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Oikeudenmukaisuus
Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Kohtelemme asiakkaita, kumppaneita, henkilöstöä
ja muita sidosryhmiä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden

Toiminta-ajatus

ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvää toimintaympäristöä
sekä

huolehtii

omistajahallintaansa

kuuluvasta

omaisuudesta ja sen kehittämisestä.
Visio
Turun Kiinteistöliikelaitos tuottaa palveluja tehokkaasti ja asiakkaita kuunnellen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.
Arvot
Asukas- ja asiakaslähtöisyys
Arvostamme asiakasta. Keräämme sekä asukasettä asiakaspalautetta säännöllisesti ja parannamme
sen pohjalta palveluiden tarjontaa ja laatua entisestään.
Yhteistyö
Kaikki sujuu mutkattomammin, kun on laaja yhteistyöverkosto. Siksi panostamme verkostoituneeseen
tapaan toimia sekä paikallisesti että seudullisesti.
Kestävä kehitys
Huomioimme kaikessa toiminnassamme rakenteiden ekologiset ja taloudelliset elinkaarivaatimukset
sekä tuemme kestävää kehitystä.
Osaamisen ja luovuus
Tuemme aktiivisesti ammattitaitoisen ja idearikkaan
henkilökunnan kykyjä. Kannustamme luovuuteen
esimerkiksi kehittämällä prosesseja.
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Liikelaitosjohtajan katsaus:
Vuotta ovat värittäneet liikelaitoksen uudelleen perustaminen ja kuntatalouden haasteet
Lautakunnasta

johtokuntaan

-

Ensimmäinen

vuosi uuden kuntalain mukaisena liikelaitoksena
Turun

kiinteistöliikelaitos

perustettiin

uudestaan

liikelaitoksena uuden kuntalain 10 a luvun mukaisesti. Samalla vahvistettiin Kiinteistöliikelaitoksen ja
Tilaliikelaitoksen uusi tehtävänjako. Muutoksen seurauksena Kiinteistöliikelaitokselle siirtyi uutta kiinteistömassaa. Nyt meidän tehtävänämme on käydä
uusi hoidettava omaisuus läpi ja määrittää sen kehittämisaskeleet.
Liikelaitosta ohjaa muutoksen seurauksena johtokunta. Toimintaa ohjaa entisen toimintasäännön
sijaan hyvän hallinnon periaatteet. Muutos on ollut
ajatuksellisesti merkittävä, johtokunta on kiinteä osa
liikelaitosta, ei erillinen toimielin kuten lautakunta
ennen. Kiinteistöliikelaitoksen muodostavat virkamieskoneisto ja johtokunta yhdessä.
Meille tällä muutoksella on ollut suuri käytännön
merkitys. Johtokunnalla ja johdolla on KiinteistöliikeUudet toimintatavat ovat lisänneet ennakkokeskus-

laitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkei-

telua valmisteilla olevista asioista johtokunnassa.

noelämälle hyvää toimintaympäristöä sekä huolehtii

Johtokunnan toiminta on proaktiivista, asioihin val-

omistajahallintaansa kuuluvasta omaisuudesta ja

mistaudutaan ja niistä keskustellaan etukäteen.

sen kehittämisestä.

Näin tuleviin haasteisiin voidaan varautua paremmin
ja luoda niitä varten strategioita. Johtokunnan katse

Johtokunta linjaa liikelaitoksen toimintaa

on

siis

vahvasti

tulevaisuudessa.

Johtokunnan tehtävänä on linjata ja ohjata liikelaitoksen toimintaa ja toiminnan suuntaa. Se valvoo ja

Kuntatalouden tila asetti haasteen, mutta toi-

ohjaa liikelaitosta toimimaan sovittujen tavoitteiden

minnan aktiivisuus lisääntyi syksyllä

mukaisesti.
Kuntatalouden vaikeuksista huolimatta Kiinteistöliikelaitoksen toiminta aktivoitui selvästi syksyllä.
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ARA-rakentamisella on ollut osaltaan suuri raken-

Tulevaisuutta rakennetaan tänään

tamista ylläpitävä merkitys. Vuoden aikana toteutettiin ja vietiin eteenpäin merkittäviä kehittämishank-

Viime vuonna on välillä tuntunut siltä kuin samaan

keita.

aikaan pitäisi toisella jalalla painaa kaasua ja toisella
jarrua. Talouden nopeasta taantumisesta huolimatta

LogiCity alueen rakentaminen on saatu käyntiin ja

Kiinteistöliikelaitoksen

alueelle on valmistunut uusia toimitiloja. Käärmekal-

Tämän vuoksi investointitasosta on pidetty huolta.

lion sillan valmistuminen on mahdollistanut uuden

Investoinnit ovat osaltaan talouden elpymisen ehto,

elinkeinoalueen käyttöönottoa lentokentän itäpuolei-

ja taloudellisen nousun alkaessa Turun on oltava

sella Vaisteen alueella.

kilpailukykyinen alue yritystoiminnalle. Tästä syystä

on

katsottava

eteenpäin.

investointeja infrastruktuurin lisättiin ja ne tulevat
Ihmiselle parempi keskusta – hanke on edennyt.

olemaan edelleen korkealla tasolla ensi vuonna.

Vähätorin alue valmistui ja se on herättänyt kuntalaisissa suurta kiinnostusta ja ansaittuja kehujakin.

Tulevaisuuden rakentamista on myös seutukunnalli-

Aurajoen rantamuurien peruskorjaus etenee ja Lin-

sen yhteistyön kehittäminen. Tällä hetkellä selvitel-

nafältin alueen kehittäminen jatkuu. Samoin Vaa-

lään yhteisen tilaajaorganisaation mahdollisuutta.

sanpuiston

jatkokehittämissuunnitelmat

etenevät.

