VUOSIKERTOMUS 2013

Olemme asiakkaille luotettavin kumppani ja
kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja
infra- ja ylläpitopalveluissa, kiinteistöpalveluissa
sekä logistiikkapalveluissa.
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Yhteistyön vuosi 2013 –
haastava ja palkitseva

Vuosi 2013 oli Oulun teknisen liikelaitoksen historiassa
haastava, mutta samalla myös erittäin palkitseva. Liikelaitoksen kohtaamat haasteet vaativat paljon työtä – ja
ennen kaikkea yhteistyötä tulosyksiköiden kesken. Alkuvuodesta asetettu miljoonan euron säästötavoite toteutui täysimääräisesti. Oman säästöohjelmamme ohella
saimme myös koko kaupunkikonsernia kattavia säästöohjeita kaupungintalolta. Vuoden aikana tarkastelun alla olivat esimerkiksi palveluiden ostot ulkopuolelta, koneiden
ja kaluston käyttöasteet, tilojen määrä ja energiankulutus,
materiaalinkäyttö, ylityöt sekä eläköitymisen ja määräaikaisten sopimusten hyödyntäminen.
Haastavissa olosuhteissa henkilöstömme varmisti asiakastyytyväisyyden säilymisen sekä toimintamme jatkuvuuden
työtehtäviä ja yksiköiden välistä yhteistyötä suunnittelemalla. Asiakastyytyväisyys nousi edellisestä vuodesta tuloksen ollessa asteikolla 1-5 erittäin hyvä 4,0. Henkilöstökyselyn perusteella myös henkilöstön työtyytyväisyys
nousi edellisestä vuodesta tuloksen ollessa 3,6. Tulosten
myötä saavutimme osan tärkeimmistä tavoitteistamme
tälle vuodelle.

Tulos

Palvelumallista suuntaviivoja

Haasteista ja yleisestä taloustilanteesta huolimatta pystyimme tekemään erittäin hyvän tuloksen. Tulos nousi
hieman yli 1,5 milj. € positiiviseksi liikevaihdon ollessa
noin 63,8 milj. €. Positiivisen tuloksen lisäksi tuloutimme
omistajalle noin 0,3 milj. € korvauksena peruspääoman
käytöstä. Suurin tekijä positiivisen tuloksen taustalla oli
liikevaihdon ja toiminnan jatkuvuus resurssihaasteista ja
määrätyistä säästötoimenpiteistä huolimatta. Kiitos tästä
kuuluu koko Teklin henkilöstölle.

Alkuvuoden aikana poliittisessa päätöksenteossa ollut
Oulun palvelumalli 2020 -kokonaisuus antoi suuntaviivoja myös Oulun teknisen liikelaitoksen tulevaisuuden
kehityspolulle. Palvelumallissa Teklille asetettiin vuoden
2020 liikevaihtotavoitteeksi 10 milj. € nykyistä pienempi liikevaihto eli noin 53 milj. €. Tämä puolestaan vastaa
suunnilleen kuntaliitosta edeltävien vuosien 2008-2011
liikevaihtotasoa. Liikevaihdon lasku tullaan toteuttamaan
eläköitymistä hyödyntämällä.

Seuraavat vuodet tulevat olemaan vähintään yhtä haastavia kuin vuosi 2013, mutta osaavan henkilöstön ja johtokunnan tuella selviämme haasteista varmasti. Muutosjohtamista ja kykyä sopeutua muutokseen tarvitaan myös
tulevina vuosina. Lisäksi kehitystoiminta on yksi vahvuuksistamme, ja sitä meidän täytyy jatkaa tulevaisuudessakin.
Kiitos koko henkilöstölle, johtokunnalle, asiakkaille sekä
muille sidosryhmille vuodesta 2013.

Henkilöstön sopeutumista muutokseen tuettiin Oulun
Työterveyden järjestämillä muutoskoulutuksilla. Henkilöstölle järjestettiin vuoden 2013 aikana lähes 30 koulutus- ja ideointitilaisuutta. Tilaisuuksissa käytiin läpi myös
poliittisten linjausten pohjalta tehtyjä Teklin tulevaisuuden
näkymiä ja suunnitelmia. Tilaisuuksista saadut kehitysideat
toimivat myös pohjana tuotannon jatkokehittämiseen.

