Oulun tekninen liikelaitos

Vuosikertomus 2015

Oulun tekninen liikelaitos (Tekli) on Oulun kaupungin sisäinen
liikelaitos, joka tuottaa Oulun kaupungille maarakentamisen ja
ympäristön ylläpidon palveluita sekä kiinteistö-, logistiikka- ja
konepalveluita.
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Johtajan katsaus

Toimintaa kehitettiin omistajapoliittisten
tavoitteiden mukaisesti
Vuoden 2015 taloudellinen tulos oli liikelaitokselle hyvä; liikevaihto oli 60,5 M€ ja tilikauden
ylijäämä 0,3 M€. Liikevaihto oli tavoitetta 3,6%
suurempi; palveluvolyymiä kyettiin hieman
kasvattamaan henkilöstöresurssien merkittävästä pienenemisestä huolimatta.

Kaupunginvaltuuston asettamat omistajapoliittiset tavoitteet saavutettiin; liikevaihto, sekä henkilöstömäärä
alenivat ja palvelutoiminnan tuottavuus kasvoi tavoitteiden mukaisesti edellisvuodesta.
Kehittämisohjelman 2020 mukaisesti Oulun tekninen liikelaitos jatkaa toimintansa keskittämistä Oulun kaupungin omistaman infra- ja rakennusomaisuuden ylläpitoon
ja perusparantamiseen. Palveluvalikoima tiivistyy ja toiminta keskittyy myös maantieteellisesti; tuottavuuden
parantamista jatketaan suunnitellusti.
Taloudellinen tuloksemme muodostui tasaisesti kaikkien
palveluyksiköiden tuloksellisuudesta; kaikilla osa-alueilla
aikaansaimme myönteisen tuloskehityksen. Tuottavuuden kasvu syntyi henkilöstökustannusten pienentämisellä ja aiempaa paremmalla resurssisohjauksella, sekä
kumppanuuksia hyödyntämällä. Omien toimintojen kehittämisen lisäksi tuottavuutta keskeisesti paransi tiivis
yhteistyö asiakkaidemme kanssa; liikelaitoksen resurssit ohjattiin konsernia parhaiten palveleviin toimintoihin.
Toiminnassamme, asiakkaiden, omistajan ja henkilöstön
hyvinvoinnin lisäksi, huomioimme ympäristömme; kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti lisäsimme materiaalikierrätystä ja vähensimme osaltamme kasvihuonekaasupäästöjä toiminnassamme.

Asiakkailtamme saatu palaute työmme laadusta on ollut hyvää, osin kiitettävää. Erityisesti Maarakennus-, sekä
Kiinteistöpalveluiden projektitoiminnasta saimme kiitettävän arvosanan asiakkailtamme. Jotta onnistumme tuloksekkaassa toiminnassa jatkossakin, tulee meillä kyvyn
lisäksi olla halu; halua asennoitua myönteisesti muutoksiin ja halua palvella asiakasta. Kyvykkäitä me olemme ja
huolehdimme ammattitaitomme säilymisestä tulevaisuudessakin. Tuloksekas toiminta on yhteistyötä, jossa liikelaitoksen oman toiminnan lisäksi asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme panos on merkittävä.

Johan Alatalo
johtaja
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Talous ja
tuloksellisuuus

Tuottavuus parani selvästi

Tilikauden tulos oli poistojen ja peruspääomakorvauksen
jälkeen 0,3 M€ ylijäämäinen. Liikevaihto oli 60,5 M€ ja se
laski edellisvuodesta 1,6 M€. Toimintakate kyetttiin säilyttämään positiivisena; toimintojen tuottavuutta parannettiin selvästi. Henkilöstömenot laskivat 2,1 M€; henkilöstömäärän suunnitelmallinen supistuminen ja toimintojen
uudelleen organisointi vaikuttivat merkittävästi. Palveluostot kasvoivat aiemmasta 0,8 M€, johtuen henkilöstömäärän pienenemisen korvaamisesta osin ostopalveluilla
sekä hankekohtaisista erikoistöistä. Yhteiset kiinteät kustannukset alenivat noin 0,2 M€.

Liikevaihto ja muut tuotot

61 880 559

Toiminnan kulut

60 846 944

Poistot ja rahoituskulut

688 866

TILIKAUDEN TULOS

344 749

Liikevaihto asiakkaittain:

Liikevaihto yksiköittäin

Tukipalvelut

Taloudellinen tulos:

1 864

Oulun Vesi
liikelaitos
5%

Muut asiakkaat 9 %

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut
35 %

Liikuntapalvelut
10 %

Maarakennuspalvelut

11 558 428
Hyvinvointipalvelut
11 %

Ympäristön
ylläpitopalvelut

17 816 523
Liikelaitos Oulun
Tilakeskus 30 %

Kiinteistöpalvelut

Konepalvelut

21 303 033

36 331

Logistiikkapalvelut

9 759 468

Liikevaihto yhteensä 60 475 647
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Henkilöstö

Ammattilaiset huolehtimassa
oululaisten hyvinvoinnista
Teknisessä liikelaitoksessa oli vuoden 2015 lopussa 467
vakituista työntekijää. Henkilöstömäärä väheni 28 henkilöllä vuoden aikana (luvussa ei ole mukana 2014 vuoden
lopussa Oulun Veteen siirtyneet 17 työntekijää). Lähteneiden tilalle ei rekrytoitu vakituisia työntekijöitä. Tekninen
liikelaitos tarjosi työtä 210 nuorelle kesäkaudella 2015 ja
liikelaitoksessa työskenteli 14 oppisopimusssuhteista työtekijää.
Työtekijöitä koulutettiin ja etenkin esimiesten osaamista
vahvennettiin. Lähes kaikki liikelaitoksen esimiehet suorittivat työhyvinvointikortti– koulutuksen ja koulutuksen ristiriitatilanteiden hallintaan. Esimiespassikoulutustoiminta aloitettiin. Erityisesti panostettiin työnjohto- ja
työyhteisötaitojen kehittämiseen. Yhteensä koulutuksiin
käytettiin n. 2000 tuntia.