Hankkeessa ovat mukana Turun lisäksi Naantali,

Ratapihan

konepaja-alueen

turvallisuusselvitystä

Raisio, Rusko, Lieto, Aura, Sauvo, Paimio ja Kaari-

tehdään parasta aikaa. Kauppatorin uudistushank-

na.

keen yleissuunnitelmaa valmistellaan, niin ja kulttuuYhteenvetona vuodesta 2009 voidaan todeta, että

ripääkaupunkivuosikin lähestyy vauhdilla.

kuntatalouden haasteista huolimatta eteenpäin on
Henkilöstöresurssit

menty.

Kiinteistöliikelaitoksen tehtävistä ja toiminnasta läh-

Jouko Turto

tevä henkilöstöresurssien pitkänajan mitoitustarve

Kiinteistöliikelaitoksen johtaja

on

151

henkilötyövuotta.

Henkilöstöresursseja

vuonna 2009 käytettiin vain 140 henkilötyövuotta,
johtuen eläköitymisestä johtuvasta poistumasta ja
rekrytointiprosessien pitkäkestoisuudesta. Osaamisen ylläpitäminen ja kasvattaminen on tärkeä voimavara asiantuntijaorganisaatiossa. Kiinteistöliikelaitoksen on huomioitava tämä uusia henkilöitä rekrytoitaessa.
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merkittävästi edellisestä vuodesta. HissiavustushaHaasteellinen vuosi takana -tonttipäällikkö Petri
Liski

kemusten määrä oli edellisen vuoden tapaan korkealla tasolla. Pientalojen energiatalouden parannuk-

Tonttipalvelut

siin tarkoitetut avustukset laajennettiin koskemaan

Asukas- ja yrityspysäköinti

kaikkia pientalon energiaparannuksia ja samalla ne

Tontteja asumiseen ja yrittämiseen

muutettiin sosiaaliperusteisiksi, eli niihin lisättiin

Asuntopolitiikan valmistelu ja asuntotuotannon

tulorajat. Erityisesti hakemusten määrää kuitenkin

ohjaus

kasvattivat uusina avustusmuotoina tulleet valtion

Asumisoikeusasuntoasiat

asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tarkoittamat suh-

Korkotukilainat

danneavustukset. Näitä avustuksia voidaan myön-

Korjaus- ja energia-avustukset

tää yli 5000€ maksaviin korjauksiin siten, että avustuksen osuus kustannuksista on 10%. Tällä avusUusia alueita rakennettiin

tuksella on elvytetty rakennusalaa ja sen työllisyyttä.
Kaiken kaikkiaan Kiinteistöliikelaitokselle tulleiden

Monet hankkeet ovat edenneet vuoden aikana.

avustushakemusten määrä vuonna 2009 on noin

Esimerkkeinä voidaan mainita LogiCityn alueen

1300 kappaletta.

ensimmäinen merkittävän rakennuskohteen saavuttaneen harjakorkeutensa, kauppakeskus Skanssin

Uusia tehtäviä vanhojen rinnalle

avajaiset 17.4.2009 ja Nummenrannan alueen kahden viimeisen kerrostalon rakentamisen aloittami-

Asukaspysäköinti sai rinnalleen yrityspysäköinnin,

nen. Myös Köydenpunojankadun varrella sijaitsevan

joka aloitettiin joulukuussa vajaan vuoden kestävänä

ratapihan alueen ilme asuntoalueena alkaa hahmot-

kokeiluna. Kokeilun perusteella yrityspysäköinnin

tua.

mahdollisesta jatkosta tehdään päätös syksyllä
2010.

Kaupunkikuvan kannalta merkittävät hankkeet Kakolan alueella, Telakkarannassa ja Raunistulassa

Vuoden aikana läpikäytiin Ruissalon vuokrasopi-

eivät ole edenneet, koska kaavoja koskevat valitus-

mukset. Prosessi oli työläs, koska kaikki sopimukset

prosessit ovat yhä kesken.

käytiin läpi yksityiskohtaisesti aluerajoja myöten.

Rakentamista ja korjausta tuettiin avustuksin

Tonttien myynnille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen osoittautui yllättävän haasteelliseksi talou-

ARA-rahoitus on ylläpitänyt rakentamista ja erilais-

den taantuma vuoksi. Yleisen taloudellisen epävar-

ten valtion tukeman tuotannon hakemusten puolto-

muudesta johtuen asiakkaat eivät ole olleet haluk-

jen määrä on moninkertaistunut aiempaan verrattu-

kaita tekemään kauppoja, mutta tilanne on alkanut

na. Valtio haluaa kunnan ottavan kantaa hakemuk-

normalisoitua vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

siin, jotta rahoitetut hankkeet eivät olisi ristiriidassa

Marraskuun lopun tilanteen perusteella vaikuttaa

toimintaympäristön ja markkinoiden tarpeiden kans-

siltä, että tonttien luovutuksessa jäädään hieman

sa
Myös

edellisen vuoden määrästä. (72 tonttia vuonna
korjausavustushakemusten

määrä

2008). Talouden epävakaa tilanne on näkynyt sel-

kasvoi

västi tonttihakemusten määrässä. Tonttitarjontaan

6

on tulossa tulevaisuudessa selvää lisäystä. Nykyi-

Uudet koordinaattijärjestelmät käyttöön

sellä tasolla mennään vielä kevät 2010, mutta jo
syksyllä tarjontaa on aiempaa enemmän.