Marko Mykkänen
johtaja
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Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta
Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamissa rajoissa sekä seuraa ja raportoi niiden saavuttamisesta. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua, edustaa kaupunkia ja käyttää
sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Johtokunta vastaa asiakaslähtöisten palvelujen tuottamisesta kaupunkistrategian, omistajapoliittisen ohjelman ja palvelujen järjestämisohjelman linjausten mukaisesti.
Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Käsiteltäviä asioita oli 64 pykälää.

Johtokunnan kokoonpano:
Varsinaiset jäsenet:			Varajäsenet:
Hannes Kortesalmi, pj. 				
Virpi Hietakangas 9.12.2013 saakka,
						Marja-Leena Kemppainen 10.12.2013 alkaen
Hannu Siipola, varapj.				
Satu Syrjälä 			
Paula Halonen					Markku Arvola
Timo Lindborg					Niilo Heinonen
Kalevi Kuha 					
Virpi Puumalainen
Mervi Hyvärinen					Kauko Keskisärkkä
Paula Kauppinen-Suikki				Erno Kuusela
		
				

Kaupunginhallituksen edustaja: 		

Kaupunginhallituksen varaedustaja:

Tuija Pohjola					Päivi Pesola

Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta. Takarivissä vasemmalta: Marko Mykkänen (esittelijä), Hannes Kortesalmi (pj.),
Timo Lindborg, Hannu Siipola (varapj.), Tuija Pohjola (kh:n edustaja) ja Paula Kauppinen-Suikki. Edessä vasemmalta:
Elina Lämsä (sihteeri), Paula Halonen, Kalevi Kuha ja Mervi Hyvärinen.

Oulun teknisen liikelaitoksen
johtokunta

Oulun tekninen liikelaitos
Johtaja
Marko Mykkänen

Talouspäällikkö
Petri Toppi
Henkilöstöhallintotiimi
Taloushallintotiimi

Kehityspäällikkö
Risto Mattila

Työsuojelupäällikkö
Kimmo Leskinen

Ylläpitoyksikkö

Infrayksikkö

Eino Rajakangas

Mittaus- ja geotekniikkayksikkö

Va. yksikön päällikkö (ovo)

Esa Partanen

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Heikki Tuomaala

(30.9.2013 saakka)

Heikki Tuomaala

Yksikön päällikkö

(1.10.-31.12.2013)

Kiinteistönhoitoyksikkö

Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Hannu Pekkala

Aarne Siivola

Logistiikkayksikkö

Koneyksikkö

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Olavi Kallunki

Teklin
strategiset
päämäärät

Jorma Puurunen

1.
2.
3.
4.
5.

Elinvoimainen Tekli on kaupungin halutuin työpaikka.
Johtaminen on tasokasta, henkilöstö voi hyvin, toiminta on
vaikuttavaa ja organisaatio uudistuu.
Tekli tukee henkilöstön hyvinvointia ja kannustaa heitä 		
tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja.
Teklillä on tasapainoinen talous.
Ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöhaasteisiin vastaamme
kestävän kehityksen periaatteita edistävin toimintatavoin.
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Henkilöstö
Henkilöstön kokonaisvahvuus laski
31.12.2012 vakinaisessa työsuhteessa oli 573 työntekijää. Vuoden aikana työntekijöiden määrä väheni 41:llä. Keskimääräinen vakinaisten työntekijöiden määrä oli vuoden 2013 aikana 558.Vakinaisessa työsuhteessa olleiden keski-ikä
oli noin 51,2 vuotta.
Keskimääräinen ei vakinaisessa työsuhteessa olleiden työntekijöiden määrä oli vuoden aikana 135. Määräaikaisia
työntekijöitä ja sijaisia oli 56, työllistettyjä 50, alan harjoittelijoita ja oppisopimuksella olevia 12 ja kesätyöntekijöitä 17.
Eniten vuoden aikana ei vakinaisia työsuhteita oli kesäkuukausien aikana ylläpitoyksikössä viheralueiden hoitotehtävissä.

