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TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ 
VUOSIKIRJA 2019

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on perustettu vuonna 1966. Säätiön sääntöjen mukaan sen 
päätarkoituksena on huolehtia Turun seudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa 
opiskelevien ja opintojaan jatkavien vuokra-asuntojen saamisesta. Tämän lisäksi säätiön 
tarkoituksena on huolehtia valmistuneiden ja muiden nuorten sekä ulkomaisten opiskeli-
joiden ja tutkijoiden vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen saamisesta. Tarkoituk-
sensa toteuttamiseksi säätiö hankkii ja rakentaa varojensa mukaan sopivasti sijoitettuja 
ja kohtuuhintaisia kiinteistöjä ja asuntoja kaikkine tarpeellisine lisätiloineen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rakentaa toimintapiirinsä alueelle opiskelija-asun-
toja ja tarvittaessa muitakin rakennuksia, omistaa asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, huo-
lehtii maa-alueiden varaamisesta toiminnan kohderyhmän tulevaa tarvetta varten, ylläpi-
tää säätiön toimintapiiriin liittyneiden opiskelijayhdistysten hallinnon tiloja ja opiskelijoiden 
vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja tiloja ja kehittää asuntoalueiden viihtyvyyden vaatimia 
palvelumuotoja sekä toimii muullakin tavoin sen toimipiiriin kuuluvien henkilöiden sosi-
aalisten ja taloudellisten edellytysten parantamiseksi.

SÄÄTIÖN TARKOITUS
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Turku 9.3.2020 

Turun ennustetaan olevan etenkin Helsingin ja Tampereen ohella kasvukeskus 
myös tulevaisuudessa, vuoteen 2040 ulottuvissa skenaarioissa. Jos kasvu jatkuu 
kohtuullisen tasaisena eli noin 2000 asukkaan vuosivauhdilla, asuu Turussa yli 
210 000 ihmistä kuluvan vuosikymmenen lopulla.

Turussa toimivat korkeakoulut edistävät innovaatioita ja lisäävät koulutustar-
jontaa, josta viimeaikainen esimerkki on Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulu-
tuksen laajentaminen konetekniikassa ja materiaalitekniikassa sekä kiinan kielen 
koulutuksen alkaminen. Vaikka Suomen demografiakehitys ja -ennusteet osoitta-
vat ikäluokkien pienentyvän, vaikuttaa Turun kehitys opiskelukaupunkina olevan 
kasvu-uralla opiskelutarjonnassa ja opiskelijamäärissä.

Vuokralla asuvien osuus on lisääntynyt kaikilla suuremmilla kaupunkiseuduilla. 
Turku on noussut kärkeen vuokralla asuvien kotitalouksien prosentuaalisessa 
määrässä kaikista kotitalouksista, yksinasuvien prosentuaalisessa osuudessa ja 
viimeaikaisessa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien nousussa.

TYS hyödyntää ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tukimuotoja voi-
dakseen tuottaa opiskelijoille kohtuuhintaisia koteja. Tuorein kohde on vuonna 
2019 valmistunut Aitiopaikka, joka kelpaa esimerkiksi siitä, miten vuokra-asumi-
nen ja opiskelijan vuokra-asuminen voi olla laadukasta ja kohtuuhintaista. Säätiö 
peruskorjaa ja ylläpitää myös vanhaa kiinteistökantaa, mistä tuorein esimerkki on 
vuonna 2019 aloitettu ja alkuvuonna 2020 valmistunut Kuunsillan A-E portaiden 
peruskorjaus. Tarvittaessa voimme myös luopua joistain kohteista, millä voim-
me osaltaan edesauttaa mm. vuokra-asuntotarjonnan kokonaiskehitystä. Vuonna 
2019 säätiö myi Aamurusko-nimisen asuntokohteen.

Valmisteltavana olevan Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan mukaan asun-
totuotannon kokonaisvolyymin tulee olla noin 2 100 asuntoa vuodessa, jotta 
kaupungin asukasmäärän kasvulle asetetut tavoitteet voivat toteutua. Luonnos-
dokumentissa pyritään mm. linjaamaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaa-
mistavoitteita, ja TYS:lle on siinä vuotuinen 140 asunnon tuotantotavoite, joka on 
hyvinkin mahdollinen säätiön strategiakauden 2018-2022 aikana. Aitiopaikassa 
on runsaat 250 asuntoa ja valmisteltavana olevan, Ylioppilaskylän länsipuolelle 
tulevan Tyyssija-hankkeen hieman alle 200. Seuraavana uudiskohteena on Yliop-
pilaskylän itälaidalle tuleva Kylänkulma, jonka kaavoitus etenee kuluvana vuonna 
ja johon suunnitellaan tulevan runsaat 350 asuntoa.

Säätiö on mukana Euroopan Unionin Smart Cities and Community (SCC) Lighthouse 
– projektirahoituksen haussa, jossa yhtenä tavoitteena on luoda malliesimerkkejä 
ilmastopositiivisista kaupunginosista. TYS:llä olisi tähän soveltuvia kiinteistöjä, joi-
ta Lighthouse-projektissa voitaisiin kehittää edelleen. Hakemuksen valmistelu alkoi
syksyllä 2019 ja Turun kaupunki jätti hakemuksen tammikuussa 2020.

TYS otti käyttöön keväällä 2019 chattibotin palvelemaan asiakkaita tilanteissa ja 
aikoina, jolloin se on suurimmaksi hyödyksi esim. nopeutensa tai erehtymättö-
myytensä perusteella. TYS:n netti- ja asiakassivustot sekä intranet uudistettiin 
vuonna 2019. Vuoden 2018 alussa julkistettujen palvelulupausten toteutumisen 
seurannan avulla saadaan arvokasta tietoa säätiön palveluiden toimivuudesta.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön 53. toimintavuoden toiminnallinen ja talouden tulos 
oli ennakoidun mukainen. Säätiön kokonaistuotot olivat tilikaudella noin 29,7 M€. 
Taseen loppusumma oli 163,7 M€. Pitkäaikaista lainaa oli yhteensä 119,7 M€. 
Turun kaupunki ja säätiö sopivat noin 7,6 M€:n määräisen, helmikuussa 2019 
erääntyneen velkojenjärjestelysopimuksen korvaamisesta uudella, saman mää-
räisellä korollisella lainalla Turun kaupungilta. Säätiö jatkaa päivitetyn strategian 
toimeenpanoa.
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KIINTEISTÖJEN 
TUOTOT YHT. 