Turun kaupunki siirtyy 15.2.2010 kartta- ja maastomittaustoiminnoissa

Yhteenvetona menneestä vuodesta voidaan todeta,

uuden

yleiseurooppalaisen

standardin mukaisiin tasokoordinaatti- (ETRS-GK23,

että se oli haasteellinen. Haasteet ovat olleet moni-

yleisemmin

naisia. Merkittävimpänä ehkä vaikea yleinen talous-

EUREF-FIN)

ja

korkeusjärjestelmiin

(N2000).

tilanne, joka on näkynyt rakentamisen hiljentymisenä. Toimintasektorilla vaikuttaa myös suuresta kun-

Uusien koordinaattijärjestelmien tarve on tullut ajan-

ta-alan eläköitymisestä johtuva resurssivaje. Lisäksi

kohtaiseksi, koska Turun alueella on tällä hetkellä

Kiinteistöliikelaitoksen tehtäviin tuli suuren raken-

käytössä useita tasokoordinaatistoja ja korkeusjär-

nusmassan hoitaminen Tilaliikelaitoksen kanssa

jestelmiä. Satelliittimittaus- ja paikannuslaitteet toi-

tehdyn uuden työnjaon seurauksena. Uusia raken-

mivat suoraan EUREF-FIN – järjestelmässä, mikä

nuksia on noin 700 kappaletta. Ne kaikki käydään

on omiaan helpottamaan mittaustöitä ja paikkatieto-

läpi ja tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Osa

järjestelmien ylläpitoa jatkossa.

rakennuksista on purettava, osa myytävä tai laitettava myyntikuntoon ja osa rakennuksista jää Kiinteis-

Helmikuussa tapahtuvan käyttöönoton myötä saa-

töliikelaitokselle. Tehtäviä ja haasteita tulee riittä-

daan päätökseen yli kaksi vuotta kestänyt mittava

mään siis tulevaisuudessakin.

projekti, jota on viety kuluneen vuoden aikana voimalla eteenpäin. Pitkään käytössä olleen NTurku –

Kaupunkimittauksen juhlavuosi. Historiaa ja
huipputekniikkaa -kaupungingeodeetti Ilkka Saarimäki

korkeusjärjestelmän tilalle tulee uusi valtakunnallinen N2000 -korkeusjärjestelmä. Vanhan NTurku

Kaupunkimittauspalvelut

järjestelmän korkeudet voi siirtää uuteen N2000 –

Kiinteistöinsinööri- ja mittauspalvelut:

järjestelmään laskukaavalla: N2000 = NTurku +

Mittauspalvelut

0,464 m

Kiinteistötoimitukset
(esim. tontin lohkomiset, rasitetoimitukset)
Rakennuslupakartat

Korkeusjärjestelmän vaihto tarkoittaa käytännössä

Rakennuksen paikan merkitsemiset ja sijaintikat-

myös, että korkeuskäyrät on tuotettava uudestaan.

selmukset

Turku osallistuikin

Kiinteistörekisteri

yhdessä

Maanmittauslaitoksen

Kaupanvahvistajat

seudulliseen

ja

Kaarinan,

Tiehallinnon

laserkeilausprojektiin,

Raision,
yhteiseen

jonka

avulla

Kartta- ja paikkatietopalvelut:

saadaan tuotettua kustannustehokkaasti uudet kor-

Digitaalinen ja painettu kartta-aineisto

keuskäyrät. Projektissa tehtiin lentokoneesta tarkka

Paikkatietopalvelut

maaston lasermittaus. Mittauksella voidaan tehdä

Karttapalvelin

kolmiulotteinen malli, jonka tarkkuus vaihtelee kovan

Johtokarttapalvelu

alustan kolmesta sentistä metsäpohjan 15 senttiin.

Turun seudun opaskartta

Keilausta käytetään perustana myös EU:n meludi-
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rektiivin edellyttämässä meluselvityksessä. Ympäris-

lyn mahdollistavia robottikoneita ja ne pystyvät mit-

tö- ja kaavoitusvirasto tekee melukartoituksen, joka

taamaan myös prismattomasti.

pohjana käytetään Kiinteistöliikelaitoksen tuottamaa
Uusi opaskartta valmistui

kolmiulotteista karttamallinnusta. Melulle alttiit alueet
saadaan kartoitettua uuden kolmiulotteiden laserda-

Vuoden aikana valmistui myös uusi Turun opaskart-

tan avulla. Mittauksen pohjalta tehdyn mallinnuksen

ta 2009. Kartan alueelle mahtuvat kokonaisuudes-

perusteella voidaan päätellä melun leviäminen esi-

saan naapurikunnat Raisio ja Rusko sekä osittain

merkiksi vilkkaasti liikennöityjen teiden ympärillä.

myös muita viereisiä naapurikuntia. Kartta uusitaan

Melun kulkuun vaikuttavat maan pinnan korkeus-

noin kolmen vuoden välein, joten se palvelee mat-

vaihtelut, ympäröivät rakennukset ja muut vastaavat

kailijoita ja turkulaisia vielä kulttuuripääkaupunki-

korkeusmittauksessa hahmottuvat seikat.

vuonna 2011. Tämä näkyy myös kartan ulkoasussa.

