TEKNISEN LAUTAKUNNAN LOKAKUUN 2020 OSAVUOSIKATSAUS
Toiminta ja kehittäminen
Toiminnassa ja sen kehittämisessä ei ole tapahtunut merkittäviä olennaisia muutoksia
koronapandemiasta huolimatta.
Talousarvion toteutuminen
Seuraavassa taulukossa on esitetty Teknisen lautakunnan käyttötalouden tulot ja menot
ilman nettositovien yksiköiden lukuja.

Toimintatulojen 37,8 milj. euroa ennustetaan ylittävän talousarvion 6,3 milj. euroa.
Myyntituottoihin on budjetoitu maamassojen vastaanottotuloja 4 milj. euroa. Maamassojen
vastaanottotuloja on toteutunut 5,6 milj. euroa. Rakentamisen hyvä suhdannetilanne on
nostanut tuloja.
Maankäyttömaksutulojen ennustetaan toteutuvan 5,0 miljoonaa euroa yli talousarvion.
Sopimusrakentamisen urakat ovat edenneet talousarviossa arvioitua aikataulua nopeammin.
Muut tuotot ovat pääasiassa pysäköintivirhemaksuja. Maksutuloja oli kertynyt 1,9 milj. euroa,
0,3 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tulojen kasvuun on
vaikuttanut tarkastajien määrä sekä työtapojen muutos (mm. pyöräpartioon siirtyminen).
Toimintamenojen 60 milj. euroa ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa. Alkuvuosi oli
vähäluminen ja koronavirus on vähentänyt liikennettä. Toimintaympäristö ei ole aiheuttanut
ennakoimattomia kustannuksia.
Ulkopuolisille tehtävät työt
Ulkopuolisille tehtäviin töihin kuuluvat HSY:lle, toteutettavat vesi- ja viemäriverkostojen
rakentamispalvelut sekä muille osapuolille tehtävät telekaapeleiden putkitukset. Töitä on
tehty 13 milj. euron arvosta.

Kunnallistekniikan investoinnit
AlkuperäinenTA
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2 700
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Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuosi on ollut otollinen infraan rakentamiseen.
Alkuvuoden 2020 leudot kelit mahdollistivat työmailla täysimääräisen työskentelyn.
Koronaviruksen aiheuttama liikenteen väheneminen on auttanut urakoiden etenemisessä.
Pääosin Kaupunkitekniikan keskus on pystynyt järjestelemään hankkeiden rahoituksen
sisäisesti; hankkeita uudelleen aikatauluttamalla. Kahdelle hankkeelle Kehä I Laajalahdessa
sekä Raide-Jokeri hankkeelle tarvitaan lisämäärää vuodelle 2020 yhteensä 15,8 milj. euroa.
Myös sopimusrakentamisen urakat ovat edenneet talousarviossa arvioitua aikataulua
nopeammin. Määräraharahaa tarvitaan lisää 5,0 miljoonaa euroa.
Molemmat määrärahanlisäykset aikaansaavat myös tulojen lisäystä. Raide-Jokerin
valtionosuus vuodelle 2020 kasvaa ja maankäyttösopimustuloja voidaan tulouttaa 5 milj.
euroa talousarviota enemmän.
Koneet ja kalusto
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-800
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-800

Kone ja kalustomäärärahalla hankitaan uusia laitteita ja tehdään korvausinvestointeja, mm.
mittauslaitteita, maaperätutkimuslaitteita ja työkoneita.