Vakinaiset
Ei vakinaiset
Yhteensä

Vakinaiset
Ei vakinaiset
Yhteensä

Tuki

Infrayksikkö

Ylläpitoyksikkö

Mittaus- ja
geotekniikkayksikkö

Kiinteistönhoitoyksikkö

Korjaus- ja
kunnossapitoyksikkö

17
2
19

67
4
71

154
83
237

19
3
22

117
19
136

85
7
92

Koneyksikkö

Logistiikka- TEKLI
yksikkö
yhteensä

58
1
59

42
15
57

558
135
693

Työssä jaksamiseen ja työturvallisuuteen panostettiin
Oulun teknisen liikelaitoksen laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstöaloitteita tehtiin yhteensä 9 kpl.
Työssä jaksamiseen panostettiin mm. tykytoiminnalla, kouluttamalla ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä. Työturvallisuuteen
panostettiin työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti ja henkilöstön hyvinvoinnin takaamiseksi tehtiin tiivistä yhteistyötä mm.
Oulun Työterveyden kanssa. Työtyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla (3,6 asteikolla 1-5).

Tuki
Tuki vastasi liikelaitoksen sisäisistä hallinnon, kehittämisen, työsuojelun ja viestinnän palveluista. Tuessa jatkettiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamista tiimimäisesti. Tuen toimintaa leimasi tiivis yhteistyö Oulun Konttorin kanssa. Lokakuun
alusta toimistohenkilöstö (13 henkilöä) siirrettiin hallinnollisesti Oulun Konttoriin.
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Kivikkokangas
merkittävä työmaa

Vesihuoltoverkoston
tehokasta ylläpitoa

Kunnallistekniikan uudisrakentaminen
muodostaa lähes puolet infrayksikön
liikevaihdosta ja työkannasta. Merkittävin rakentamishanke oli Kivikkokankaan
kaava-alueen toinen vaihe, jonka tilaajina
olivat Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
ja Oulun Vesi. Alueelle ja sen ympärille
rakennettiin Liikuntapalveluiden tilaamat
ulkoilureitit. Kiulukankaan kaava-alueen
rakentaminen aloitettiin syksyllä.

Vesihuoltoverkoston ylläpidon tuottavuus ja tehokkuus näkyy hyvässä tuloksessa. Säästötoimenpiteet vaikuttivat
resurssien määrään, minkä vuoksi tavoitesuoritteista jäätiin hieman. Vesihuoltoverkostossa havaitut poikkeamat ja korjaustoimenpiteet raportoitiin suoraan
Oulun Veden karttatieto-ohjelmaan.

Rotuaarin peruskorjausta on tehty jo
kolme vuotta. Kauppurienkadulla kunnallistekniikka uusittiin kaikkine laitteineen
ja johtoineen. Kohteeseen tehtiin sulanapitojärjestelmä sekä graniittikivilaatoitus. Työt toteutettiin kahdessa vuorossa
alueen asukkaiden ja liikkeenharjoittajien
toivomuksesta.

INFRAYKSIKKÖ

Rakennuttamispalvelu
konsulttisopimuksena
Päällystyskohteiden rakennuttamispalvelusopimuksen mukaisesti hoidettiin
graniittikivihankinnat, asfalttiurakan sekä
asfalttipohja-, kivi- ja vihertyöurakan kilpailuttaminen, valvonta ja raportointi.
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Kivimies Esa Kallinen Rotuaarin III-vaiheen kivitöissä.

YLLÄPITOYKSIKKÖ

Näkyviä ja monipuolisia
ylläpitopalveluita oululaisille
Ylläpitoyksikkö tuotti ylläpitopalveluita
sopimusurakoina Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille ja Liikuntapalveluille.
Liikennealueiden ylläpitopalveluja olivat
katujen, teiden ja kevyen liikenteen väylien hoito- ja puhtaanapitotehtävät. Viheralueiden ylläpitoon kuului puistoja, liikenneviheralueita, leikkipaikkoja, koirien
ulkoiluaitauksia, niittyjä ja taajamametsää.
Liikennealueiden ja viheralueiden ylläpitopalveluita tuotettiin kanta-Oulussa
neljällä urakka-alueella.
Ulkoliikunta-alueiden ylläpitoon kuului
hiihtolatuja, kuntoratoja, liikunta- ja urheilukeskuksia, miehittämättömiä kenttiä sekä uimarantoja. Ulkoliikunta-alueita
ylläpidettiin koko kanta-Oulun alueella
lukuun ottamatta Maikkula-MadekoskiKaakkuri–aluetta. Haukiputaalla, Yli-Iissä
ja Kiimingissä ylläpidettiin liikenne-, viherja ulkoliikunta-alueet, mutta Kiimingissä
liikennealueiden talvihoito kuului yksityiselle urakoitsijalle.

Puistopuutarhuri Pirjo Huttula latvoo
kukkapylvään petunioita.