LAINAKANTA

ASUNTOALA

ASUNTOVUOKRA-
TUOTOT

BRUTTO- 
INVESTOINNIT

HUONEISTOJA

KIINTEISTÖJEN 
KORJAUKSIIN

HOITOKULUT

ASUNTOPAIKKOJA

KESKIMÄÄRÄINEN 
VUOKRA

RAKENNUSTEN 
MÄÄRÄ

29,7 MILJ. € 

119,7 MILJ. € 

178 453 m2

26,4 MILJ. €

6,2 MILJ. €

4 861 KPL

4,9 MILJ. €

7,5 €/m2/KK

6 932 KPL

12,60 € / m2 / KK

196 KPL

SIS. KIINTEISTÖJEN MYYNTITUOTOT

(26,7 MILJ. €)

(126,9 MILJ. €)

(176 030 m2)

(25,7 MILJ. €)

(16,2 MILJ. €)

(4 726 KPL)

(5,4 MILJ. €)

(8,2€/m2/KK)

(6 812 KPL)

(12,50 € / m2 / KK)

(199 KPL)

AVAINTIETOJA 2019
(2018)
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RAKENNUSHANKKEET

Uudiskohteet ja perusparannukset
Uudiskohde Tyyssijan hankintailmoitus julkaistiin joulukuussa 2018 ja tarjousten 
jättöaika umpeutui helmikuussa 2019. Tarjoukset määräaikaan mennessä jätti 
kolme rakennusyhtiötä. Kilpailutusprosessi toteutettiin neuvottelumenettelyllä. 
Käydyillä neuvottelukierroksilla suunnitelmia kehitettiin ja pyrittiin löytämään sekä 
rakentamista helpottavia että taloudellisempia toteutusratkaisuja. Kolmen neuvot-
telukierroksen jälkeen urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen antanut Peab Oy, jonka kanssa allekirjoitettiin esisopimus.

Hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkitehtikilpailun voittanut SIGGE Arkkiteh-
dit Oy, rakennesuunnittelijana A-Insinöörit Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelijana 
LVI-Soisalo Oy ja sähkösuunnittelijana Karawatski Oy. Projektin kosteuskoordi-
naattorina toimii Sitowise Oy.

Tyyssijan ensimmäiseen kerrokseen sijoittuviin liiketiloihin on tehty vuokrasopi-
mukset kaupan-, ravintola- ja liikunta-alan palveluntuottajien kanssa.

Uudiskohde Kylänkulman suunnittelu käynnistettiin keväällä 2019. Pääsuunnitte-
lijana toimii arkkitehtikilpailun voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Alustavan 
aikataulun mukaan Kylänkulman kaavoitus valmistuu vuoden 2020 aikana.

Säätiön bruttoinvestoinnit vuonna 2019 olivat 6,2 M€, josta suurin osa (3,4 M€) oli 
Aitiopaikan uudisrakentamista, Kuunsillan peruskorjausta (1,4 M€) sekä Tyyssijan 
suunnittelukustannuksia (0,7 M€).
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Tyyssija - Ylioppilaskylän uusi sydän
Tyyssijan rakennusprojekti käynnistyi jo vuonna 2017 järjestetyllä arkkitehtikilpai-
lulla ja on ollut käynnissä useamman vuoden ajan. Ylioppilaskylän uuden sydämen 
suunnittelu on toteutettu asukkaat ja ympäristö huomioiden. Tiedossa on katta-
vasti palveluita koko Ylioppilaskylän asukkaille ja hyvin varusteltuja asuinneliöitä. 

Pitkä tie

Vuoden 2017 jälkeen projektissa on tapahtunut paljon. TYS:n kiinteistöinsinööri 
Joonas Rantala ja rakennuttajainsinööri Johanna Salminen kertovat, että projekti 
on ollut monivaiheinen ja valmistelutöitä on tehty paljon ennen kohteen rakenta-
misen aloittamista.

”Projekti on ollut pitkä tie, joka alkoi jo vuonna 2017, jonka jälkeen alettiin suun-
nittelemaan ja tehtiin kaavoitusta. Projektia varten Ylioppilaskylässä piti tehdä 
kaavamuutos, jossa kaksi tonttia yhdistettiin. Lisäksi tontilla sijainneet talot muun 
muassa TYS:n toimisto purettiin", kertoo Rantala. 

”Vuonna 2019 kilpailutettiin urakka ja käytiin urakkaneuvottelut. Valitun urakoit-
sijan ja kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimisto SIGGE Arkkitehti Oyn:n kanssa 
jatkettiin kohteen jatkosuunnittelua”, kuvaa Salminen.

Valmistuessaan Tyyssija on viisikerroksinen rakennus, jonka kolmessa 
ylimmässä kerroksessa on 186 opiskelija-asuntoa, katutasoon tulee Arkea Oy:n 
opiskelija-ravintoja, CampusSportin kuntosali, päivittäistavarakauppa K-
Kylänvalinta sekä TYS:n toimisto. Alimpaan kellarikerrokseen tulee esimerkiksi 
asuntokohtaiset va-rastot ja väestösuoja. Tiedossa on myös moderneja kestävän 
kehityksen mukaisia energiaratkaisuja.

”Asunnot tulevat kulkemaan talon sisä- ja ulkokehällä, niin että rappukäytävät ovat 
talon keskellä. Sisäpihalle tulee rappuset ja viherelementtejä, joilla asukkaat voivat 
viettää aikaa. Asukkaiden käyttöön tulee myös kaksi oleskelutilaa, saunatiloja ja 
korttelipesula, jota myös Yo-kylä lännen asukkaat voivat käyttää. Lisäksi kohtee-
seen on suunniteltu Smartpost -automaattia.”, kertoo Salminen

”Rakennukseen tulee myös aurinkopaneeleita, joilla tuotetaan sähköä rakennuk-
sen ja muiden ympäröivien talojen tarpeisiin. Lisäksi kohteeseen on tulossa kau-
kokylmä, jonka paluu puolelta saadaan lämmitysenergiaa lämpöpumppuihin”, lisää 
Rantala. 
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Loppukäyttäjät ohjaavat suunnittelua

Kohteen kaikki asunnot ovat yksiöitä, joista suurin osa on 20-30 neliömetrin kokoi-
sia. Asuntoihin tulee asuntokohtainen ilmanvaihto ja vesimittari. Jokaisessa asun-
nossa on kellarissa oma huoneistokohtainen varasto. Suunnittelua ovat ohjanneet 
tulevien opiskelija-asukkaiden tarpeet.

”Rakennus on pyritty tekemään kustannustehokkaasti laatua unohtamatta. Suun-
nittelussa on otettu huomioon nykyopiskelijan asuntotoiveet. Asunnoista löytyy 
paikka niin pesukoneelle kuin astianpesukoneellekin. Oppeja suunnitteluun saatiin 
myös vuodenvaihteessa 2019 valmistuneen Aitiopaikan rakennusprosessista ja 
asukkailta saadusta palautteesta. Kaikkiin asuntoihin tulee esimerkiksi sälekaih-
timet”, kertoo Salminen.

”Kaikki asunnot ovat yksiöitä, jolloin myös vuokrataso pysyy opiskelijoille järkevä-
nä. Myös asuntojen teknisissä ja energiaratkaisuissa on ajateltu loppukäyttäjää. 
Opiskelijat ovat kiinnostuneita ympäristöasioista ja voivat itse esimerkiksi vesimit-
tareiden kautta seurata oman kotitaloutensa veden kulutusta. Omalta osaltaan 
myös säätiön kestävän kehityksen arvot ja Turun kaupungin energiatavoitteet 
ovat ohjanneet suunnitelmaa ja mukaan on tuotu energiaratkaisuja”, huomauttaa 
Rantala.

Palkintona valmis rakennus

Sekä Rantala että Salminen kehuvat projektissa mukanaolo olleen mielenkiintoista. 
Palkintona lopussa on Ylioppilaskylän uusi sydän, jonka valmistumista molemmat 
odottavat innolla.