Kaupunkimittaus vahvasti esillä

Turun seudun karttapalvelu -internetsivustolla oli
totutun runsaasti vierailijoita. Vuoden mittaan siellä

Vuosi 2009 oli kaupunkimittaukselle valtakunnalli-

vieraili noin 6000 kävijää päivässä.

sestikin merkittävä juhlavuosi. Kuluneeksi tuli 375
vuotta Turun ensimmäisen kaupunkikartan valmis-

Vuosi toi mukanaan myös muutoksia organisaatios-

tumisesta ja 100 vuotta kaupungingeodeetin viran

sa. Kartta- ja paikkatiedon sekä kiinteistöinsinööri- ja

perustamisesta. Juhlavuoden kunniaksi Kiinteistölii-

mittauspalvelujen yhdistäminen Kaupunkimittaus-

kelaitos tilasi museonjohtaja ja intendentti Juhani

palveluksi on sujunut hyvin. Tämä näkyy hyvänä

Kostetilta juhlateoksen Turun kaupunkimittauksen
vuosisataiset

vaiheet,

päivittäisenä yhteistyönä osaston sisällä. Tästä on

karttaliitteen Cartographia

hyvä jatkaa tulevaisuuteen.

urbis Aboensis -Turun kaupunkikarttoja, kanssa.
Tämän teoksen ja Kiinteistöliikelaitoksen omien
arkistojen pohjalta koottiin Näkyvä Turku - Kaupunkimittauksen vuosisataiset vaiheet – näyttely Turun
linnan Voudin saliin.
Myös nykyaikainen kaupunkimittaus on ollut vuoden
aikana esillä. Kaupunkimittauspalvelut uusi kalustoaan vuoden 2009 aikana. Kalustoa hankittiin kahdelta valmistajalta. Leicalta hankittiin neljä uutta värinäytöllistä maastotietokonetta ja kaksi GPS/Glonass
mittalaitetta sekä Trimbleltä neljä S6 robottitakymetriä ja kaksi GPS/Glonass mittalaitetta. Hankintojen
seurauksena maastomittauksella on käytössään
kahden eri valmistajan laitteita entisen neljän sijaan.
Tämä helpottaa laitteiden ylläpitoa ja käytön kouluTurun opaskartta 2009

tusta. Kaikki nykyiset takymetrit ovat yksintyöskente-
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tulee kuitenkin olla voimassa riittävän pitkään, jotta

Maanhankinta on pitkäjänteistä toimintaa
-maanhankintapäällikkö Ilkka Uusi-Uola

myyjillä on aikaa päättää myyntiaikeistaan.

Maanhankinta ja isännöintipalvelut:
Maan hankinta ja alueiden isännöinti
Venepaikat
Tapahtumaluvat ja mainospaikat
Kauppahallin ja -torin myyntipaikat sekä muut
myyntipaikat
Yksityistieasiat
Metsät, pellot, siirtolapuutarhat, viljelypalstat
Ruissalo

Suuri hankintakauppa tehtiin Hirvensalossa

Kunnan maanhankinta on pitkäjänteistä toimintaa.
Useimmiten vaikutukset hankitulla alueella näkyvät

Veroporkkanalaki vauhditti maanhankintaa

vasta vuosien kuluttua. Käyttötarkoitus saattaa olla
31.3.2009 asti voimassa ollut määräaikainen laki,

mietittynä yleiskaavassa, mutta alueella ei ole vielä

joka mahdollisti maan myymisen kunnalle verova-

asemakaavaa, eikä kaavoitus ole välttämättä ohjel-

paasti, lisäsi Turun kaupungin tekemiä maahankin-

massa lähivuosina. Hankintaa pyritään tekemään

toja runsaasti alkuvuonna. Neuvotteluja useissa

vapaa-ehtoisuuden pohjalta, mutta jos lunastami-

tapauksissa oli käyty jo vuoden 2008 puolella, mutta

seen mennään, on sekin saatava käyntiin hyvissä

lopulliset kaupat tehtiin vuoden 2009 alussa. Vuo-

ajoin, heti kun lunastamiseen on olemassa riittävät

den merkittävin hankintakauppa oli Haarlasta Tam-

perusteet.

mistontien varresta hankittu 25 hehtaarin maa-ala,
Tilaliikelaitokselta siirtynyt rakennuskanta on

jonka kauppahinta oli 1,2 miljoonaa euroa.

yhteistä työmaata.
Laki on ollut hyvä kannustin maakauppojen teossa.
Se on saanut maanomistajia miettimään maan

Tilaliikelaitokselta siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle 700

myymistä ja vauhdittanut käynnissä olleiden neuvot-

rakennusta, joiden yhteispinta-ala 138 000 m2, Täs-

telujen päätökseen saattamista. Lain päättymisen

tä vuokralla on noin 78 000 m2 ja tyhjillään 60 000

jälkeen maanomistajien into myydä maata kaupun-

m2. Vuokrakertymä kaupungin ulkopuolisilta tahoilta

gille on ollut vähäisempää. Tulo- ja varallisuusvero-

on noin 2,2 miljoonaa ja kaupungin sisäisiä suunnil-

laki suosii maan myymistä kunnalle ilman erillistä

leen saman määrä. Kyseessä oleva rakennuskanta

lakiakin. Yksityiselle maanomistajalle on verotuksel-

käydään läpi yhdessä Tonttipalvelujen kanssa. Ta-

lisesti edullisempaa myydä maata kunnalle kuin

voitteena on, että itselle jää vain Kiinteistöliikelaitok-

toiselle yksityiselle taholle. Tämä lisäksi on kuitenkin

sen omassa käytössä oleva rakennuskanta, jota on

toivottavaa, että veroporkkanalakeja säädetään

lähinnä ulkoilualueilla. Uuden työnjaon seurauksena

aika-ajoin, koska ne vauhdittavat maakauppoja

siirtyi myös Kiinteistöliikelaitokselta Tilaliikelaitoksel-

merkittävästi. Aiempien kokemusten perusteella lain

le yhteensä noin 250 kiinteistöä tai kiinteistön osaa.
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Metsiä hoidettiin ja Ruissalon lajistoa inventoi-