Työturvallisuuteen panostettiin vahvasti ja huomiota kiinnitettiin myös työntekijöiden vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn. Liikelaitoksessa uudistettiin ohjeistus
työntekijöiden suojavaatetuksen ja suojainten käytöstä;
henkilökohtaisia suojaimia on lupa käyttää myös harrastetöissä. Työtapaturmia on edelleen liikaa, vaikka vakavilta tapaturmilta vältyttiin. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Palveluyksiköiden päälliköt, työsuojelupäällikkö,
ja –valtuutettu tekivät turvallisuuskierrokset kaikkien palvelutoimintojen toimipisteissä.
Liikelaitoksen vakinaisessa palvelussuhteessa olleiden
työntekijöiden keski-ikä oli 51,8 vuotta. Ikääntyvän henkilöstön työkyky huomioidaan toiminnoissa ja kuluneen
vuoden aikana kehitettiin työkykyjohtamisen toimintamallia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työkykyjohtamisen osa-alueisiin kuuluu varhaisen tuen- ja korvaavan työn- toimintamallit.

Kiinteistöpalveluiden työpaikkakokous ja henkilöstökoulutus.
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Oulun kaupunki palkitsi
reiluja kesätyönantajia
Ympäristön ylläpitopalvelut sai diplomin
”Työ elämään 2016” -tapahtumassa.
Työyhteisön edustajina diplomia
vastaanottamassa olivat työpäällikkö
Heikki Kukkola ja piiripuutarhuri
Erkki Harjula.
Diplomi annettiin tunnustuksena
kannustavasta ja positiivisesta
asenteesta sekä sujuvasta yhteistyöstä
opiskelijoiden kesätyöllistämisessä
ja nuorten työllistämisessä.
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Oulun teknisen liikelaitoksen organisaatiokaavio

Oulun teknisen liikelaitoksen
johtokunta

Oulun tekninen liikelaitos
johtaja Johan Alatalo

talouspäällikkö Petri Toppi
- työsuojelupäällikkö (ovo)

kehityspäällikkö
Risto Mattila
Tukipalvelut

Maarakennus
palvelut
yksikön
päällikkö
Esa Partanen

Ympäristön
ylläpitopalvelut
yksikön
päällikkö
Heikki Tuomaala

Kiinteistö
palvelut
yksikön
päällikkö
Hannu Pekkala

Logistiikka
palvelut
yksikön
päällikkö
Olavi Kallunki

Konepalvelut
vs. yksikön
päällikkö
Kimmo
Leskinen
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Keskimääräisen kokonaistyöntekijämäärän kehitys
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Kuntaliitos

Rakennusalaa koskevan valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan rakennustyömaalla on käytettävä varoitusvaatetusta,
polvisuojaimia, suojakypärää alushupulla, suojalaseja ja turvajalkineita.

Kuulosuojaimet EN 352

Lisäksi päivitettiin ohjeistus
henkilösuojaimien valinnasta ja käytöstä.

Suojaimia on käytettävä työssä aina, kun melutaso

Suojakypärän käyttäminen rakennustyömaalla on aina pakollista. Älä käytä vioittunutta tai käyttöikänsä
saavuttanutta kypärää.
Kypärän leukahihnan avulla kypärä pysyy paremmin
päässä ja se estää kypärän putoamista päästä. Vaihda kypärä uuteen, jos kypärän kuoreen on kohdistu-

2015

Lokakuussa otettiin käyttöön Teklin
tarpeisiin räätälöidyt, työmaalla kulkemista, oleskelua ja suojainten käyttöä
ohjaavat työmaiden työturvallisuuskyltit.

Työmaan suojavarustevaatimukset

Suojakypärä EN 397

2014

ylittää 85 db. Huom! Mikäli et kuule normaalia puhetta metrin etäisyydeltä, melutaso ylittää 85 db.

Silmä-/kasvosuojaimet EN 166
Silmäsuojaimia on käytettävä aina rakennustyömailla. Silmäsuojainta on käytettävä myös muutoin työtehtävissä, missä
on kohonnut silmiin kohdistuva tapaturmavaara.

nut voimakas isku tai jos siinä hiushalkeamia tai sen
sisäosat ovat vahingoittuneet.
Kypärän antamaa suojaa heikentää muovin haurastuminen, virheellinen säilytys, auringonvalo, kuumuus, kylmyys tai kemikaalit.

Hengityssuojain
Suojainta tulee käyttää aina, kun työskennellään paikassa jossa syntyy pölyä, kaasua, savua, huuruja tai käsitellään terveyttä

Näkyvä suojavaatetus
EN 20471
Huomioitava työympäristön vaaratekijät,
suojaustarve ja haitallisuuden aste, altistusaika ja tarvittava suojaustaso työtehtävän mukaisesti.

vaarantavia kemikaaleja tai aineita. Valitse
suojaintyyppi työn riskinarvioinnin perusteella.

Henkilökortti
Kuvallinen

Turvavaljaat EN 361

Veronumero

TYÖMAA-ALUE
Puh.