”Tämä on mielenkiintoinen haastava kohde, jonka suunnittelussa ja ohjauksessa 
on ollut mukava olla mukana. En tiedä samanlaista rakennusta Turussa, jossa 
olisi näin monipuolinen käyttäjien kirjo kun samassa rakennuksessa on ravintola, 
kuntosali, ruokakauppa ja vielä opiskelija-asuntoja sekä tällaisia energiaratkaisu-
ja. Matkan varrella on kohdattu mielenkiintoisia haasteita, joista on hienosti myös 
selvitty”, kertoo Rantala

”On hienoa olla mukana projektissa ja nähdä lopussa upea rakennus, joka tulee sei-
somaan paikallaan pitkään. Toivon toki, ettei enää rakennusvaiheessa tule mitään 
yllätyksiä ja rakennus valmistuu aikataulun mukaan niin kuin nyt näyttää. Toivon 
myös, että rakennuksen tulevat ja alueen nykyiset asukkaat ottavat rakennuksen 
omakseen”, sanoo Salminen. 

Ylläpito ja korjaukset
Kiinteistöhuollosta vastasi aiempien vuosien tapaan ISS Palvelut Oy. Säätiön koh-
teissa työskentelee säännöllisesti viisi kohdehuoltomiestä ja kaksi ulkoalueita 
huoltavaa henkilöä. Voimassa olevan sopimuksen optiokausi päättyy 30.9.2020. 
Keväällä 2019 käynnistettiin TYS:n Tampuuri-järjestelmän mallihuoltokirjan päivi-
tysprojekti, jossa huoltokirjat päivitetään Talo-2000 standardin mukaisiksi.

Sopimus huolto-ohjelmien ja konekorttien laatimisesta Talo-2000 standardin mu 
kaisesti allekirjoitettiin Vahanen Monitoring Services Oy:n kanssa maaliskuussa 
2019. Projekti jatkuu keväällä 2020.

Vanhojen lukitusjärjestelmien uusimista iLoq-lukitukseksi jatkettiin vuonna 2019. 
Lukkoja uusittiin Ylioppilaskylässä ja Kotivalossa. Vanhojen lukitusjärjestelmien 
uusimistyötä jatketaan vuonna 2020. Putki- ja sähkötöiden kunnossapitopalvelui-
den puitesopimukset kilpailutettiin 2018-2019 ja puitesopimukset allekirjoitettiin 
keväällä 2019. Putkitöiden puitesopimuksen ensisijainen yhteistyökumppani on 
Arkea Oy ja sähkötöiden Paraisten Valo Oy. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi.

Asuntojen laadun parantamiseen ja asuntojen korjaamiseen panostettiin aiempien 
vuosien tapaan merkittävästi. Kuunsillan A-E portaiden asuntojen ja julkisivujen 
korjauksen suunnittelu käynnistettiin loppuvuodesta 2018. Hanke kilpailutettiin ke-
väällä 2019 ja urakka aloitettiin heinäkuussa 2019. Työt valmistuivat tammikuussa 
2020. Muutostöissä 26 huoneistoa muutettiin 42 asunnoksi.

Yo-kylä 20 B:n ja 25 B:n päiväkotirakennusten julkisivujen kunnostamisen suun-
nittelu aloitettiin joulukuussa 2018. Urakka oli suunniteltu toteutettavaksi kesällä 
2019 päiväkotien loma-aikana, mutta suunnittelun viivästyttyä urakan toteutus 
päätettiin siirtää kesään 2020.

Säätiö hankki keväällä 2019 Nummenpuistokadulla sijaitsevan Q-talon viereisen 
vanhan kauppakiinteistön tulevia mahdollisia uudisrakennusten tonttitarpeita var-
ten. Säätiön omien korjausmiesten verstastilat muuttivat vanhasta Kuraattorinpo-
lun varrella sijaitsevasta huoltokeskuksesta Nummenpuistokadulla sijaitsevaan 
Q-verstaaseen.
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Kiinteistöjen hoitokulut (sisältäen asunnot ja muut tilat) olivat yhteensä noin 16,6 
M€ eli 7,5 €/m² /kk (vuonna 2018 noin 17,4 M€, 8,0 €/m² /kk). Kaiken kaikkiaan 
kiinteistöjen hoitokulut toteutuivat noin 2 M€ talousarviossa arvioitua pienempinä. 
Suurimmat budjetin alitukset toteutuivat korjauskuluissa (703 000 €), lämmityk-
sessä (354 000 €), vedessä (158 000 €), sähkössä (185 000 €) sekä hallinnossa 
(208 000 €). Jätehuollon budjetti ylittyi 55 000 eurolla. Budjetin alituksiin on vaikut-
tanut myös Aamuruskon kohteen myynti, jonka kulut oli budjetoitu koko vuodelle.

Korjausten merkittävimpiä yksittäisiä eriä olivat Kuunsillan A-E portaiden pe-
ruskorjaus (yhteensä 2,1 M€, josta kuluksi 0,7 M€) sekä Ylioppilaskylässä tehdyt 
ulko-ovien uusimiset ja lukituskorjaukset (0,55 M€) sekä LVV- kuntotutkimukset 
(0,2 M€). Tuloslaskelmaan kirjattujen korjauskulujen lisäksi Kuunsillan hankkeen 
taseeseen aktivoitavat korjaukset olivat noin 1,4 M€. Kuunsillan hanke on rahoi-
tettu varautumisina kerätyillä vuokratuotoilla. Asuntojen korjauksia (muut kuin 
Kuunsillan hanke) tehtiin noin 1,7 M€:lla.
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KESTÄVÄ KEHITYS

Aiempien vuosien tapaan jätehuollosta vastasi Lassila & Tikanoja Oy. Keväällä 2019 
Yo-kylän asukkaille toteutettiin kysely jätehuollon toimivuudesta alueella. Kysely 
mukaili syksyllä 2018 Nummenrannassa toteutettua kyselyä. Yo-kylän kyselyn tu-
losten perusteella jätepisteisiin tehtiin muutoksia, jotta ne vastaavat asukkaiden 
kierrätystarpeisiin paremmin. Jokaiseen jätepisteeseen toimitettiin kierrätysastiat 
kaikille jätejakeille ja vähiten käytetyt jätepisteet poistettiin käytöstä. Yo-kylä län-
nessä käynnistettiin syksyllä 2019 yhteiskeittiöiden kierrätyskokeilu. Kokeiluun 
valittiin kaksi taloa, joiden yhteiskeittiöihin toimitettiin keräysastiat polttokelpoisen 
jätteen lisäksi muoville, biojätteelle, kartongille, lasille ja metallille. Kokeilun tar-
koituksena on seurata, miten kierrättäminen yhteiskeittiöissä ja siivous saadaan 
sujuvasti yhteensovitettua.

Lokakuusta 2019 alkaen säätiön kaikkien kohteiden jätehuolto on toteutettu hiili-
neutraalisti. Jätehuollosta aiheutuvat päästöt kompensoidaan sitomalla niitä vas-
taava määrä hiiltä ilmakehästä Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden 
kautta. Hankkeet edistävät hiilensidonnan lisäksi myös muita kestävän kehityksen 
tavoitteita. Hankkeiden avulla tuetaan esimerkiksi paikallisten työllistymistä sekä 
vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä hiilijalanjälkeä kompensoi-
daan Väli-Amerikan sademetsien metsityshankkeella. Palvelun tuottaa jätehuollos-
ta vastaava Lassila & Tikanoja.