Ulkoilusaaret vaativat jatkuvaa ylläpitoa

tiin
Ulkoilusaarilla on tehty perus ylläpitokunnostusta,
kulkuväyliä on sorattu ja metsiä hoidettu. Saarilla on

Metsähoitotoimenpiteinä toteutettiin hakkuita ja mui-

tehty myös kehittämistyötä parantamaan niiden

ta hoitotoimia, jotka perustuivat vuosien 2008-2009

toiminnallisuutta. Maisaareen valmistui uusi yhteys-

hakkuusuunnitelmaan, puistometsäohjelmaan sekä

aluslaituri, joka mahdollistaa yhteisalusten liiken-

asukkaiden aloitteisiin. Lentokentän logistiikka-

nöinnin saareen pitkälle tulevaisuuteen. Sinne val-

aluetta koskeva laaja hakkuuohjelma toteutui. Siellä

mistui myös uusi grillikatos ja uutta jätekatosta

avattiin tulevat katualueet ja valmisteltiin tonttialueita

suunnitellaan. Ulkoilusaarten jätehuoltoa on kehitet-

tulevaa käyttöä varten

ty muutoinkin. Töitä on tehty yleensäkin siisteyden
edistämiseksi. Seuraavana kohteena on saniteettiti-

Puukauppa oli hiljaista kuluneena vuonna. Metsäte-

lojen parantaminen.

ollisuuden yleismaailmallinen lama käytännössä
pysäytti sen useiksi kuukausiksi, tästä johtuen pystykauppojen määrä väheni.
Ruissalon metsiä kartoitettiin ja hoidettiin sekä tehtiin suunnitelmia tulevista hoitotoimenpiteistä. Siellä
tehtiin talven aikana 16 hehtaarin alueella loppuun
hoitotoimenpiteet, joka oli suunniteltu ja aloitettu
vuoden 2008 aikana. Vuoden aikana valmistui myös
Ruissalon suuria tammia koskeva ilmakuvakartoitustutkimus (stereo/infrakuvatulkinta) ja lajistoa koske-

Maisaaren uusi laituri

vat inventoinnit etenivät suunnitellusti. Alkavaa vuotta varten suunniteltiin uusia toimenpiteitä ja haettiin

Myös venerantoja kehitetään ja ajanmukaistetaan

luonnonsuojelualueita koskevat poikkeamisluvat 18

jatkuvasti. Lauttarannan laiturialueella on parannettu

hehtaarin alueelle.

maanpuoleisia osia. Kulkuväyliä on sorattu ja talvisäilytyspaikkaa parannettu sekä asennettu sähkö-

Ruissalon tasapainoinen hoitaminen on Kiinteistölii-

portti, joka estää asiattomien kuljeskelun laiturialu-

kelaitokselle tärkeä tehtävä. Siksi se perustikin työ-

eella. Uittamon ja Lauttarannan venesatamiin on

ryhmän seuraamaan Ruissalon tutkimusta, hoitoa ja

hankittu jätekontit, jotta alueet pysyvät siistinä. Laut-

muita saarta koskevia asioita. Työryhmässä on

tarannan sataman laitureiden uudistus on suunnitel-

edustettuna eri intressipiirejä.

la. Tulevaisuudessa kaikki venepaikat uudistetaan
aisapaikoiksi, jolloin vuotuista takapaalutusta ei

Infotaulut ja monitoimimökit otettiin käyttöön

tarvitse enää tehdä.
Kiinteistöliikelaitokselle valmistui 12 uutta vuokrattavaa monitoimimökkiä. Mökit valmistettiin Turun kaupungin työkeskuksessa ja ne otettiin käyttöön joulumarkkinoilla. Mökkejä voidaan vuokrata erilaisiin
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tapahtumiin tai aivan normaaliin torimyyntiin. Iloisen

Investoinnit mahdollistavat uusien alueiden ja

väriset ja käytännölliset mökit mahdollistavat esi-

toimintojen kehittämisen

merkiksi vaalien yhteydessä ulkoasultaan yhteneväisen vaalikujanteen tekemisen entisten kes-

Kaupungin investointitaso oli edellisiä vuosia korke-

kenään erityylisten telttojen, katosten, mökkien ja

ammalla tasolla. Merkittäviä uusia hankkeita saatiin

asuntovaunujen sijaan.

valmiiksi ja vanhaa korjattiin. Investointien suunnittelussa ja niiden toteuttamisessa otettiin huomioon

Uudet informaatiotaulut Turun sisääntuloväylien

tuleva kulttuuripääkaupunkivuosi. Erityisesti keskus-

varsissa otettiin käyttöön loppuvuodesta. Informaa-

tassa investointeja pyritään toteuttamaan siten, että

tiotaulut mahdollistavat katuvarsien siistimistä mo-

vuonna 2011 olisi mahdollisimman vähän kesken-

nista erilaisista tiedotustauluista, joita on ollut teiden

eräisiä töitä.

varsilla. Villiä katumainontaa on muutoinkin pyritty
Useat hankkeet näkyvät kaupunkikuvassa. Esimer-

suitsimaan sopimuksin.

kiksi Aurajoen rantalaitureiden kunnostus jatkui
Vanhan Suurtorin ja Kaskenkadun välillä, Vähätorin
Ylläpito ja investoinnit mahdollistavat kaupungin
tasapainoisen kehittämisen
-rakennuttamispäällikkö Kimmo Laula

alueen

kunnostus

saatiin

valmiiksi

ja

Linja-

autoaseman ympäristön parannustyöt aloitettiin.
Alueella toteutetaan uusia liikennejärjestelyjä ja
kunnostetaan asemalaiturit.

