttaa säätiön sijoitustoiminnan tavoitteisiin pääsemistä. Lisäksi korot päävaluutta-alueilla ovat edelleen laskussa, joten korkomarkkinoilta ei ole saatavissa korvaavia tuottoja.
Säätiön sääntöjen mukaan säätiö saa käyttää tarkoituksensa toteuttamiseksi ainoastaan pääoman tuottoa vuoteen 2027
saakka.

KAUPUNGINVALTUUSTON SEURAAMAT TAVOITTEET
TP 2017

TP 2018

Tavoite
2019

Toteutunut
30.6.2019

-

48

1 450

73

Ennuste
31.12.2019

Taloudellinen tavoite
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tuotto
(1.000€)

0

_________________________________________________________________________________________________________
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Osavuosikatsaus 2/2019
Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

Talousarvio
muutokset
2019

Talousarvio
muutoksineen
2019

Ennuste
2019

TOIMINTATUOTOT

435 375

418 954

13 703

432 657

432 820

163

Myyntituotot

154 119

147 245

7 562

154 807

152 766

-2 041

Maksutuotot

64 181

65 626

-1 883

63 743

64 440

697

Tuet ja avustukset

26 228

22 815

-0

22 815

27 093

4 278

165 443

159 494

159 494

160 678

1 184

25 404

23 774

8 024

31 798

27 844

-3 954

1 864

1 110

500

1 610

1 610

-0

-1 473 000

-1 480 308

-10 080

-1 490 388

-1 524 367

-33 979

Henkilöstökulut

-495 830

-507 910

-2 136

-510 046

-519 501

-9 454

Palveluiden ostot

-661 235

-659 783

-386

-660 169

-678 802

-18 634

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-55 803

-55 924

-32

-55 955

-57 452

-1 497

Avustukset

-96 314

-90 065

-3 581

-93 646

-99 154

-5 508

Käyttötalousosa
(1.000 €)

Poikkeama
Ennuste TA muutoksin

Turku

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

Muut toimintakulut

-163 817

-166 626

-3 946

-170 571

-169 458

1 113

-1 035 761

-1 060 244

4 123

-1 056 121

-1 089 937

-33 816

-1 042

-1 072

-1 072

-1 072

-0

Henkilöstökulut

-312

-333

-333

-333

-0

Palveluiden ostot

-196

-202

-202

-202

-0

-33

-32

-32

-32

0

TOIMINTAKATE

Kaupunginvaltuusto
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-502

-506

-506

-506

-0

-1 042

-1 072

-1 072

-1 072

-0

339

640

640

643

2

331

632

632

632

0

8

8

8

11

2

-460

-1 021

-1 021

-763

257

-355

-881

-881

-648

234

-61

-92

-92

-72

21

-6

-8

-8

-2

6

Keskusvaalilautakunta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palveluiden ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
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Käyttötalousosa
(1.000 €)

Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

Muut toimintakulut

-38

Talousarvio
muutoksineen
2019

Ennuste
2019

Poikkeama
Ennuste TA muutoksin

-39

-39

-42

-3

-120

-380

-380

-121

260

-458

-538

-538

-538

-0

-361

-436

-436

-436

-0

-94

-95

-95

-95

-0

-2

-5

-5

-5

0

-1

-1

-1

-1

-0

-458

-538

-538

-538

-0

TOIMINTATUOTOT

205 268

194 614

13 328

207 942

206 932

-1 009

Myyntituotot

37 987

34 204

4 787

38 991

37 670

-1 322

Maksutuotot

2 303

2 069

517

2 586

5 089

2 503

Tuet ja avustukset

8 142

6 633

6 633

8 518

1 885

135 958

131 826

131 826

132 052

226

20 878

19 882

8 024

27 905

23 603

-4 302

-244 459

-252 597

-8 098

-260 695

-256 733

3 962

-47 246

-47 397

-3 680

-51 078

-51 819

-741

TOIMINTAKATE

Talousarvio
muutokset
2019

Tarkastuslautakunta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palveluiden ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