Turun Kaupungin Kuntalaisten Energiakäänne - hankkeen (2016-2019) yhteydes-
sä tiedusteltiin Turun Ylioppilaskyläsäätiön mahdollisuutta osallistua Euroopan 
Unionin Smart Cities and Community (SCC) Lighthouse - projektin hakuun, jossa 
yhtenä tavoitteena on luoda malliesimerkkejä ilmastopositiivisista kaupunginosis-
ta. Säätiö ilmoitti alustavasti olevansa kiinnostunut osallistumaan projektirahoi-
tuksen hakemiseen osana Turun kaupungin hakemusta osoittamalla hakemukseen 
sopivia kiinteistöjä. Hakemuksen valmistelu alkoi syksyllä 2019.

Vuoropuhelulla entistäkin parempaa jätehuoltoa 
Vuonna 2019 Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntokohteiden yli 50 jätepisteen kaut-
ta eteenpäin siirtyi yli 1590 tonnia kotitalousjätteitä. Määrä ei ole aivan pieni ja 
siksi säätiössä panostetaan jätehuollon suunnitteluun. Toimivalla jätehuollolla ja 
asukkaiden aktiivisella kierrättämisellä saavutetaan ympäristöhyötyjen lisäksi 
myös taloudellisia säästöjä. Hyvät kierrätysmahdollisuudet ovat asukkaiden ar-
vostama palvelu ja TYS pyrkiikin jatkuvasti kehittämään jätehuoltoaan niin asuk-
kaille kuin ympäristöllekin mahdollisimman hyväksi. 

Ahkeria kierrättäjiä

Vuonna 2019 TYS:n kierrätyspisteistä kerätyn jätteen määrä oli 3 prosenttia vä-
hemmän kuin vuonna 2018. Tilastojenkin valossa TYS:n kierrätysaste on hyvä. 
Esimerkiksi vuonna 2018 Suomessa kaikkien kotitalousjätteiden keskimääräinen 
kierrätysaste oli 42 prosenttia, kun TYS:n asuntokohteiden kierrätysaste oli vuon-
na 2018 54%. Kierrätysaste kertoo siitä, kuinka paljon syntyvästä jätteestä saa-
daan käytettyä materiaalina tai jatkojalostettua raaka-aineiksi uusien tuotteiden 
valmistuksessa. TYS:n kohteissa syntyvien jätteiden hyötykäyttöaste on 100%, mikä 
puolestaan kertoo siitä, kuinka paljon jätteistä saadaan kierrätyksen lisäksi hyö-
dynnettyä esimerkiksi energiantuotantoon. TYS:n kiinteistöassistentti Aila Kovasen 
mukaan asukkaat ovat ahkeria kierrättäjiä.

”Yhteistyökumppaneidemme kanssa keskustellessa on tullut ilmi, että TYS:n asun-
tokohteiden kierrätysaste on ollut hyvä, jos vertaa keskimääräiseen asuntoyhtiöön. 
Toki eri asuntokohteiden välillä on eroja. On kohteita, joissa kierrätysaste noin 40% 
sitten kohteita missä se on 70%”, kertoo Kovanen. 

Kovasen mukaan vaihtelevaan kierrätysasteeseen vaikuttavat asukkaiden kier-
rätysaktiivisuuden lisäksi myös jätepisteiden astiatyypit ja niiden tyhjennysrytmi. 
Lisäksi kaikkien asuntojen kierrätysastiat eivät enää vastaa nykyisten jätepistei-
den jätelajikkeita ja kierrättäminen vaatii asukkaalta omaa aktiivisuutta ja halua 
järjestää itse kotonaan kierrätys toimivaksi. 
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”Pääsääntöisesti kierrätys onnistuu asukkailta todella hienosti. Toki satunnaisesti 
tulee ilmoituksia, että biojäteastiassa on muovipusseja tai kartonkiastia täyttyy 
nopeasti, kun astiaan laitetaan litistämättömiä pahveja. Pyrimme kuitenkin jat-
kuvasti löytämään ratkaisuja asukkaiden kierrätyksessä havaitsemiin pulmiin” 
Kovanen sanoo. 

Jätekyselystä apua Ylioppilaskylän kierrätyksen kehittämiseen

Keväällä 2019 Ylioppilaskylän jätehuoltoa päätettiin lähteä kehittämään ja asuk-
kaille toteutettiin kysely jätepisteiden toimivuudesta sekä niiden sijoittelusta. Noin 
kolmannes Ylioppilaskylän asukkaista vastasi kyselyyn. Kyselyn perusteella pohdit-
tiin, miten kierrätystä voitaisiin vielä petrata, ja miten asukkaita voitaisiin motivoida 
kierrättämään vielä paremmin.

”Vastausten perusteella päätimme lisätä kaikkiin jätepisteisiin kaikkien jätelajien 
astiat. Aiemmin kohteissa, joissa on ollut useampia jätepisteitä, kaikissa pisteissä 
ei ole ollut kaikkien jätelajien astioita. Nyt muutama sellainen piste, joiden käyttöas-
te oli kyselyn perusteella alhainen, poistettiin käytöstä ja kaikkiin käyttöön jääviin 
jätepisteisiin toimitettiin keräysastiat kaikille jätejakeille. Näin saatiin suuremmalla 
käytöllä oleviin pisteisiin myös lisää jäteastioita”, kertoo Kovanen.

Lisäksi Ylioppilaskylä lännessä käynnistettiin syksyllä yhteiskeittiöiden kierrätys-
kokeilu. Kokeiluun valittiin kaksi taloa, joiden yhteiskeittiöihin toimitettiin keräys-
astiat polttokelpoisen jätteen lisäksi muoville, biojätteelle, kartongille, lasille ja 
metallille. 

”Ajatus kierrätyskokeilusta oli ollut jo aikaisemmin, mutta kierrätyskysely antoi 
vahvistuksen siihen, että kokeiluun kannattaa ryhtyä. Kyselyssä yhteiskeittiöllisis-
sä asunnoissa asuvat harmittelivat keittiöiden rajallisia kierrätysmahdollisuuksia”, 
kertoo Kovanen.

Aiemmin keittiössä on ollut vain yksi polttokelpoisen jätteen astia eli käytännössä, 
jos asukas on halunnut kierrättää keittiössä syntyneet jätteet, on ne pitänyt vie-
dä omaan huoneeseen lajitteluastioihin tai sitten jokaisen kokkauskerran jälkeen 
erikseen jätepisteille.

”Asukkaat ovat olleet kokeiluun todella tyytyväisiä ja lajittelu on onnistunut erin-
omaisesti. Olemme myös saaneet kyselyitä muilta Ylioppilaskylä lännen taloilta, 
saataisiinko niidenkin yhteiskeittiöihin astiat. Yhteen taloon astiat onkin jo hankit-
tu”, sanoo Kovanen.

Vuoropuhelulla entistäkin parempaa jätehuoltoa

Kehitystyö ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman asukkaiden palautteita ja osallis-
tumista jätekyselyihin. 