Katu- ja viheralueet:
Katujen, siltojen, kevyen liikenteen väylien, puistojen, leikkipaikkojen, liikennevalojen, katuvalaistuksen ja liikuntapaikkojen rakennuttaminen ja ylläpidon tilaaminen, jotta alueet pysyvät turvallisina,
terveellisinä sekä asiakkaiden tarpeita vastaavana.

Kunnossapidettävänä: ajoratoja 580 km, joista
sorapintaisia 83 km, kevyenliikenteen-väyliä 330
km, jalkakäytäviä 310 km, aukioita ja toreja 20 ha,

Valaisimia vaihdetaan ympäristöystävällisemmiksi

siltoja 132 kpl, puistoja ja liikenneviheralueita 324
ha, liikennevaloristeyksiä 150 kpl, katu- ja puisto-

Kiinteistöliikelaitos oli omalta osaltaan mahdollista-

valaisimia 28 000 kpl, leikkipaikkoja 153 kpl, ulko-

massa myös naisten jalkapallon EM-kisojen järjeste-

liikuntapaikkoja 166 kpl, koira-aitauksia 17 kpl,

lyjen onnistumista. Blombergin aukiolla toteutettiin

katu- ja puistopuita n. 33 000 kpl, jääkenttiä 51

mittava remontti. Risteysjärjestelyt, pysäköintialueet,

kpl, niittyjä ja avoimia alueita 558 ha, puistometsiä

katuyhteydet ja valaistus laitettiin kuntoon ennen

1588 ha, matonpesupaikkoja 6 kpl ja Föri.

kisojen alkua.
Useat liikennejärjestelyihin vaikuttavat hankkeet
valmistuivat ja ovat tukemassa uusien alueiden ja
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toimintojen kehittymistä. Markulantien-Kurrapolun
kiertoliittymän valmistuminen varmistaa Impivaaran
alueelle tulevan uuden vesipuiston liikenteen sujumisen. Tammistontien rakentaminen Hirvensalossa
jatkuu. Köydenpunojankadun ja Naantalin pikatien
risteysaluetta levennettiin ja alueelle saatiin uusia
tontteja. Samoin alueelle valmistuu uusi ABCasema. Skanssin alue valmistui. Alueelle rakennettiin uusia liikenneyhteyksiä ja ramppeja sekä kevyen
Puistot ovat tärkeitä virkistymisen keitaita

liikenteen silta. Käärmekallion sillan valmistuminen
mahdollistaa puolestaan lentokentän alueen kehit-

YAOH –paikkatietopohjainen katu- ja viheralue-

tämisen tulevaisuudessa.

rekisteri helpottaa omaisuuden hallintaa

Useita uusia kaava-alueita rakennettiin loppuun

Paikkatietopohjaisen katu- ja viheraluerekisterin

asfaltoinnin, viherrakentamisen ja liikennejärjestely-

(YAOH) sisältämiä perustietoja katu- ja viheralueista

jen osalta. Näitä luovutuskuntoon saatuja alueita oli

täydennettiin vuoden 2009 aikana. Rekisterin hyö-

erityisesti Hirvensalossa ja Yli-Maariassa.

dyntäminen katu- ja viheralueiden omaisuuden hallinnan työssä sekä tilaamisessa aloitettiin. Sen avul-

Raunistulan kenttää kehitettiin yhteistyössä Turun

la on tehty raportteja ylläpidettävän omaisuuden

Weikkojen kanssa. Kentälle tehtiin aitaus- ja paran-

määrästä ja hoitotasosta palvelumaksu- ja ylläpito-

nustöitä. Vierasvenesatama peruskorjattiin The Tall

sopimuksien liitteiksi sekä karttoja, joissa näkyy

Ships Races Baltic –tapahtumaan.

alueiden ylläpitotasot sekä hoidettavien alueiden
sijoittuminen kaupunkirakenteeseen.

Investointiohjelmat tehdään yhdessä Vesilaitoksen
kanssa tavoitteena töiden teettäminen järkevässä

Rekisteri luo hyvät mahdollisuudet tarkastella myös

järjestyksessä. Investoitaessa vanhan korjaamiseen

erilaisten palveluiden ja ylläpitotasojen sijoittumista

tavoitteena on aina, että tulevat ylläpitokustannukset

kaupunkirakenteeseen. Sen tiedot ovat laajan asian-

alenisivat. Hyvä esimerkki tällaisesta investoinnista

tuntijajoukon hyödynnettävissä selainpohjaisen kart-

on elohopealamppuihin perustuvan ulkovalaistuksen
vaihtaminen

korkeapainenatrium

tasovelluksen WebMapin välityksellä. Myös kau-

valaistukseen.

pungin asukkaat voivat tarkastella viheralueiden

Tämä investointi maksaa itsensä säästyneinä ener-

hoitoluokituksia Internet-karttapalvelimella.

gia- ja ylläpitokustannuksina takaisin noin kahdeksassa vuodessa.

Rekisteriä kehitetään siten, että sitä voidaan täydentää kuntotiedoilla. Tämä ominaisuus tulee käyttöön
kesällä 2010. Kuntotietojen kerääminen on aloitettu
käynnistämällä pilottihanke Verkkotasoisen kuntomittauksen ja kuntotietojen käyttö ylläpidon tilaamisessa. Ajantasainen kuntotieto on olemassa myös
leikkipaikkojen varusteista. Infraomaisuuden keskei-
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simpien kuntotietojen kokoamisen prosessointi ja
ajantasaisena pitäminen on suuri ja haasteellinen
tehtävä lähivuosille.