Kaupunginjohtajan toimiala

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palveluiden ostot

3

-101 556

-112 766

-610

-113 376

-109 372

4 004

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-17 794

-20 309

-50

-20 359

-20 163

197

Avustukset

-28 894

-27 491

188

-27 303

-27 367

-64

Muut toimintakulut

-48 969

-44 634

-3 946

-48 579

-48 013

566

-39 188

-57 983

5 230

-52 753

-49 801

2 952

TOIMINTATUOTOT

184 123

173 414

5 304

178 718

179 708

990

Myyntituotot

37 987

34 204

4 787

38 991

37 670

-1 322

Maksutuotot

581

69

517

586

589

3

8 142

6 633

6 633

8 518

1 885

135 958

131 826

131 826

132 052

226

1 454

682

0

682

879

198

-226 956

-232 783

-4 632

-237 415

-232 697

4 718

-43 002

-42 206

-3 680

-45 886

-46 388

-502

TOIMINTAKATE

Kaupunginhallitus

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

3
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Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

Talousarvio
muutokset
2019

Talousarvio
muutoksineen
2019

Ennuste
2019

Poikkeama
Ennuste TA muutoksin

Palveluiden ostot

-88 511

-99 042

-610

-99 653

-95 657

3 996

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-17 794

-20 309

-50

-20 359

-20 163

197

Avustukset

-28 894

-27 491

188

-27 303

-27 367

-64

Muut toimintakulut

-48 756

-43 734

-480

-44 213

-43 122

1 091

-42 831

-59 369

672

-58 697

-52 989

5 708

Käyttötalousosa
(1.000 €)

TOIMINTAKATE

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palveluiden ostot

-17 290

-18 914

-18 914

-19 146

-231

-4 245

-5 191

-5 191

-5 431

-239

-13 045

-13 723

-13 723

-13 715

8

-17 290

-18 914

-18 914

-19 146

-231

21 146

21 200

29 224

27 224

-2 000

2 000

4 500

2 500

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-0

Kaupungin yhteiset toiminnot
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot

0

Maksutuotot

1 722

Tuet ja avustukset

0

Vuokratuotot

0

Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

19 424

8 024

2 000

19 200

8 024

27 224

22 724

-4 500

-900

-3 466

-4 366

-4 891

-525

-213

-900

-3 466

-4 366

-4 891

-525

20 933

20 300

4 558

24 858

22 333

-2 524

0
-213

Henkilöstökulut
Palveluiden ostot

0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

Vahinkorahasto
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
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Käyttötalousosa
(1.000 €)

Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

Talousarvio
muutokset
2019

Talousarvio
muutoksineen
2019

Ennuste
2019

Poikkeama
Ennuste TA muutoksin

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

-75

Henkilöstökulut
Palveluiden ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-75
-75