”Asiakaspalaute on todella tärkeää kehitystyössä. Kyselyn avulla voimme palvella 
asiakaslähtöisesti ja kuunnella asukkaiden tarpeita. Kyselyjen lisäksi myös muu 
palaute vikailmoitusten ja muiden yhteydenottojen kautta on tervetullutta ja tär-
keää palveluiden kehittämisessä. Keskustelun avulla palvelut saadaan kohdistet-
tua oikein”, kertoo Kovanen 

Vuodeksi 2020 ei ole jätehuoltoon suunnitteilla isompia muutoksia. Vuoropuhelua 
asukkaiden kanssa jatketaan edelleen. 

”Seuraamme viime vuonna tehtyjen muutosten vaikutuksia jätehuollon toimivuu-
teen. Ylioppilaskylä lännen asukkaille teimme yhteiskeittiöiden kierrätyskokeilun 
pohjalta follow-up kyselyn, jossa selvitimme miltä heistä kokeilu on tuntunut. Tulos-
ten mukaan kokeilua kiitettiin ja sille toivottiin jatkoa. Asukkaiden palautteet ja aja-
tukset ovat tervetulleita ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan”, kertoo Kovanen.
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Säätiön lainamäärä toimintavuoden lopussa oli noin 119,7 M€. Vuoden 2019 aika-
na maksettiin lainojen lyhennyksiä noin 7,2 M€ (3,32 €/as-m²/kk), johon sisältyy 
noin 2,1 M€:n (0,96 €/as-m²/kk) ylimääräinen lyhennys. Kaiken kaikkiaan säätiö 
on maksanut ylimääräisiä lainanlyhennyksiä vuosien 2014-2019 aikana yhteensä 
noin 8,4 M€.

Lainoista erääntyy velkakirjaehtojen mukaisesti maksettavaksi seuraavalla tili-
kaudella noin 5,5 M€. Vuodelle 2020 budjetoidut ylimääräiset lainanlyhennykset 
ovat 1 M€. 

Helmikuussa 2019 erääntyi maksettavaksi noin 7,6 M€:n Turun kaupungin koroton 
laina. Kaupungin kanssa tehtiin 15.2.2019 uusi lainasopimus 15 vuoden ajaksi 
vastaavansuuruisesta uudesta lainasta päivitetyin ehdoin. Lainasta maksettava 
korko on 6kk:n euribor-korko lisättynä 0,45% marginaalilla.

Korollisten lainojen painotettu keskikorko 31.12.2019 oli 0,55 % (vuonna 2018 0,71 
%). Korkokulut olivat noin 1,0 M€ (0,47 €/as-m²/kk) kun ne vuonna 2018 olivat noin 
1,1 M€ (0,51 €/as-m²/kk).

Säätiön 31.12.2019 tilanteen mukaisesta lainakannasta 76,8 M€ (64 %) on ARA:n 
päätöksiin perustuvia korkotukilainoja. Korkotukilainojen omavastuukorko vaih-
telee 3,4 %:sta 1,7 %:iin.

RAHOITUS
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ASUKKAAT

Asunnon hakijat ja toteutuneet
vuokrasopimukset
Säätiön asuntoja haki toimintavuonna kaikkiaan 6428 opiskelijaa/opiskelijaper-
hettä (6628 vuonna 2018) ja uusia vuokrasopimuksia tehtiin 3123 (2696 vuonna 
2018) sisältäen sisäiset siirrot. Kaikkiaan säätiöllä oli toimintavuoden päättyessä 
vuokrattavana 4861 huoneistoa (4726 vuonna 2018), joissa oli tilaa yhteensä 6932 
asukkaalle (6812 vuonna 2018). Kokonaismäärään sisältyy 138 nuorisoasunto-
paikkaa. Toimintavuoden alussa valmistui Aitiopaikan asuntokohde, Aamuruskon 
asuntokohde myytiin kesäkuussa ja vuoden aikana osa Kuunsillan asunnoista oli 
peruskorjauksessa. Vuokrattavana olevista asuntopaikoista 57% oli yhden hengen 
asunnoissa eli yksiöissä tai soluhuoneissa ja 43% perheasunnoissa. Säätiön asun-
noissa asui vuoden lopussa 6339 henkilöä (6426 vuonna 2018).

Säätiön asuntojen toiminnallinen käyttöaste vuonna 2019 oli 96,5 % (97,2% vuonna 
2018). Asuntojen vajaakäyttö ajoittui pääosin kevätlukukauteen ja kesään. Vuonna 
2019 säätiöllä asui kuukausittain keskimäärin 1580 (1595 vuonna 2018) kansain-
välistä tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa noin sadasta eri maasta. TYS varasi kansain-
välisille vaihto-opiskelijoille 360 asuntopaikkaa.

Säätiön kiinteistöissä toimi vuoden lopussa kuusi päiväkotia, yksi kauppa, yksi ra-
vintola sekä Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) alajärjestöineen. Lisäksi TYY on 
vuokrannut säätiön omistaman Q-talon juhla- ja kerhotilaksi.

Turun ylioppilaskyläsäätiön opiskelija- ja nuorisoasuntojen vuokrataso pystyttiin 
pitämään edelleen kohtuullisena. Keskimääräinen vuokra vuonna 2019 oli 12,60 
€/as-m²/kk sisältäen sähkö- ja vesimaksut sekä tietoverkon (12,50 €/as-m²/kk 
vuonna 2018). Asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli 97,1 % mikä oli 0,5 %-yksik-
köä edellisvuotta heikompi. Tyhjäkäytön lisääntyminen johtui erityisesti soluasun-
tojen sekä yhteiskeittiöllisten yksiöiden kasvaneesta tyhjäkäytöstä. Vuodelle 2020 
asuntojen vuokria korotettiin 1-2 % kohteesta ja asuntotyypistä riippuen. Joidenkin 
asuntojen vuokria laskettiin.

Vuoden 2019 kokonaistuotot olivat 29,7 M€ (vuonna 2018 26,7 M€), josta Aamu-
ruskon asuntokohteen myyntivoiton osuus on 2,2 M€. Vuoden 2019 vuokratuotot 
toteutuivat lähes budjetin mukaisesti ja ne olivat yhteensä 27,0 M€ (vuonna 2018 
26,3 M€). Vuokratuotoista 26,4 M€ (vuonna 2018 25,7 M) oli asuntojen vuokra-
tuottoja, 0,1 M€ asukkailta perittäviä autopaikka- ja varastovuokria ja 0,4 M€ lii-
ketilojen ja muiden vuokrattavien tilojen vuokratuottoja. Asunnoista saatu vuok-
rakertymä koko vuodelta oli 12,17 €/as-m²/kk (vuonna 2018 12,17 €/as-m²/kk). 
Luottotappioita kirjattiin 24.624 € (vuonna 2018 22.582 €) ja jälkiperintätuottoja 
oli 24.600 € (vuonna 2018 23.279 €). Vuokrasaamisia oli 31.12.2019 yhteensä 
237.526 € (31.12.2018 204.967 €).
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VIESTINTÄ JA
SIDOSTYHMÄSUHTEET

TYS uudisti graafisen ilmeensä ja otti käyttöön uudet verkko- ja asiakassivustot. 
Lisäksi uusittiin digitaalinen asuntohaku ja hakulomake sekä säätiön intranet. 
Sivustojen uudistuksessa parannettiin käytettävyyttä ja otettiin huomioon saatu 
asiakaspalaute. Sidosryhmäuutiskirje otettiin käyttöön uutena viestintämuotona 
ja se ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa.