YAOH rekisterin kehittämis-

työssä tehdään tiivistä yhteistyötä eri kaupunkien
kesken.
Ulkovalaistusomaisuusrekisterin hallinnoimiseen ja
ylläpitoon hankittiin Xpower streetlight ohjelma. Rekisterin ylläpito ja hallinnointi on tilattu Turku EnergiLuminen talvi haastaa katujen kunnossapidon

alta.
Asukaspalautteen sitomista paikkatietoon kehi-

Hyvä ylläpito vaikuttaa moneen

tettiin edelleen

Kuntatalouden vaikea tilanne on pakottanut arvioimaan ylläpidon palvelutasoa osassa toimintoja.

Turussa vuonna 2008 tehdyn pilotoinnin pohjalta

Toimintoja on pyritty myös tehostamaan riittävän

Teklassa kehitetään paikkatietoon perustuvaa pa-

palvelutason takaamiseksi. Ylläpidon tasoa arvioita-

lautejärjestelmää. Järjestelmä mahdollistaa kunta-

essa on aina otettava huomioon toimenpiteen vaiku-

laisten palautteiden järjestelmällisen käsittelyn, kun

tus tulevaisuudessa. Sellaista työtä ei voi jättää

kuntalaisten palautteet ja kehitysehdotukset eivät

tekemättä, joka aiheuttaisi omaisuuden vahingoittu-

ole enää hajallaan eri virastoissa. Järjestelmän on

mista ja kasvavia kuluja tulevaisuudessa. Samoin

tarkoitus valmistua kesällä 2010.

on arvioitava palvelutason vaikutus muuhunkin kuin
itse omaisuuteen. Esimerkkinä voidaan mainita

Erilaisten lupien myöntäminen ja valvonta on työllis-

vaikka hiekoituksen vaikutus vanhusten liukastu-

tänyt vuoden aikana. Sijoitus-, kaivu- ja aitauslupia

misonnettomuuksiin tai katuvalaistuksen vaikutus

myönnettiin vuoden aikana noin 700. Lupien haun

yleiseen turvallisuuteen.

helpottamiseksi ja hallitsemiseksi ollaan kehittämässä e-lupaa, eli kokonaan sähköistä luvanhakupro-

Turku jaettiin viime vuonna alustavasti yhdeksään

sessia. Kaivutöiden suorittamisen edellytykset muut-

alueurakka-alueeseen. Tällä toimenpiteellä valmis-

tuivat maaliskuun alussa. Katu-urakoitsijaoikeuksia

teltiin katu- ja viheralueiden ylläpidon alueurakointiin

ei enää tarvita, muita vaatimuksia kuitenkin kaikille

siirtymistä. Tavoitteena on, että lokakuusta 2010

kaduilla ja muilla yleisillä alueilla työskenteleville on

alkaen yksi alueurakka-alueista olisi ulkopuolisen

asetettu. Kiinteistöliikelaitos oli myös mukana teke-

ylläpitourakoitsijan hoidossa.

mässä Turun kaupungin Hulevesiohjelmaa, joka
valmistui toukokuussa 2009.

Katu- ja viheralueet – yksikkö osallistui heinäkuiseen Tall Ships’ Races Baltic -tapahtumaan toimimalla maajärjestely- ja liikennejaoksen puheenjohtajana. Jaoksen tehtäviin kuului mm. tapahtumaalueen alue- ja liikennejärjestelyt, pysäköinti, jätehuolto, siivous, vesi- ja sähköliittymät sekä vartiointi.
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2009

Turun Kiinteistöliikelaitoksen tuloslaskelma

€
Liikevaihto

56 705 529,67

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Valmistus omaan käyttöön (+)
Liiketoiminnan muut tuotot (+)
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)
Palvelujen ostot (-)
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot (-)
Henkilösivukulut
Eläkekulut (-)
Muut henkilösivukulut (-)
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot (-)
Arvonalentumiset (-)
Vuokrakulut (-)
Liiketoiminnan muut kulut (-)
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot (+)
Muut rahoitustuotot (+)
Kunnalle maksetut korkokulut (-)
Muille maksetut korkokulut (-)
Korvaus peruspääomasta (-)
Muut rahoituskulut (-)
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset tuotot ja -kulut
Satunnaiset tuotot (+)
Satunnaiset kulut (-)
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Tuloverot (-)
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)

Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %

16 066 132,14
8 266 569,90
-40 423 358,68
-1 907 224,07
-38 516 134,61
-6 498 695,57
-4 845 518,15
-1 330 289,17
-322 888,25
-14 435 429,29
-14 435 429,29
-1 985 826,64
-725 228,51
16 969 693,02
-3 364 199,82
140 541,18
60,00
-1 210 000,00
-2 294 801,00
13 605 493,20
0,00

13 605 493,20
-5 040 414,46
-2 266 719,75
6 298 358,99

2009
7,0
7,0
24
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Turun Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelma

2009
€

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja kulut
Satunnaiset erät
Tuloverot
Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/kuntayhtymälle
Antolainasaamisten lisäykset muille
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta/kuntayhtymältä
Antolainasaamisten vähennykset muilta

16 969 693,02
14 435 429,29
-3 364 199,82

-6 216 339,35
21 824 583,14

-31 664 842,70
1 034 748,18
6 616 621,87
-24 013 472,65
-2 188 889,51

-10 920,00

-10 920,00
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta

-1 083 333,33

-1 083 333,33
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä
Korottomien velkojen muutos muilta