Valjastyyppiset putoamissuojaimet.
Jos muunlaisen putoamissuojauksen toteuttaminen ei ole mahdollista, tulee putoamissuojaus toteuttaa asianmukaisia
turvavaljaita apuna käyttäen. Turvavaljailta ja niihin liittyviltä komponenteilta vähintään vaadittavat hyväksynnät:






Turvavaljaat CE, EN 361
Köysi: CE, EN 1891
Liitoskomponentit (sulkurenkaat jne.):
CE, EN 362



Köyteen kytkettävä liukutarrain:
CE, EN 353

Suojakäsineet EN 388
Valitse suojaintyyppi työn
riskinarvioinnin perusteella.
Viiltosuojahansikkaita käytetään aina
kun tehdään pelti- tai puutöitä.
Lisäksi viiltosuojahansikkaita käytetään
työskenneltäessä teräaseen kanssa.

Polvisuojaimet EN 14404
Rakennustyömaalla on rakennusalaa koskevan
valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan
käytettävä myös polvisuojaimia.

Turvavarusteita EI KOSKAAN muuteta
omatoimisesti, vaan kaikki turvavarustei-

Turvajalkineet
EN 20345, 3HRO

den muutokset, korjaukset, huollot ja
määräaikaistarkastukset

asiantuntijan

kautta. Ollessasi epävarma työtehtävän
varustuksesta, kysy työnjohdolta ohjeet!
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Maarakennuspalvelut

Maarakennuspalveluiden toiminta
painottui perusparantamiseen
Maanrakentamisen ja mittauksen
kokonaispalveluita

Tietomallipohjainen rakentaminen
osana toimintaa

Maarakennuspalveluiden asiakkaita ovat Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut, sekä muut hallintokunnat ja liikelaitokset.

Maarakennuspalveluiden vahvuutena on tietomallipohjaisen rakentamisprosessin hallinta alusta loppuun. Yksikön
työntekijät ovat mukana lähtötietomallin tuottamisessa,
rakentamisen toteuttamisessa, toteutuneen kartoittamisessa ja dokumentoinnissa, sekä kartan muodostamisessa ja ajantasaistamisessa.

Maarakennuspalvelut rakentaa ja peruskorjaa katu-, sekä vesi- ja viemäriverkostoja laitteineen, ulkoilureittejä
ja liikuntapaikkoja, sekä tarjoaa Oulun kaupungin eri organisaatioille yhdyskuntasuunnitteluun, rakentamiseen
ja karttahuoltoon liittyviä maastomittaus- ja pohjatutkimuspalveluita.

Maanrakennuksen toiminnan
painopiste keskustassa
Maarakennuspalveluiden resursseja, sekä toiminnan aikataulua ohjasivat vahvasti keskustan kehittämiseen liittyneet isot liikekeskusten rakennushankkeet ja kivisydämen liikennejärjestelyiden viimeistelytyöt. Keskustan
alueella uusittiin ja perusparannettiin kunnallistekniikkaa,
sekä viimeisteltiin katujen pintoja kivillä ja laatoilla. Työtä
tehtiin kahdessa vuorossa yli viisi kuukautta ja aikatauluja,
sekä resursseja muutettiin ja sovitettiin yhdessä omien rakennuttaja-tilaajien kanssa lukuisten omasta toiminnasta
riippumattomien tekijöiden johdosta.
Työn laatuun ja rakentamisen etenemisen tiedottamiseen kaupunkilaisille ja yhteistyökumppaneille panostettiin vahvasti.
Uudisrakentamisen kohteina olivat Soittajankankaan- ja
Ritaharjun kaava-alueet.
Liikuntarakentamisen kohteita olivat mm. Castrenin urheilukentän keinonurmen uusiminen ja Heinäpään urheilukeskuksen peruskorjaus.

Maarakennuspalveluissa tietomallipohjainen rakentaminen on osana jokapäiväistä toimintaa.
Tietomallipohjaisessa rakentamisessa päästiin uudelle
tasolle, kun toteumamallin ja laadunvalvonnan ohje julkaistiin ja otettiin käyttöön, sekä perehdytettiin yksikön
avainhenkilöille ja yhteistyökumppaneille. Maarakennuspalveluiden asiantuntijaosaamista on mukana Oulun kaupungin 3-D mallintamisen toteutuksessa.

Soittajankankaan, Hiukkavaaran monitoimitalon
ja Varpukankaan uudisrakentamiskohteiden
tunnuslukuja v.2015
Tontteja
Pintamaanpoistoa alueella
Maanleikkausta

180 kpl
70 ha
100 000 i-m3

Salaojia

12,9 km

Viemäreitä

12,2 km

Vesijohtoja

6,6 km

Katuja, pyöräteitä ja kuntopolkuja yht.

8,7 km
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Yksikkökustannushintojen kautta
säästöihin - erinomainen
asiakastyytyväisyys palkintona
toiminnasta
Maarakennuspalveluissa aloitettiin v. 2015 yksikköhintojen kautta tiukka kustannustekijöiden tarkastelu.
Työtapojen, menetelmien, hankintojen, kumppanuuksien, sekä oman kaluston ja tilojen kustannusten kautta tavoitteena on päästä yksityisten palveluntuottajien hintatasolle v. 2017.

Maarakennuspalvelut otti työmaillaan käyttöön Valttikorttipohjaisen kulkulupa- ja verovelvollisuusilmoitukseen liittyvän kirjautumisjärjestelmän. Työnhallinta on yksikön työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden käytössä
ja sen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta, sekä saada verovelvollisuus ilmoitustiedot suoraan järjestelmiin.
Maarakennuspalveluissa aloitettiin laajamittainen käytettyjen noppakivien puhdistus. Lähivuosien noppakivet ovat
uusiokäyttöön valmiina. Puhdistettujen kivien hinta on n.
puolet uusien kivien hankintahinnasta.
Maarakennuspalveluiden asiakastyytyväisyys v. 2015 oli
erinomaisella tasolla: 4,4 (asteikolla 1-5).