Maaliskuussa 2019 toimintansa aloitti TYS:n chattibotti Toivo. Toivo palvelee asi-
akkaita myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun asiakaspalvelu on suljettu. Chattibotin 
englanninkielinen versio otetaan käyttöön kevätkaudella 2020. TYS tutki robotiikan 
hyödyntämistä myös muussa toiminnassaan, mutta tunnistetut käyttötapaukset 
olivat vaatimattomia ja mahdolliset hyödyt pieniä.

Turun kaupungin Rakennus- ja lupalautakunta määräsi tupakointikiellon Ikituu-
rin parvekkeille. Aloite hakemuksen tekemiselle tuli kohteen asukastoimikunnalta. 
Loppuvuodesta myös Haliskylään haettiin parveketupakointikieltoa asukastoimi-
kunnan aloitteesta.

Aitiopaikkaan muuttivat ensimmäiset asukkaat alkuvuoden 2019 aikana. Aamu-
ruskon kohde myytiin kesäkuussa 2019 ja asukkaat siirtyivät uuden omistajan 
vuokralaisiksi voimassa olevin sopimusehdoin.

Yo-kylä Block Party järjestettiin toista kertaa syyslukukauden alussa. Elokuun 
alussa toteutettiin Ylioppilaskylän asukkaille palvelutarvekartoitus muista kuin 
TYS:n tarjoamista palveluista. Saatujen tulosten perusteella asukkaat kaipaavat 
alueelle ravintola-, liikunta- ja kauppatoimintoja. Asukasyhteistoimintamalli uudis-
tettiin yhteistyössä asukastoimikuntien neuvottelukunnan kanssa. 

Vuoden aikana järjestettiin tapaamisia ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. TYS 
esittäytyi oppilaitosten abipäivillä, järjesti vaihto-opiskelijoille suunnattuja orien-
taatioita sekä osallistui Study in Turku ja Studia-messuille. Lisäksi jatkettiin 
yritysyhteistyötä Turun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Yhteistyötä 
Turun kaupungin kanssa jatkettiin vuokraamalla kesällä asuntoja Turun 
kaupungin ke-säteekkariprojektille.

HENKILÖSTÖ

Turun Ylioppilaskyläsäätiön vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 22 
henkilöä, mikä oli yksi enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi vuokrauspalveluis-
sa työskentelee yksi henkilö pidempiaikaisena määräaikaisena työntekijänä. Va-
kituisesta henkilöstöstä 15 oli naisia ja 7 miehiä ja keski-ikä vuoden lopussa oli 
48 vuotta eli 2 vuotta enemmän kuin vuonna 2018. Vakituisesta henkilöstöstä 8 
työskenteli rakennuttamis- ja kunnossapitopalveluissa, 8 vuokraus-, asumis- ja 
viestintäpalveluissa sekä 6 talouspalveluissa ja hallinnossa. Kesäaikana ja ruuh-
ka-apulaisina oli lisäksi lyhytaikaisissa työsuhteissa määräaikaisia työntekijöitä.

Koko henkilöstön keskimääräinen palvelusaika säätiössä oli 11,5 vuotta. Hieman 
alle puolet säätiön henkilöstöstä on ollut säätiön palveluksessa alle 5 vuotta, seit-
semän henkilöä yli 10 vuotta.

Henkilöstökulut olivat liikevaihdosta 5,2 % (5,9 % vuonna 2018). Sairauspoissa-
oloprosentti oli 3,61 % vuonna 2019 (2,25 % vuonna 2018). Koulutuspäiviä oli 
yhteensä 98 päivää vuonna 2019 eli keskimäärin 4,5 päivää/henkilö (81 päivää 
vuonna 2018, 3,8 päivää/henkilö). Vuonna 2019 tapahtui yksi työtapaturma. Hen-
kilöstökysely tehtiin alkuvuodesta 2019. Henkilöstön antama yleisarvosana TYS-
:istä työpaikkana oli 4 asteikolla 1-5.

Etätyömahdollisuuksia laajennettiin 3 päivään kuukaudessa. Vuonna 2019 etätöitä 
teki 15 henkilöä ja etätyöpäiviä kertyi yhteensä 101 päivää, mikä on keskimäärin 
6,7 päivää etätöitä tehnyttä henkilöä kohden.
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RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ ARVIO 
TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ

Turun Ylioppilaskyläsäätiön toiminnassa merkittävimpiä riskejä ja epävarmuus-
tekijöitä ovat asuntojen käyttöasteen lasku ja muutokset asuntojen kysynnässä, 
yleinen korkotason nousu yhdistettynä mittaviin investointeihin, ARA-rahoituksen 
saatavuus sekä säätiön operatiivisessa toiminnassa kriittiset verkkoyhteydet ja 
tietojärjestelmien toimivuus.

Kiinteistösijoittajien tulo opiskelija-asuntomarkkinoille vaikuttaa väistämättä TYS:n 
asemaan vuokranantajana ja kilpailutilanteeseen kun markkinaehtoisten vuok-
ra-asuntojen tarjonta kasvaa. Tämän vuoksi strategiassa on painotettu erityisesti, 
että TYS onnistuu edelleen parantamaan asuntojen laatua ja kehittämään kiin-
teistöjen hoitoa, jotta asukkaiden opiskelija-asunnolta edellyttämiin vaatimuksiin 
voidaan jatkossakin vastata. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin 
on vähentänyt edullisimpien asuntojen kysyntää, ja soluasuntojen sekä yhteiskeit-
tiöllisten yksiöiden kysyntä on laskenut.

Säätiön keskustasta kauempana sijaitsevat edullisemmat soluasunnot ovat kui-
tenkin olleet kysyttyjä erityisesti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden keskuu-
dessa. Osalle ETA-alueen ulkopuolelta tuleville kansainvälisille tutkinto-opiskeli-
joille otettiin lukukausimaksut käyttöön syksyllä 2017. Nämä opiskelijat hakevat 
yleensä edullisinta asumisvaihtoehtoa, jollaisia säätiön tarjoamat soluasunnot 
ovat. Tästä huolimatta solujen tyhjäkäytöstä aiheutuva taloudellinen vajaakäyt-
tö on noin puolet koko taloudellisesta vajaakäytöstä. Korkeakoulut toivovat, että 
TYS järjestää yhä kasvavan vaihto-opiskelijamäärän asumisen tavalla tai toisella. 
Säätiö pyrkii edelleen osaltaan vastaamaan myös tähän tarpeeseen, vaikka vaih-
to-opiskelija-asuntoihin sisältyy suurempi vajaakäyttöriski kuin muiden opiskeli-
joiden asuntoihin.

Valtion päätökset investointien avustamisessa tai lainaehdoissa vaikuttavat raken-
tamisen hintaan ja sitä kautta vuokratasoon. Opiskelija-asunnoille myönnettävät 
investointiavustukset ovat 1.11.2019 alkaen lakimuutoksen myötä enintään 15 % 
(aiemmin 10 %) rakennuskustannuksista. Investointiavustuksella katetaan raken-
nushankkeen omarahoitusosuus. Korkeamman avustuksen myötä lainan osuus 
hankkeissa pienenee.