Rahoituksen rahavirta

3 942 967,46
-1 431 710,37
2 511 257,09
1 427 923,76

Rahavarojen muutos

-771 885,75

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

-771 885,75
11 228 114,25
12 000 000,00

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassaan riittävyys, pv
Quick ratio
Current ratio

2 009
91,5
88,4
12,8
61
3,3
3,3
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Turun Kiinteistöliikelaitoksen tase
VASTAAVAA

31.12.2009

1.1.2009

€

€

247 030 732,36

231 335 306,40

Aineettomat hyödykkeet

203 825,87

Aineettomat oikeudet

203 825,87

PYSYVÄT VASTAAVAT

VASTATTAVAA

31.12.2009

1.1.2009

€

€

OMA PÄÄOMA

197 866 603,84

191 568 244,85

337 816,86

Peruspääoma

114 740 077,81

114 740 077,81

337 816,86

Arvonkorotusrahasto

76 828 167,04

76 828 167,04

Muut pitkävaikutteiset menot

Muut omat rahastot

Ennakkomaksut

Ed. tilikausien ylijäämä (alijäämä)

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat

241 311 327,41

225 492 830,46

81 832 665,34

77 907 110,11

Tilikauden yli-/alijäämä

9 871 060,68

10 042 018,34

POISTOERO JA VAPAA-

149 426 997,34

136 948 727,36

EHTOISET VARAUKSET

50 952,51

87 163,40

140,25

140,25

129 511,29

507 671,00

6 298 358,99

12 607 134,21

5 300 000,00

Poistoero

5 040 414,46

Vapaaehtoiset varaukset

7 566 719,75

5 300 000,00

PAKOLLISET VARAUKSET

3 608 806,85

3 718 683,60

3 608 806,85

3 718 683,60

Eläkevaraukset
Sijoitukset

5 515 579,08

5 504 659,08

Osakkeet ja osuudet

5 504 659,08

5 504 659,08

Muut pakolliset varaukset

Joukkovelkakirjalainasaamiset

TOIMEKSIANTOJEN
PÄÄOMAT

15 300,00

15 300,00

Muut lainasaamiset

Valtion toimeksiannot

15 300,00

15 300,00

VIERAS PÄÄOMA

45 798 675,64

48 313 719,34

Pitkäaikainen

42 006 884,35

43 249 448,46

41 333 333,36

42 416 666,69

673 550,99

832 781,77

3 791 791,29

5 064 270,88

1 083 333,33

1 083 333,33

1 471 705,49

2 753 105,89

muut velat

234 079,89

236 313,03

Siirtovelat

1 002 672,58

991 518,63

259 896 520,54

248 915 947,79

Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

10 920,00
12 865 788,18

17 580 641,39

0,00

0,00

Aineet ja tarvikkeet

Joukkovelkakirjalainat

Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet

Lainat rah. ja vak.laitoksilta
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä

Muu vaihto-omaisuus

Lainat julkisyhteisöiltä

Ennakkomaksut

Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

1 637 673,93

5 580 641,39

225 338,35

252 838,35

Myyntisaamiset

yhtymältä

Lainasaamiset
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä
Muut saamiset

Ostovelat
Korottomat velat kunnalta/kuntaMuut velat / Liittymismaksut ja
muut velat

225 338,35

252 838,35

Siirtovelat

1 412 335,58

5 327 803,04

Lyhytaikainen

1 053 785,34

1 171 673,58

Joukkovelkakirjalainat

Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä

Lainat rah. ja vak.laitoksilta
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä

Muut saamiset

28 644,88

4 128 656,88

Siirtosaamiset

329 905,36

27 472,58

Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot

Rahoitusarvopaperit

0,00

0,00

Osakkeet ja osuudet

Ostovelat
Korottomat velat kunnalta/kunta-

Sij. rahamarkkinainstrumentt.

yhtymältä

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut velat / Liittymismaksut ja

Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

11 228 114,25

12 000 000,00

259 896 520,54

248 915 947,79

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TASEEEN TUNNUSLUVUT

31.12.2009

1.1.2009

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä (1.000
€)

81,0

79,1

Lainakanta 31.12. (1.000 €)
Lainasaamiset 31.12. (1.000
€)

70,5
83 127

76 828

42 417

43 500

0

0
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Kiinteistöliikelaitoksen organisaatio ja henkilöstö 31.12.2009

Johtokunta
Liikelaitosjohtaja
Hallintopalvelut

Hallinto
Talous
Lakiasiat ja
pysäköinninvalvonta
Asiakaspalvelu

Katu- ja
viheralueet

Tonttipalvelut

Toiminnan ja omaisuuden hallinta

Tontin luovutus

Maanhankinta

Kiinteistönmuodostus

Maankäyttö ja
kehitys
Asuntotoimi

Isännöinti

Maastomittaus

Viljely ja ulkoilualueet

Kartta ja paikkatieto

Investoinnit

Maanhankinta ja
isännöinti

Kaupunkimittauspalvelut

Ylläpito

Vuoden 2009 päättyessä Kiinteistöliikelaitoksen palveluksessa oli 143 henkilöä vakituisessa virka- tai työsuhteessa ja 7 henkilöä määräaikaisessa työsuhteessa sijaisena tai projektitehtävissä. Vuoden aikana eri yksiköt
työllistivät 10 alan kesäharjoittelijaa tai muuta kesäsijaista lyhytaikaisissa työsuhteissa.
Henkilökunnan määrä pysyi vuoden 2008 tasolla. Henkilötyövuosiksi muutettuna työvoimaa vuonna 2009 oli
139,2.
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