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Turun talouden avainluvut 
Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randellin 26.10 julkistaman talousarvioesityksen menot ovat 
1.485,5 miljoonaa euroa ja tuotot 483,7 miljoonaa euroa. Menojen kasvuprosentti 0,5%. Turun 
kunnallisvero säilyy 19,5 prosentissa. Kaupungin lainakanta kasvaa nettomääräisesti noin 80 
miljoonalla eurolla vuonna 2016. Arvio vuoden 2016 lopun lainakannasta on 664 miljoonaa 
euroa. Asukasta kohden lainaa on vuoden 2016 lopussa 3.551 euroa. 
 
Turun kaupungin verorahoitus muodostuu kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta 
sekä valtion keräämien verojen kunnille kohdistamista valtionosuuksista. Vuonna 2016 vero-
pohjaa kavennetaan, ja valtio kompensoi verotulojen menetyksen lisäämällä valtionosuuksia. 
Verorahoitus kasvaa vuoden 2015 talousarviosta 12,6 milj. euroa (1,1%). Kasvusta 9 milj. eu-
roa on seurausta kuntien ja valtion tehtäviin liittyvistä tarkistuksista, joten reaalikasvua ei käy-
tännössä ole lainkaan. 
 
Kunnallisverojen ennakoidaan tuottavan 599,8 miljoonaa euroa eli 39,5 prosenttia tuloista, 
yhteisöveron 69,9 miljoonaa eli 4,6 prosenttia ja kiinteistöveron 51,4 miljoonaa eli 3,4 prosent-
tia tuloista. Valtionosuuksia Turulle kertyy 273,5 miljoonaa eli 18,0 prosenttia tuloista. 
 
Henkilöstö 
Turun kaupungin henkilötyövuosia koskevat tavoitteet on asetettu siten, että kaupunginval-
tuuston vuosille 2015-2016 asettama 350 henkilötyövuoden vähennystarve toteutuu. Henkilö-
työvuosien määrä on saatu laskemaan kaikilla toimialoilla. Vuoden 2015 päättyessä kaupun-
gin arvellaan olevan noin 75 henkilötyövuotta edellä laskettua tavoitetta (175 htv/vuosi). Vuo-
den 2014 lopussa kaupungin henkilötyövuosien määrä on 10 490. Tavoite vuodelle 2016 on 
10 391 henkilötyövuotta. Henkilöstöä koskevat muut tavoitteet on vahvistettu Turun kaupungin 
Henkilöstö voimavarana -ohjelmassa.  
 
Investoinnit ja kaupunkisuunnittelu 
Talousarvioehdotuksessa vuoden 2016 kaupungin investointien kokonaissumma on 113,0 
miljoonaa euroa. Infrapalveluiden investoinnit ovat 31,3 miljoonaa, tilainvestoinnit  22,0 ja 
muut investoinnit 59,7 miljoonaa euroa. Muihin investointeihin sisältyy vuonna 2015 peruste-
tun sosiaali- ja terveyspalvelujen kiinteistöyhtiön pääomajärjestelyjä 25 miljoonaa euroa. Kau-
pungin investointien lisäksi kaupunkikonserniin kuuluvissa yhtiöissä on käynnissä tai käynnis-
tymässä yhteensä 150 miljoonan euron tilahankkeet. 
 
Kaupunki panostaa erityisesti koulujen ja päiväkotien rakentamiseen, kulttuuriin ja vapaa-ajan 
kohteiden kehittämiseen sekä uusien asuinalueiden rakentamiseen. Osa palvelu-
investoinneista toteutetaan kaupunkikonsernin toteuttamina investointeina.   
 
Mittavimmat investoinnit ovat Syvälahden ja Yli-Maarian koulut, kaupunginteatterin peruskor-
jaus ja laajennus sekä palloiluhallin rakentaminen. 
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Merkittäviä tilainvestointikohteita vuonna 2016 ovat lisäksi peruskorjattavat koulut eli Kate-
dralskolan, Pallivahan koulu, Luostarivuoren koulu, Puropellon koulu sekä Puolalan koulu. Li-
säksi investoidaan Raunistulan ja Tallimäenkentän päiväkoteihin sekä tehostetun palveluasu-
misen tilaratkaisut. Myös Samppalinnan maauimalan peruskorjaukselle sekä Kaupungintalon 
valtuustosalin restaurointimaalaukselle ja siipirakennuksen korjaukselle on varattu rahaa vuo-
den 2016 talousarviossa. 
 
Tilainvestointien osalta merkittävinä muutoksina vuoden 2015 talousarvioon on Yli-Maarian 
kouluhankkeen aikaistaminen niin, että hanke valmistuu aiemman vuoden 2020 sijasta jo 
vuonna 2018. Hanketta esitetään toteutettavaksi yhtiömuotoisena, kaupungin taseen ulkopuo-
lisena hankkeena.  
 
Merkittävimmät kaavoituskohteet ovat Kampus-tiedepuiston ja keskustan kehittämisen lisäksi 
Skanssin, Halistenväylän, Linnakaupungin sekä LogiCityn alueet. Kaikkiaan Turussa on vireil-
lä tai valmisteilla nelisenkymmentä valtuustoon asti etenevää kaavaa. Tänä syksynä tai ensi 
vuoden aikana näistä aloitetaan noin puolet. 
 