Säätiöllä on suunnitteilla mittavia investointeja lähivuosien aikana. Uudisrakenta-
misen laadunhallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta vältyttäisiin raken-
nusvirheiden aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta tulevaisuudessa. Säätiön 
kiinteistökannan vanhetessa on riskinä, että perusparannuksia voidaan joutua 
toteuttamaan suunniteltua aikaisemmin. Perusparannusstrategia on laadittavana. 
Nopeasti nouseva lainamäärä yhdistettynä korkojen nousuun lisäisi rahoituskus-
tannuksia merkittävästi. Korkotason ennustetaan kuitenkin pysyvän hyvin mata-
lana vielä usean vuoden ajan. Korkoriskeihin on varauduttu korkosuojauksella ja 
hajauttamalla säätiön lainat eri korkosidonnaisuuksiin. Vajaa puolet lainoista on 
sidottu euribor-korkoihin. Arava- ja vuosimaksulainojen korot Valtiokonttori mää-
rittelee vuosittain, vuosimaksulainojen korkoon vaikuttaa elinkustannusindeksin 
muutokset. Osa säätiön korkotukilainoista on kiinteäkorkoisia.

Voimassa olevan arava- ja korkotukilainsäädännön mukaisesti säätiön tulee pi-
tää erillään rajoitusten alainen omakustannusvuokraustoiminta ja muu vuok-
raustoiminta. Muu vuokraustoiminta käsittää sekä ARA-rajoituksista vapaat ja 
vapautuneet asuntokohteet, että muun vuokraustoiminnan kuten liiketilat. Oma-
kustannusvuokraustoiminnan tuottoja ei saa käyttää muun vuokraustoiminnan 
tukemiseen vaan muun vuokraustoiminnan tuottojen tulee kattaa omat kulunsa. 
Säätiön asuntokohteista on mahdollista lähivuosina hakea rajoituksista vapaaksi 
muutama kohde.

Säätiön operatiivisessa toiminnassa on kriittistä toimivat verkkoyhteydet sekä tie-
tojärjestelmät. Verkkoyhteyden osalta säätiöllä on käytössään varayhteys. Lähes 
kaikki säätiön tietojärjestelmät ovat pilvipalveluita, jolloin ohjelmistotoimittajat 
pystyvät korjaamaan mahdolliset virhetilanteet nopeasti.

Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Säätiön riskikartoituksessa on myös huo-
mioitu säätiön imagon heikkeneminen esim. asuntojen, asuinalueiden ja palvelun 
laadun heikkenemisen tai muista syistä johtuvan negatiivisen mediajulkisuuden 
kautta.
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HALLINTO

Valtuuskunta

Valinnan tehnyt yhteisö Jäsen 1.1.2019 alkaen 

Turun kaupunki Niko Aaltonen, pj

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Laura Liljenbäck vpj

Turun kaupunki Wilhelm Berlin

Turun kaupunki Teemu Ellä

Turun kaupunki Antti Grönlund

Turun kaupunki Tuuli Halonen

Turun kaupunki Henri Hautamäki

Turun kaupunki Noora Hännikkälä

Turun kaupunki Matilda Isotalo-Paananen

Turun kaupunki Heidi Kaarnikko

Turun kaupunki Katri Kallio

Turun kaupunki Aleksi Kajavalta

Turun kaupunki Amro el-Khatib

Turun kaupunki Miika Koski

Turun kaupunki Eveliina Kunttu

Turun kaupunki Ville Kurtti

Turun kaupunki Arttu Minkkinen

Turun kaupunki Juhana Mustonen

Turun kaupunki Sonja Raitamäki

Turun kaupunki Pekka Rantala

Turun kaupunki Tessi Rantanen

Turun kaupunki Kati Saarinen

Turun kaupunki Rasmus Salminen

Valinnan tehnyt yhteisö Jäsen 1.1.2019 alkaen 

Turun kaupunki Olli Siilos

Turun kaupunki Miika Tiainen

Turun kaupunki Arvi Tolvanen

Turun ammatti-instituutti Päivi Lehtinen

Turun AMK:n opisk.kunta (TUO) Mikke Kuula

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Mikael Dahlström

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Anna-Liisa Hautajärvi

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Anni Mylläri

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Olli-Pekka Paasivirta

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Iina Ryhtä

TYSsin asukkaiden edustaja Robin Nyman

TYSsin asukkaiden edustaja Niko Suojama

Åbo Akademis Studentkår Kati Systä

Turun ammattikorkeakoulu Hanna Peussa

Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsen Marian Westerlund

Åbo Akademi Ken Snellman 1.1.-31.7., Rebecca Karlsson 1.8. -

Turun Suomalainen Yliopistoseura r.y. Ville Pitkänen

Turun Yliopisto Päivi Mikkola

Turun Seudun Osuuspankki Petteri Rinne

Säästöpankkiliitto Jussi Hakala

Turun kauppakamari Jyrki Meri

Varsinais-Suomen liitto Heikki Saarento

Studentkåren Novium Sharie Sveholm

Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa, kevätkokoukseen 11.4.2019 ja syyskokoukseen 19.11.2019.
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Luottamustoimet
Toimitusjohtaja Risto Siilos oli Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n hallituksen, 
Turun AMK:n alueneuvottelukunnan ja Bryggman-säätiön valtuuskunnan jäsen.

Kunnossapitopäällikkö Janne Karesto oli Haritun Huolto Oy:n hallituksen jäsen.

Tilintarkastajat
Säätiön valtuuskunnan vuodeksi 2019 valitsemina tilintarkastajina toimivat Pekka 
Thurén KHT (PwC) ja asukastoimikuntien neuvottelukunnan ehdottomana Mikko 
Haavisto KHT (KPMG).

Hallinto
Säätiön toimitusjohtajana toimi varatuomari Risto Siilos. Talousjohtajana ja toimi-
tusjohtajan sijaisena toimi KTK Tuula Kanervisto, asiakkuus- ja viestintäjohtajana 
VTM Pirjo Lipponen-Vaitomaa ja kiinteistöjohtajana RKM Ismo Aaltonen.

HALLINTO

Hallitus

Valinnan tehnyt yhteisö Jäsen 1.1.2019 alkaen (läsnäolo kokouksissa)

Turun kaupunki Pasi Ahola, pj 8/8

Turun kaupunki Janika Takatalo I vpj 7/8

Turun kaupunki Matti Ahrelma 4/8

Turun kaupunki Essi Karvonen 8/8

Turun kaupunki Petra Peltonen 6/8

Turun kaupunki Juha Rantasaari 4/8

Turun kaupunki Janne Salakka 6/8

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Rauli Elenius II vpj 8/8

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) Jesse Huovinen 8/8

Liittyneet suomenk. ylioppilaskunnat Jukka-Pekka Salmela 5/8

Liittyneet ruotsink. ylioppilaskunnat Riina Forsman 7/8

As.toimikunt. neuvottelukunta/säätiön valtuuskunta Tero Ahlgren 8/8

As.toimikunt. neuvottelukunta/säätiön valtuuskunta Anu Peuralahti 6/8

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 87 asiaa.