Mittaus- ja geotekniikkayksikön suoritemääriä 2015
Tarkastetut asemakaavan pohjakartat

51

Tarkastetut rakennuslupakarttojen pohjakartat

29

Rakennusten paikan merkinnät

682

Uusien valmiiden rakennusten sijaintikatselmukset

1648

Uudet rakennetut tonttipyykit

1240

Maalaboratorionäytteet

695

Painokairauspisteet

312

Heijarikairauspisteet

10

Uusia pohjavesiputkia

19

Havainnoitavia pohjavesiputkia yhteensä

253
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Ympäristön
ylläpitopalvelut

Monipuolista, laajaa ja avointa ylläpitopalvelua
Ympäristön ylläpitopalveluiden toimintoja olivat liikenne-,
ympäristö-, ulkoliikunta–alueiden ylläpito. Lisäksi yksikkö
huolehti osaltaan päällystys-, pintaus- ja paikkauskohteiden rakennuttamispalvelusta. Merkittävimmät asiakkaat
olivat Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja Liikuntapalvelut. Yksikön alueurakat olivat Keskustan, Linnanmaa-Rusko, Oulunsuu-Kaukovainio-Perävainio ja Hietasaari-Toppila-Tuira. Haukiputaalla, Yli-Iissä ja Kiimingissä ylläpidettiin
liikenne-, viher- ja ulkoliikunta-alueita tilaajien määrittelemässä laajuudessa, sekä toteutettiin erikseen tilattuja
ylläpito- ja rakentamistehtäviä. Kanta-Oulun ulkoliikunta-alueiden ylläpitourakka hoidettiin kokonaisuudessaan.
Yksikön vakinaista henkilöstöä oli 166 ja määräaikaisia
keskimäärin 26.

Avointa dataa tekemisestä
Kunnossapitokaluston paikka- ja ajoluokkatieto avattiin
avoimeksi dataksi. Järjestelmä kirjaa kaikki alueurakan
alueella tehdyt työt ja siitä nähdään missä kalusto liikkuu
ja mitä tekee. Laitteesta tieto mene sähköisesti suoraan
laskutukseen. Järjestelmästä saadaan tarkka historiatieto siitä, mitä on tehty ja missä on tehty, esim. liukkauden
torjunta ja auraus. Työkoneessa tai ajoneuvossa olevaan
tablet-laitteeseen saadaan näkyville aurausalueen kartta,
joka opastaa kuljettajaa. Datan avaaminen oli osa 6Aika
kestävän kaupunkikehityksen strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä avoimen julkisen tiedon määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen toimesta.
Ulkoliikunta-alueiden reaaliaikaista kunnossapidon seurantaa ja tietoa tuotettiin kuntalaisten käyttöön. Palvelua
on tuotettu ja kehitetty yhteistyössä tilaajan, tuottajan ja
eri toimittajien kanssa jo noin 10 vuotta.
Työkoneisiin hankittiin uusia laitteita ja dataliittymiä toimintavarmuuden parantamiseksi.

kuntoreittisiltojen ja urheilualueiden kunnostamisia, rakennettiin Fitness-puisto, sekä kunnostettiin ja uusittiin
välineitä, joilla varmistettiin liikuntapaikkojen toimivuus
ympäri vuoden.

Sm-hiihdot järjestettiin Haukiputaan
Virpiniemessä
Hopeasompa kisoihin osallistui lähes 900 hiihtäjää ja
viesteissä oli yli 350 joukkuetta. Kisat onnistuivat hienosti ja kisavieraat olivat tyytyväisiä järjestelyihin ja saimme
kohtuullisesti positiivista julkisuutta mediassa. Sääolosuhteet olivat parhaat, mitä maastohiihtotapahtumassa
voi olla ja kaikki kilpailutoimikunnan sektorit selviytyivät
tehtävistään hyvin. Onnistuneiden tapahtumien taustalla
on motivoitunut henkilöstö ja huolella toteutettujen reitistöjen, liikuntapaikkojen ja kenttien perusparannustyöt,
sekä kunnossapito.

Liikennealueiden ylläpitäjä mukana
”Turvaa Tenaville”- tapahtumassa
Tapahtuma oli tarkoitettu esiopetuksessa oleville lapsille,
jossa kerrottiin lapsia kiinnostavalla tavalla mm. aurauskalustosta, konetyön turvallisesta kohtaamisesta ja mahdollisista vaaratekijöistä, sekä vaarallisista leikkipaikoista.
Tapahtumaan osallistuminen todettiin hyväksi vaikutusmahdollisuudeksi lasten turvallisuuden edistämiseksi.

Ulkoliikuntapaikat toimivat ympäri vuoden
Ulkoliikunta-alueiden ylläpitotehtävinä olivat kuntoradat,
urheilukeskukset ja -kentät, sekä uimarannat. Talvella ylläpidettiin hiihtolatuja ja luistelukenttiä. Lisäksi huolehdittiin liikunta-alueiden ja ulkoilureittien valaistuksesta
ja varustuksesta. Erillisinä urakoina tehtiin kuntoreittien,

Teklin rastikouluttajina ryhmille toimivat Rauno Oikarinen,
Jari Alakoski ja Jari Littow
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Ympäristöalueilla tehtiin uutta ja
hoidettiin olevia alueita
Ympäristöalueita ovat mm. puistoviheralueet, liikenneviheralueet, leikkialueet ja kaupunkimetsät. Toimialueeseen kuuluu ympäristörakentaminen sisältäen leikkipuistojen rakentamisen ja peruskorjaamisen, sekä
viheralueiden korjauksen. Ympäristöalueiden toimesta tehtiin Otto Karhin puiston peruskorjaus yhteistyössä aliurakoitsijan kanssa. Näiden lisäksi huolehdittiin kesäkukkaryhmien suunnittelusta, taimien ja kukkasipulien
hankinnasta sekä taimistolla kasvatettujen katu- ja puistopuiden myynnistä.
Ympäristö ja ylläpitopalveluden tehtäviin sisältyi myös
palvelusopimuksella monenlaisia töitä, joita olivat mm.
liikenteenohjauslaitteiden kunnostus- ja vuokrauspalvelu, hylättyjen ajoneuvojen ja romuajoneuvojen poiskuljetus, penkkien, roska-astioiden ja irrallisten leikkivälineiden kunnostus, sekä tilaajan omaisuuden hallinnan
rekisterityöt. Lisäksi yksikkö hoiti kaupungin metsänhoidollisia töitä ja tarjosi yksityisille tonttipuiden kaatopalvelua.