Hyvinvointitoimiala
TOIMINTATUOTOT

73 384

67 805

-0

67 805

69 259

1 454

Myyntituotot

26 454

18 905

3 400

22 305

23 859

1 554

Maksutuotot

37 405

41 589

-3 400

38 189

36 620

-1 569

Tuet ja avustukset

5 802

3 703

3 703

5 052

1 349

Vuokratuotot

3 281

3 444

3 444

3 585

141

441

164

164

143

-21

Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

-688 647

-670 398

-39

-670 438

-703 477

-33 039

Henkilöstökulut

-202 612

-204 621

1 516

-203 105

-208 704

-5 599

Palveluiden ostot

-414 202

-398 947

2 266

-396 681

-418 425

-21 743

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-17 985

-17 183

0

-17 183

-18 870

-1 687

Avustukset

-25 270

-20 253

-3 820

-24 074

-28 136

-4 062

Muut toimintakulut

-28 578

-29 395

0

-29 395

-29 342

52

-615 264

-602 593

-39

-602 633

-634 217

-31 585

TOIMINTATUOTOT

24 913

25 176

-0

25 176

25 311

135

Myyntituotot

10 429

10 743

0

10 743

10 626

-117

Maksutuotot

8 469

8 349

8 349

8 018

-331

Tuet ja avustukset

5 379

5 851

5 851

6 306

455

84

68

68

65

-3

552

165

165

296

132

-321 752

-331 334

111

-331 223

-336 656

-5 433

-175 010

-179 602

89

-179 513

-184 071

-4 558

-52 778

-53 291

1

-53 290

-53 190

100

-9 489

-9 288

21

-9 266

-9 156

110

Avustukset

-32 325

-31 825

-31 825

-33 033

-1 208

Muut toimintakulut

-52 150

-57 327

0

-57 327

-57 205

122

-296 839

-306 158

111

-306 047

-311 345

-5 298

TOIMINTATUOTOT

9 882

9 010

9 010

10 182

1 172

Myyntituotot

1 177

1 032

1 032

1 092

60

Maksutuotot

5 244

4 991

4 991

5 253

262

TOIMINTAKATE

Sivistystoimiala

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

-0

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palveluiden ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

TOIMINTAKATE

Vapaa-aikatoimiala
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Käyttötalousosa
(1.000 €)

Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

Tuet ja avustukset

1 101

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

Talousarvio
muutokset
2019

Talousarvio
muutoksineen
2019

Ennuste
2019

Poikkeama
Ennuste TA muutoksin

763

763

1 357

594

1 599

1 657

1 657

1 564

-93

762

569

569

916

348

-72 627

-74 911

-879

-75 790

-75 965

-175

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

-25 910

-27 123

-5

-27 128

-27 158

-30

Palveluiden ostot

-7 851

-7 584

-925

-8 508

-8 501

7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-4 819

-4 710

-4 710

-4 790

-81

Avustukset

-9 655

-10 260

-10 209

-10 385

-176

-24 392

-25 234

-25 234

-25 131

104

-62 745

-65 901

-66 780

-65 783

997

TOIMINTATUOTOT

4 643

4 060

4 060

4 963

903

Myyntituotot

1 028

885

885

969

84

Maksutuotot

1 939

1 812

1 812

2 060

248

Tuet ja avustukset

598

342

342

732

390

Vuokratuotot

460

459

459

412

-47

Muut toimintatuotot

617

562

562

791

229

-39 237

-40 809

-41 644

-41 753

-109

-17 940

-18 051

-111

-4 487

-4 329

158

-2 191

-2 252

-61

90

-8 357

-8 564

-207

-8 669

-8 557

112

-835

-37 584

-36 790

794

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

51

-879

Kulttuurilautakunta

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

-17 238

-17 940

Palveluiden ostot

-3 977

-3 562

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 352

-2 191

Avustukset

-7 826

-8 447

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-7 844

-8 669

-34 595

-36 749

-835

-925

Liikuntalautakunta
TOIMINTATUOTOT

4 421

4 045

4 045

4 259

214

Myyntituotot

81

84

84

74

-10

Maksutuotot

2 938

2 796

2 796

2 820

24

123

123

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot

177
1 086

1 159

1 159

1 108

-51

139

7

7

134

127

-24 815

-24 982

-25 015

-25 209

-195

Henkilöstökulut

-4 502

-4 553

-4 553

-4 619

-66

Palveluiden ostot

-2 680

-2 709

-2 709

-2 821

-112

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 951

-2 005

-2 005

-1 997

8

Avustukset

-1 401

-1 410

-1 443

-1 443

0

-14 281

-14 304

-14 304

-14 329

-25

-20 394

-20 937

-20 970

-20 951

19

Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

Nuorisolautakunta
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Käyttötalousosa
(1.000 €)
TOIMINTATUOTOT

Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

818

905

Talousarvio
muutokset
2019

Talousarvio
muutoksineen
2019

Ennuste
2019

Poikkeama
Ennuste TA muutoksin

905

960

55

Myyntituotot

67

63

63

50

-13

Maksutuotot

367

382

382

372

-10

Tuet ja avustukset

326

421

421

502

81

52

39

39

45

6

-9

-9

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

5

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

-8 574

-9 120

-11

-9 131

-9 002

129

Henkilöstökulut

-4 169

-4 629

-5

-4 635

-4 487

147

Palveluiden ostot

-1 194

-1 312

-1 312

-1 351

-39

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-517

-514

-514

-541

-28

Avustukset

-427

-404

-409

-378

32

-2 267

-2 262

-2 262

-2 245

17

-7 757

-8 215

-11

-8 226

-8 042

184

TOIMINTATUOTOT

77 162

76 963

375

77 338

76 001

-1 337

Myyntituotot

39 109

42 640

-625

42 015

39 993

-2 022

Maksutuotot

8 745

6 722

1 000

7 722

7 572

-150

Tuet ja avustukset

2 348

2 431

2 431

2 466

35

24 499

22 491

22 491

23 391

900

2 460

2 679

2 679

2 579

-100

1 861

1 110

500

1 610

1 610

-0

-101 169

-105 691

-1 175

-106 866

-106 674

193

Henkilöstökulut

-16 592

-18 890

-55

-18 945

-17 722

1 223

Palveluiden ostot

-77 783

-80 842

-1 117

-81 959

-82 954

-995

-3 207

-2 593

-3

-2 596

-2 631

-35

-120

-175

-175

-175

-0

-3 467

-3 192

-3 192

-3 192

-0

-22 147

-27 618

-300

-27 918

-29 063

-1 144

TOIMINTATUOTOT

41 869

37 842

1 000

38 842

39 505

663

Myyntituotot

6 163

5 926

5 926

5 904

-22

Maksutuotot

8 745

6 722

7 722

7 572

-150

222

229

229

264

35

24 497

22 491

22 491

23 391

900

2 241

2 474

2 474

2 374

-100

1 861

1 110

500

1 610

1 610

-0

-48 556

-49 532

-1 075

-50 607

-50 415

193

Henkilöstökulut

-15 210

-17 368

-55

-17 423

-16 295

1 128

Palveluiden ostot

-27 348

-26 964

-1 017

-27 981

-28 881

-901

-2 828

-2 209

-3

-2 212

-2 247

-35

-120

-175

-175

-175

-0

-3 050

-2 817

-2 817

-2 817

0

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-6

Kaupunkiympäristötoimiala

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

Kaupunkiympäristölautakunta

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
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Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

Talousarvio
muutokset
2019

Talousarvio
muutoksineen
2019

Ennuste
2019

Poikkeama
Ennuste TA muutoksin

-4 826

-10 580

425

-10 155

-9 299

856

-101

-100

-100

-100

0

Henkilöstökulut

-81

-85

-85

-85

0

Palveluiden ostot

-18

-13

-13

-13

-0

-2

-2

-2

-2

0

-0

-0

-100

-100

0

Käyttötalousosa
(1.000 €)
TOIMINTAKATE

Rakennus- ja lupalautakunta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-0
-101

-100

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk
TOIMINTATUOTOT

35 229

39 014

-625

38 389

36 389

-2 000

Myyntituotot

32 946

36 714

-625

36 089

34 089

-2 000

2 126

2 202

2 202

2 202

0

156

98

98

98

-0

-52 447

-55 952

-56 052

-56 052

0

-1 270

-1 397

-1 397

-1 303

95

-50 388

-53 799

-53 899

-53 994

-95

-377

-382

-382

-382

0

-412

-374

-374

-374

0

-17 218

-16 938

-17 663

-19 663

-2 000

Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

2

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palveluiden ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-100

-100

Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-725

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
TOIMINTATUOTOT

63

107

107

107

-0

63

107

107

107

-0

-64

-107

-107

-107

0

Henkilöstökulut

-31

-39

-39

-39

0

Palveluiden ostot

-29

-66

-66

-66

0

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
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Käyttötalousosa
(1.000 €)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