Hallitus on asettanut
• työvaliokunnan (hallituksen puheenjohtaja Pasi Ahola, 1. varapuheenjohtaja Janika Takatalo, 2. varapu-

heenjohtaja Rauli Elenius, valtuuskunnan puheenjohtaja Niko Aaltonen ja toimitusjohtaja Risto Siilos), joka 
kokoontui 6 kertaa

• sijoitustyöryhmän (2. varapuheenjohtaja Rauli Elenius, hallituksen jäsen Matti Ahrelma, hallituksen jäsen 
Essi Karvonen, toimitusjohtaja Risto Siilos ja talousjohtaja Tuula Kanervisto), joka kokoontui 4 kertaa.
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TASE Vastaavaa 31.12.2019 31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT

  Aineettomat hyödykkeet

     Muut aineettomat hyödykkeet 91 84,57 219 731,80

  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 91 84,57 219 731,80

  Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet

      Maa-alueet 20 119 684,07 20 058 860,07

      Liittymismaksut 1 405 025,08 1 191 878,56

      Kiinteistöjen vuokraoikeudet 112 320,00 149 760,00

    Maa- ja vesialueet 21 637 029,87 21 400 498,63

    Rakennukset ja rakennelmat 121 399 778,01 105 914 119,14

    Koneet ja kalusto 1  606 956,60 1 423 852,65

    Muut aineelliset hyödykkeet 268 261,05 196 347,51

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 175 954,38 20 485 009,53

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 147 087 979,91 149 419 827,46

  Sijoitukset

    Muut osakkeet ja osuudet 4 462,79 4 462,79

    Muut saamiset 571,84 571,84

  Sijoitukset yhteensä 5 034,63 5 034,63

Pysyvät vastaavat yhteensä 147 184 861,11 149 644 593,89

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  Saamiset

    Lyhytaikaiset saamiset

     Saamiset kiinteistön tuotoista 233 880,13 204 966,91

     Saamiset saman konsernin yrityksiltä 31 446,23 27 800,38

     Muut saamiset 29,54 29,11

     Siirtosaamiset 71 884,70 88 292,87

   Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 337 240,60 321 089,27

 Rahoitusarvopaperit

     Muut arvopaperit 4 907 350,92 4 506 774,82

  Rahoitusarvopaperit yhteensä 4 907 350,92 4 506 774,82

  Rahat ja pankkisaamiset 11 242 514,39 12 015 084,70

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16 487 105,91 16 842 948,79

V a s t a a v a a y h t e e n s ä 163 671 967,02 166 487 542,68
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TASE Vastattavaa 31.12.2019 31.12.2018

OMA PÄÄOMA

  Peruspääoma 2 522,82 2 522,82

  Muut rahastot 24 275 587,19 24 275 587,19

  Edellisten tilikausien yli/alijäämä 10 959 800,51 9 498 256,82

  Tilikauden yli/alijäämä 4 949 971,20 1 461 543,69

Oma pääoma yhteensä 40 187 881,72 35 237 910,52

VIERAS PÄÄOMA

  Pitkäaikainen vieras pääoma

    Lainat rahoituslaitoksilta 101 193 018,22 105 530 683,68

    Saadut ennakot 2 504,49 2 504,49

    Velat saman konsernin yritykselle 13 015 474,36 16 291 392,78

  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 114 210 997,07 121 824 580,95

Lyhytaikainen vieras pääoma

    Lainat rahoituslaitoksilta 4 273 715,03 4 381 062,45

    Saadut ennakot 281 906,64 264 737,48

    Ostovelat 432 825,97 1 000 134,7

    Velat saman konsernin yrityksille 1 818 995,63 1 326 099,17

    Muut velat 1 818 660,77 2 003 685,60

    Siirtovelat 646 984,19 449 331,80

  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 273 088,23 9 425 051,21

Vieras pääoma yhteensä 123 484 085,30 131 249 632,16

Vastattavaa yhteensä 163 671 967,02 166 487 542,68
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TULOSLASKELMA 1.1. -31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Kiinteistön tuotot

  Vuokrat 26 975 319,33 26 252 335,03

  Käyttökorvaukset 259 929,12 259 065,87

  Muut tuotot 2 445 200,00 151 168,59

Kiinteistön tuotot yhteensä 29 680 448,45 26 662 569,49

Luottotappiot ja oikaisuerät -16,95 708,90

Kiinteistön hoitokulut

  Henkilöstökulut -1 542 597,62 -1 583 051,63

  Hallinto -780 292,87 -734 074,07

  Käyttö ja huolto -1 450 723,96 -1 774 991,27

  Ulkoalueiden hoito -662 392,14 -162 763,28

  Siivous -510 643,07 -495 845,95

  Lämmitys -2 642 077,67 -2 623 396,65

  Vesi ja jätevesi -1 249 867,39 -1 297 194,85

  Sähkö -1 061 499,70 -1 337 630,55

  Jätehuolto -538 587,14 -491 306,96

  Vahinkovakuutukset -116 381,56 -211 954,05

  Vuokrat -223 230,26 -202 914,53

  Kiinteistövero -801 358,72 -798 869,82

  Korjaukset -4 886 887,76 -5 438 049,75

  Muut hoitokulut -64 072,77 -91 905,43

  Arvonlisävero -108 667,53 -107 240,41

Kiinteistön hoitokulut yhteensä -16 639 280,16 -17 351 189,20

HOITOKATE 13 041 151,34 9 312 089,19

Poistot -7 381 224,14 -6 812 039,15

Rahoitustuotot ja -kulut

  Osinkotuotot 34 709,43 88 127,68

  Korkotuotot 156 257,28 151 312,29

  Muut rahoitustuotot 79 828,68 90 520,22

  Arvonalentumiset 133 927,39 -164 826,63

  Korkokulut -1 018 149,74 -1 071 136,46

  Muut rahoituskulut -90 312,77 -128 417,74

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -703 739,73 -1 034 420,64

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN TILINP.SIIRTOJA JA VEROJA 4 956 187,47 1 465 629,40

Tilinpäätössiirrot

Välittömät verot -6 216,27 -4 085,71

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+ (ALIJÄÄMÄ-) 4 949 971,20 1 461 543,69
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RAHOITUSLASKELMA 2019 2018

Vuokraustoiminnan rahavirta

Hoitokate 13 041 151,34 9 312 089,19

Oikaisut -2 242 165,53 0,00

Osinkotuotot 34 709,43 88 127,68

Korkotuotot 156 257,28 151 312,29

Muut rahoitustuotot 79 828,68 90 520,22

Korkokulut -1 018 149,74 -1 071 136,46

Muut rahoituskulut -90 312,77 -128 417,74

Välittömät verot -6 216,27 -4 085,71

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 9 955 102,42 8 438 409,47

Rahoitusarvopaperien muutos lisäys-/vähennys+ -266 648,71 -153 766,54

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten saamisten lisäys-/vähennys+ -16 151,33 -24 678,01

Lyhytaikaisten velkojen lisäys+/vähennys- -553 780,11 1 073 585,39

Vuokraustoiminnan rahavirta 9 118 522,27 9 333 550,31

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6 175 739,83 -16 187 636,37

Saadut avustukset 0,00 2 658 555,00

Kiinteistöjen myynti 3 496 414,00 0,00

Investointien rahavirta -2 679 325,83 -13 529 081,37

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 23 926 000,00

Lainojen takaisinmaksut -7 211 766,75 -7 960 147,70

Rahoituksen rahavirta -7 211 766,75 15 965 852,30

Rahavarojen muutos -772 570,31 11 770 321,24

Rahavarat tilikauden alussa 12 015 084,70 244 763,46

Rahavarat tilikauden lopussa 11 242 514,39 12 015 084,70

Rahavarojen muutos -772 570,31 11 770 321,24
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