Omavalvonnalla löydetään vaaralliset
puut ajoissa
Ultraääni- ja mikroporakuntotutkimus puun tarkan kunnon selvittämiseksi teetetään alan asiantuntijalla.
Ultraäänitutkimus muodostaa tietokoneen avulla kolmiulotteisen kuvan puun sisäisestä kunnosta näyttäen mm.
lahovauriot. Mikroporaus puolestaan mittaa puun tiheyttä sen eri osissa. Mittauksista muodostetaan kuntotutkimusraportti. Kuntotutkimusraportin ja silmämääräisen arvioinnin perusteella päätetään puiden jatkohoidosta tai
poistosta.
Ultraäänitutkimuksen tuloste 	

Berliininpoppeli kaadettuna

Ympäristöasioiden huomioiminen toiminnassa
Ympäristöasioiden huomioiminen on osa Ympäristön ylläpitopalveluiden jokapäiväistä toimintaa. Ympäristön ylläpitopalveluiden hoitamilta alueilta tulee orgaanista jätettä viheralueiden raivauksien ja muiden ylläpitotöiden
seurauksena, sekä hajoamatonta jätettä, kuten roskia. Jätemateriaali valmistellaan uudelleen käyttöä varten tai
toissijaisesti kierrätetään. Puistojen kasvijätettä hyödynnetään kompostoimalla sitä Ruskonselän kompostointi- ja mullanvalmistusalueella kolme vuotta. Komposti käytetään osana mullanvalmistusta sekoittamalla se
maanparannusaineeksi humuspitoiseen täyttömaahan.
Puiden rungot hyödynnetään tukkipuuna tai hakettamalla ne katemateriaaleiksi viheralueiden pensasryhmiin ja
esimerkiksi frisbeegolfratojen päällysteeksi. Risut haketetaan energiapuuksi lämpövoimaloihin. Vaihdetut leikkipuistojen leikkihiekat uusiokäytetään mahdollisuuksien
mukaan maantäyttöihin, laatoitusten asennushiekkana,
koira-aitauksien pohjamateriaaleina ja osana mullan valmistusta. Myös muut viherrakentamisen materiaalit, kuten puretut kiveykset pyritään käyttämään uudelleen.
Kivipäällysteisten katujen korjaukset tehdään pääsääntöisesti käytetyistä puhdistetuista graniittinoppakivistä.
Poistettavat asfalttipäällysteet ja asfalttipäällysteiden jyrsintärouhe toimitetaan urakoitsijalle uudelleen käytettäväksi kierrätysasfaltin materiaalina.
Liukkauden torjuntaan käytetyt hiekat ja murskeet poistetaan keväällä harjaamalla ja kerätyt materiaalit ajetaan
lumenkaatopaikan kulkupaikkojen ja alueiden tasauksiin.

Suoritteita 2015
Liikennealueet

Ulkoliikuntaalueet

Ympäristöalueet

Ylläpidetyt liikenneväylät
Oulussa
Ylläpidetyt liikenneväylät
Haukiputaalla
Hiihtoladut ja kuntoradat
Päiväkotien ja koulujen ladut
Liikunta- ja urheilukeskukset
Miehittämättömät kentät
(sis. kivituhka-, keinonurmija nurmikentät)
Uimarannat ja -paikat
Ylläpidetyt jätevesiviemärit
Ylläpidetyt sadevesiviemärit
Hoidetut puisto- ja liikenneviheralueet
Istutetut kesäkukat
Istutetut kukkasipulit
Uusien leikkipaikkojen
rakennuskohteet
Leikkipaikkojen
peruskorjaukset
Ylläpidettävät leikkipuistot
ja -paikat
Kaivulupien aiheuttamat
viheralueiden korjaukset

n. 740 km
n. 140 km
84 kpl
386 km
100 kpl
12 kpl
79 kpl

24 kpl
n. 700 km
n. 600 km
n. 800 ha
13000 kpl
8700 kpl
3 kpl
4 kpl
n. 100 kpl
n. 300 kp

 Kivipäällysteisten katujen korjaukset tehdään pääsääntöisesti käytetyistä puhdistetuista graniittinoppakivistä.
 Poistettavat asfalttipäällysteet ja asfalttipäällysteiden jyrsintärouhe toimitetaan urakoitsijalle uudelleen
käytettäväksi kierrätysasfaltin materiaalina.
 Liukkauden torjuntaan käytetyt hiekat ja murskeet poistetaan keväällä harjaamalla ja kerätyt materiaalit ajetaan
lumenkaatopaikan kulkupaikkojen ja alueiden tasauksiin.
 Toiminnasta syntyvät metallijätteet toimitetaan lajiteltuina metallinkeräykseen.