-0

Talousarvio
muutokset
2019

Talousarvio
muutoksineen
2019

Ennuste
2019

Poikkeama
Ennuste TA muutoksin

-1

-1

-1

0

-5

-1

-1

-1

-0

-1

-0

-0

0

0

Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
TOIMINTATUOTOT

44 427

44 746

44 746

44 492

-254

Myyntituotot

38 964

39 720

39 720

39 526

-194

Maksutuotot

2 014

1 907

1 907

1 888

-19

Tuet ja avustukset

3 124

2 802

2 802

2 761

-41

11

11

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

13
311

317

317

307

-10

-42 309

-42 746

-42 746

-42 490

256

-27 433

-28 628

-28 628

-28 611

17

Palveluiden ostot

-6 714

-5 965

-5 965

-5 993

-28

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 467

-1 796

-1 796

-1 802

-6

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-50

-60

-60

-58

2

-5 645

-6 297

-6 297

-6 026

272

2 117

2 000

2 000

2 002

2
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Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

Talousarvio
muutokset
2019

Talousarvio
muutoksineen
2019

Ennuste
2019

Poikkeama
Ennuste TA muutoksin

Investointimenot

-81 153

-103 157

-55 949

-159 106

-150 605

8 501

Rahoitusosuudet

1 123

1 839

0

1 839

1 840

1

19 912

23 873

9 472

33 345

28 084

-5 261

-60 118

-77 445

-46 477

-123 922

-120 681

3 241

Investointimenot

-73 422

-91 595

-55 949

-147 544

-139 177

8 367

Rahoitusosuudet

126

0

0

0

0

0

Investointiosa
(1.000 €)
Turku

Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

Kaupunginjohtajan toimiala

Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

19 886

23 700

9 472

33 172

27 912

-5 260

-53 410

-67 895

-46 477

-114 372

-111 265

3 107

-9 785

-11 063

-45 700

-56 763

-54 283

2 480

0

0

0

0

0

2 000

2 000

Kaupunginhallitus
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

-9 785

-11 063

-45 700

-56 763

-52 283

4 480

Investointimenot

-63 637

-80 532

-10 249

-90 781

-84 895

5 886

Rahoitusosuudet

126

0

0

0

0

0

Kaupungin yhteiset toiminnot

Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

19 886

23 700

9 472

33 172

25 912

-7 260

-43 625

-56 832

-777

-57 609

-58 983

-1 373

-575

-2 500

0

-2 500

-2 396

104

0

0

0

0

0

0

0

Hyvinvointitoimiala
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

-575

-2 500

0

-2 500

-2 396

104

-2 868

-2 466

0

-2 466

-2 466

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 868

-2 466

0

-2 466

-2 466

0

-804

-1 260

0

-1 260

-1 230

30

0

0

0

0

0

0

0

Sivistystoimiala
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

Vapaa-aikatoimiala
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

-804

-1 260

0

-1 260

-1 230

30

-364

-940

0

-940

-940

0

0

0

0

0

0

Kulttuurilautakunta
Investointimenot
Rahoitusosuudet
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Investointiosa
(1.000 €)

Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

Talousarvio
muutokset
2019

Talousarvio
muutoksineen
2019

Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

Ennuste
2019

Poikkeama
Ennuste TA muutoksin

0

0

-364

-940

0

-940

-940

0

-345

-200

0

-200

-200

0

0

0

0

0

0

0

0

Liikuntalautakunta
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

-345

-200

0

-200

-200

0

-94

-120

0

-120

-90

30

0

0

0

0

0

0

0

Nuorisolautakunta
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

-94

-120

0

-120

-90

30

-367

-1 500

0

-1 500

-1 500

0

176

0

176

176

0

0

0

Kaupunkiympäristötoimiala
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

-367

-1 324

0

-1 324

-1 324

0

-78

-1 000

0

-1 000

-1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Kaupunkiympäristölautakunta
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

-78

-1 000

0

-1 000

-1 000

0

-500

0

-500

-500

0

176

0

176

176

0

0

0

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk
Investointimenot

-289

Rahoitusosuudet
Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

-289

-324

0

-324

-324

0

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
Investointimenot

-3 117

-3 836

0

-3 836

-3 836

0

Rahoitusosuudet

998

1 663

0

1 663

1 664

1

26

173

173

172

-1

-2 093

-2 000

-2 000

-2 000

0

Luovutustulot
NETTOINVESTOINNIT

0
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