11

Kiinteistöpalvelut

Julkisten rakennusten ylläpitoa
Kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelut

Toimintojen yhdistämisellä tehokkuutta

Kiinteistönhoitopalvelut hoitaa ja huoltaa yhdessä liikuntalaitospalveluiden kanssa Oulun Tilakeskuksen omistamia kiinteistöjä. Niitä oli yhteensä noin 250 kpl.
Kunnossapitopalveluina tuotettiin Oulun Tilakeskuksen
tilaamat kunnossapitotyöt sisältäen maalaus-, LVI-, sähkö- ja puusepän työt kaupungin omistamiin kiinteistöihin.

Yhteistyössä tilaajan kanssa Haukiputaalla yhdistettiin
kiinteistönhoidon ja kunnossapidon sopimukset kiinteistöpalvelusopimukseksi. Tällä sopimuskokeilulla haetiin
kustannussäästöjä resurssien yhteiskäytön, sekä taloushallinnon kustannusten kautta.

Palvelunsopimukset tehtiin liikelaitos Oulun Tilakeskuksen, Liikuntapalvelujen, sekä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden kanssa. Tämän lisäksi palveluita tuotettiin
erillissopimuksina Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille,
Sivistys- ja kulttuuripalveluille, Oulu Sivakalle, sekä muille
Oulun kaupungin hallintokunnille.

Loppuvuodesta valmisteltiin kiinteistönhoidon ja kunnossapidon yhdistettyä kiinteistöpalvelusopimusta koko Oulun alueelta.

Vuoden alussa yhdistettiin kiinteistönhoito- ja korjaus- ja kunnossapitoyksiköt kiinteistöpalvelut
-palveluyksiköksi. Yhdistymisellä saatiin kustannussäästöjä resurssien yhteiskäytön myötä.

Melunvaimennuslevyjen asennusta päiväkoti
Willamiinan perusparannustyömaalla
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Liikuntalaitospalvelut
Liikuntalaitospalvelut tuotti liikuntapaikanhoitoa,
sekä kiinteistönhoitoa Oulun kaupungin omistamiin liikuntalaitoksiin. Näitä ovat Oulun uimahalli, Raatin liikuntakeskus, Oulun jäähälli, Linnanmaan jäähalli, Oulunsalon
liikuntakeskus, Haukiputaan Jatuli, sekä pienempiä liikuntalaitoksia mm. Linnanmaan liikuntahalli, Urheilutalo, tekojää, sekä Pesäpallostadion.

Kiinteistöpalveluissa huomioitiin myös
ympäristöasiat
Kiinteistönhoidossa jatkettiin kiinteistöjen energiansäästöohjelman mukaisia toimenpiteitä kiinteistöjen energiankulutuksen pienentämiseksi. Henkilöstöä koulutettiin yhteistyössä liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kanssa
energiansäästön mahdollisuuksiin julkisissa kiinteistöissä. Kiinteistöpalveluiden varallaolohenkilöstön käyttöön
hankittiin sähköauto päivystystehtäviin. Näin voitiin vähentää päästöjä luopumalla omien autojen käytöstä päivystystöissä.

Pohjankartanon koulun perusparantaminen
merkittävä korjaushanke

Linnanmaan liikuntahalli

Tekniset palvelut
Tekniset palvelut tuotti pääosan Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelujen toimintayksiköiden teknisistä asiantuntija-, hankinta- ja kunnossapitopalveluista. Tämän lisäksi
vastaavia palveluja on tuotettu jonkin verran myös Oulun
kaupungin muille hallintokunnille, sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille.
Loppuvuodesta valmisteltiin teknisten palveluiden siirtymistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille.

Perusparantaminen
Yksikkö tuotti Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaamat
perusparannustyöt kaupungin omistamiin kiinteistöihin.
Hankkeita oli 10, joista suurimpia olivat:
• Pohjankartanon koulun A-osan perusparannus,
jatkui vuodelta 2014
• Sampolan päiväkodin perusparannus,
jatkuu vuodelle 2016
• Pöllönkankaan koulun perusparannus vaihe 1,
ala-aste, jatkuu vuodelle 2016

Pohjankartanon koulun A-osan perusparantamisella parannettiin kiinteistön sisäilmaolosuhteita, käytettävyyttä,
käyttöturvallisuutta ja ylläpito-ominaisuuksia rakenteellisin ja taloteknisin keinoin. Työt aloitettiin elokuussa 2014
ja ne valmistuivat joulukuussa 2015. Urakka käsitti 1. kerroksen aulan, sekä 2. ja 3. kerrosten opetus- ym. tilat. Samalla korjattiin A-osan 3. kerroksen vesikatto, rakennettiin
uudet IV-konehuoneet ja uusittiin osa ikkunoista.
Pohjankartanon koulukompleksi käsittää yläasteen, lukion ja Oulu-opiston tilat. Kokonaispinta-ala on 14 913
brm2 ja oppilaita päivittäin noin 750. Koulun tiloissa on
toimintaa arkisin klo 7-23, joten perusparantamisen suorittaminen koulun toiminnan ollessa käynnissä loi omat
haasteensa hankkeen läpivientiin. Lisäksi oli huomioitava logistiikan, sekä ruokahuollon varmistaminen häiriöittä koko työmaan ajan.
Hankkeen vastaavana mestarina toimi Antti Heikkilä.
Hankkeen projektipäällikkö rakennuttajainsinööri
Raimo Vittaniemi:

”Pohjankartano ei ole korjaushankkeena helppo ja
rakennus jo mittasuhteiltaan asettaa haasteita niin
työntekijöille kuin työnjohdolle. On ollut ilo seurata
ammattitaitoista ja erittäin laadukasta työntekoa.”

Hankekohtaisen asiakaskyselyn perusteella, sekä käyttäjät, että rakennuttajat olivat tyytyväisiä yksikön toimintaan.

Pöllönkankaan koulun perusparannustyömaa

Pohjankartanon perusparannustyömaa
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Logistiikkapalvelut

Kuljetuspalvelut keskittyi henkilökuljetuksiin

Liikelaitoitoksen rooli logistiikkapalveluiden
tuottajana

Matkapalvelukeskus

Logistiikkapalvelut tuotti kuljetus-, varasto- ja matkojen
välityspalveluja. Talousarviovuonna käynnistettiin oman
tuotannon uudelleen arviointi ja sen kohdentaminen olevien resurssien puitteissa. Asiakkaiden kanssa käytyjen
keskustelujen pohjalta linjattiin, että jatkossa oma kuljetuskalusto tuottaa henkilökuljetuksia ja tavarakuljetuksissa siirrytään hankkimaan ne ostopalveluina.

Matkapalvelukeskuksen välittämät matkamäärät kasvoivat edellisen vuoden välitetyistä ajoista 17 % ollen
293 000 matkaa. Taksien osuus oli 55 %, palvelulinjaliikenteen 22 % ja logistiikan omien ja päivätoimintakuljetusten 23 %.
Matkapalvelukeskuksen (MPK) toimintaan valmisteltiin
muutos, jolloin se kokonaisuutena siirtyi 1.1.2016 alkaen
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin perustettuun joukko- ja henkilöliikenne tiimiin. Tiimi tuottaa jatkossa kaiken henkilöliikenteen palvelujen suunnittelun, ostopalvelun hankinnan ja ohjauksen Oulun konsernissa.
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Kuljetuspalvelut
Logistiikan kuljetuspalvelut keskittyivät
omilla resursseilla tuottamaan pääasiassa
henkilökuljetuspalveluja. Talousarviovuoden kuljetuksen myynnistä 3,9 M€ tilattiin
0,16 M€ Hyvinvointipalveluista henkilökuljetuksien ollessa suurimpana ryhmänä. Sivistys ja kulttuuripalvelujen kuljetuksia oli
0,9 M€. Loppuosa talousarvion toteutumasta 0,98 M€ jakaantui konsernin eri toimialueille tavara-, posti-, näyte-, lääke- ja muuttokuljetuksina.

Varastopalvelut
Varastotuotteiden kokonaismyynnistä 5,8 M€
Hyvinvointipalveluiden osuus kasvoi 3 % nousten 72 %:iin ja loput 28 % jakaantui konsernin muille hallinnonalueille.
Varastopalveluiden kautta tilattavia tuotteita siirrettiin suoratoimituksiin Oulun konttorin hankinnan tekemien kilpailutusten ja niistä tehtyjen toimitussopimusten mukaisesti.

Ostopalvelu kasvoi kuljetuksissa
Kuljetusten kysyntä kasvoi noin 3 % ja samaan aikaan kuljetuskustannukset nousivat
noin 3 %. Omien autojen hoitamat kuljetukset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna
noin 4 % henkilöstö- ja kalustomäärän laskiessa.
Hyvinvointipalveluiden kanssa käynnistettiin
laaja henkilöliikenteen ostopalvelun kilpailutus, tavoitteena saada sopimus voimaan
syyskuussa 2016, jolloin kaikki Hyven henkilöliikenteen ostopalvelu olisi kilpailutettu.
Vasemmalla logistiikkatyöntekijä Hannu Kärppä
oikealla palveluneuvoja Veikko Lapinkangas

Kuljetuksen myynti 2015 (12kk)

Myynti yrityksittäin 1.1.2015 - 31.12.2015 (12kk)
Ulkoiset
4%

Oulun Serviisi
4%

Oulun Konttori
1%

Muu peruskunta
15 %

Siku
20 %

Varaston myynti 2015 (12kk)

Myynti yrityksittäin 1.1.2015 - 31.12.2015 (12kk)
Oulu-Koillismaan Oulun tekninen
pelastuslaitos
liikelaitos
Oulun Työterveys
3%
1%
Muu peruskunta 3 %
4%
Ulkoiset
4%
Oulun Serviisi
6%

Hyvinvointipalvelut
55 %

Siku
7%

Hyvinvointipalvelut
72 %
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Konepalvelut

Ajoneuvo- ja työkonekaluston
käyttöä tehostettiin
Konepalvelut tuottaa Oulun kaupungin omistamalle
ajoneuvokalustolle omaa huolto-, korjaamo- ja metalli
rakennetoimintaa, sekä ajoneuvokaluston teknistä
hallintaa. Konepalvelut tehosti ennakoivan perushuollon läpimenoaikoja ja korjausten sujuvuutta omassa toiminnassaan. Ostopalvelua ja alihankintaa käytettiin oman
kaluston korjauksissa hyödyksi.
Vuonna 2015 kalustoseurannassa oli 488 rekisterissä olevaa erilaista ajoneuvoa; sisältäen, autot, työkoneet, pienkoneet ja perävaunut. Ajoneuvokalustolla ajettiin yhteensä 1 898 223 kilometriä, joka vastaa hieman yli 47 kertaa
maapallon ympäri. Teknisen liikelaitoksen epäkuranttia
ja käytöstä poistettua käyttöomaisuutta realisoitiin nettihuutokaupassa. Poistettavia ajoneuvoja myytiin 36 kappaletta.

Huoltovapaat sähköautot
Oulun kaupungin tekninen liikelaitos hankki vuonna 2015
omaan työkäyttöönsä kaksi Nissan Leaf -merkkistä 100%
sähköautoa. Autoja käytetään päivittäin kiinteistöjen ja liikennealueiden ylläpidossa; ajoneuvojen avulla osaltaan
ylläpidetään kunnossa keskusta-alueen 250:tä rakennusta ja 880 kilometriä liikenneväyliä.
Sähkömoottori on täysin huoltovapaa, eikä ole riippuvainen bensiinistä. Sähköautot sopivat hyvin taajama- ja kaupunkikäyttöön, sillä niillä voi yhdellä latauskerralla ajaa
100–200 kilometriä. Sähköautot ovat myös kaupunkilaisten etu; ilmanlaatu paranee, koska sähköauto ei tuota
pako- tai kasvihuonekaasuja.

Konepalvelut-yksikön kalustohankinnan painopiste oli
uusien ympäristövaatimusten mukaisten, tehokkaampien
ja uudenaikaisempien ympäristön kunnossapito- ja ylläpitokaluston uusimisessa. Toimintavuoden aikana investoitiin seitsemän pientyökonetta, kaksi kiinteistötraktoria,
yksi ympäristökone, yksi traktori ja yksi jäänhoitokone Oulu Areenalle jäähalliin, sekä yksi pakettiauto. Leasingkalustosta uudistettiin reilu neljännes eli 22 ajoneuvoa. Näistä neljä oli täyssähköautoja.

Kalustomääriä 2015

Sähköauto ekologisessa tankkauksessa

Linja-autoja

4 ajoneuvoa

Kirjastoautoja

3 ajoneuvoa

Henkilö- ja pakettiautoja

107 ajoneuvoa

Kuorma- ja erikoisautoja

32 kuorma-autoa

Työkoneita

32 työkonetta

Pienkalustoa

93 kappaletta

Perävaunuja

137 kappaletta

Leasing-autoja

80 ajoneuvoja
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Metallia Kivisydämeen
Konepalvelujen hitsaamolla valmistettiin erikoistyönä
pysäköintilaitos Kivisydämen Vaakunanrannan ajorampin risteyksiin kolme kappaletta portaaliopastimia. Rannan alueen vanhaan asemakaavaan toteutettiin vaativana
uniikkikäsityönä 19 kappaletta katujen sadevesikaivojen
syöksyputkia. Isonkadun ajorampin päällä olevan tapahtuma-alueen ”Katsomoon” valmistettiin mittatilaustyönä
kaiteet.

Kivisydänmen portaaliopaste.
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Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta
Oulun teknisen liikelaitoksen luottamushenkilöelimenä toimii Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta. Johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamissa rajoissa sekä seuraa ja raportoi
niiden saavuttamisesta. Johtokuntaan kuuluu seitsemän

kaupunginhallituksen toimikauttaan vastaavaksi ajaksi valitsemaa varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Käsiteltäviä
asioita oli 54 pykälää.

Johtokunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet:
Hannes Kortesalmi, pj.
Hannu Siipola, varapj.
Paula Halonen
Timo Lindborg
Kalevi Kuha
Mervi Hyvärinen
Paula Kauppinen-Suikki

Varajäsenet:
Marja-Leena Kemppainen
Satu Syrjälä
Markku Arvola
Niilo Heinonen
Virpi Puumalainen
Kauko Keskisärkkä
Erno Kuusela

Kaupunginhallituksen edustaja:
Tuija Pohjola

Kaupunginhallituksen varaedustaja:
Päivi Pesola

Hannu Siipola, Elina Lämsä (sihteeri), Johan Alatalo (esittelijä), Timo Lindborg, Hannes Kortesalmi (pj.), Kalevi Kuha,
Paula Kauppinen-Suikki, Tuija Pohjola (kh:n edustaja), Paula Halonen
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Talous

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2015

Tase 31.12.2015

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunnalta

60 475 646,86
590 599,19
814 314,04

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavara
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lis.(+)/väh.(-)
Palvelujen ostot
Materiaalit ja palvelut yht.

-14 727 247,65
-74 744,59
-19 422 332,02
-34 224 324,26

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

-17 108 083,81
-5 437 314,86
-1 017 709,08
-23 563 107,75

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-432 882,30
-3 059 512,25
600 733,53

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Muille maksetut korkokulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Rah.tuotot ja kulut yhteensä

24 127,61
108,30
-766,33
-279 442,00
-11,68
-255 984,10

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

344 749,43
344 749,43
344 749,43

Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2015
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät

600 733,53
432 882,30
-255 984,10
-68 099,86

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot
Pys. vast. hyöd. luovutustulot
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA

-614 982,09
102 959,35
197 509,13

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korott. velkojen muutos kunnalta
Korott. velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta

74 744,59
-301 297,49
652 649,64
0,00
-623 605,87
-197 509,13

RAHAVAROJEN MUUTOS

0,00

INFORMATIIVINEN TIETO
Yhdystili 31.12.
Yhdystili 01.01.
Yhdystilin muutos

11 131 065,80
10 829 768,31
301 297,49

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yht

1 198 971,67
1 198 971,67

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 198 971,67

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet
Vaihto-omaisuus yhteensä

740 174,92
240 413,51
980 588,43

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yht.
Saamiset yhteensä

200 750,21
11 131 065,80
539 787,81
0,00
11 871 603,82
11 871 603,82

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yht.
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Ed.tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

360,00
12 852 552,25
14 051 523,92

4 000 000,00
2 033 888,53
344 749,43
6 378 637,96

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.

271 468,80
271 468,80

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat kunnalta
Pitkäaikainen vieras po. yht.

657 362,00
657 362,00

Lyhytaikainen
Ostovelat
Korottomt velat kaupungilta
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras po. yht.
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA

2 575 918,93
0,00
363 465,72
3 804 670,51
6 744 055,16
7 401 417,16
14 051 523,92
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Oulun tekninen liikelaitos
Käyntiosoite: Sorvitie 5
Postiosoite: PL 69, 90015 OULUN KAUPUNKI
Vaihde: 08 558 410
Faksi: 08 552 2216
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ouka.fi
www.ouka.fi/tekli