Yksikön tehtäviin kuului myös erillispalveluita, joita olivat mm. liikenteenohjauslaitteiden kunnostus- ja vuokrauspalvelu,
kaivulupien mukaiset paikkaustyöt sekä

Hupisaarten keskusleikkipuiston kunnostustyöt olivat käynnissä kesäkuussa.
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Hupisaarten kasvihuoneiden ylläpito.
Erillisinä urakoina rakennettiin ja kunnostettiin myös liikunta-alueiden, kenttien ja kuntoratojen valaistuksia. Lisäksi
yksikkö hoiti kaupungin metsänhoidollisia töitä ja tarjosi yksityisille tonttipuiden
kaatopalvelua.

Hupisaarten keskusleikkipuisto valmistui heinäkuussa
Ylläpitoyksikön ympäristörakentamisen
työryhmä rakentaa ja saneeraa puistoja. Merkittävin ympäristörakentamisen
kohde oli Hupisaarilla Kiikkusaaressa
sijaitseva keskusleikkipuiston kunnostus.
Keskusleikkipuiston kaikki leikkivälineet
uusittiin, alueen kuivatusta ja valaistusta
uusittiin ja kahvilan ympärille rakennettiin patio.
Keskusleikkipuiston rakentamisessa hyödynnettiin omassa taimistossa kasvatettuja puistopuita. Suolamännyntiellä toimiva taimisto on suuntautunut puiden
tuotantoon ja erityisesti isoihin puihin,
joiden osalta ollaan lähes omavaraisia.
Pensaat ja perennat hankitaan tarjousten perusteella. Taimistolta myytiin puita
omaan tuotantoon ja yksityisille viherrakentajille.

Mittaus- ja pohjatutkimuspalveluita sekä
toiminnan kehittämistä
Mittaus- ja geotekniikkayksikkö suoritti
monipuolisia mittaus- ja pohjatutkimuspalveluita Oulun, Kiimingin, Ylikiimingin,
Oulunsalon, Yli-Iin ja Haukiputaan alueilla.
Yksikön asiakkaita ovat Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut sekä muut hallintokunnat ja liikelaitokset. Yksikön tuottamia palveluita ovat runko-, kartta-

Mittaus- ja
geotekniikkayksikön
suoritemääriä 2013

huolto- ja rakennusvalvontamittaukset,
kunnallistekniikan työmaamittaukset, tonttimittaukset, suunnittelua palvelevat mittaukset sekä pohjatutkimukset, maalaboratoriotutkimukset ja pohjavesihavainnot.

MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Mittaus- ja geotekniikkayksikkö kehitti
yhdessä Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa sähköisten menetelmien
käyttöönottoa kaupunkimittauksissa. Tavoitteena olivat sähköiset toimeksiannot
ja paperiton arkisto sekä paikkatietojärjestelmien parempi reaaliaikainen hyödyntäminen.

Tarkastetut asemakaavan pohjakartat			
63
Tarkastetut rakennuslupakarttojen pohjakartat		
130
Rakennusten paikan merkinnät 			
952
Uusien valmiiden rakennusten sijaintikatselmukset
1530
Uudet rakennetut tonttipyykit			
934
Muut mitatut rajapisteet				
447
Uudet tasorunkopisteet				
6
Mitattu vanhoja tonttipyykkejä			
17
Maalaboratorionäytteet				 788
Painokairauspisteet					 395
Heijarikairauspisteet				 28
Uusia pohjavesiputkia				 22
Pohjavesiputkien havaintomäärä			
783

Kairausmies Niko Niemelä kairaamassa Rautionpolun tulevaa alikulkua.
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KIINTEISTÖNHOITOYKSIKKÖ

Kiinteistöpalvelusopimuksen kokeilu
toi säästöjä
Kiinteistönhoitoyksikön palvelusopimukset vuodelle 2013 tehtiin Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen, Liikuntapalvelujen
sekä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden välille. Tämän lisäksi kiinteistönhoitopalveluita tuotettiin Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluille, Nallikarin matkailupalveluille sekä muille Oulun kaupungin
hallintokunnille erillissopimuksina.
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kanssa
solmittu kiinteistönhoitosopimus tehtiin
Tilakeskuksen hallinnoimien Oulun alueen, Oulunsalon, Kiimingin, Haukiputaan
sekä Yli-Iin kiinteistöjen hoidosta ja huollosta.
Yhteistyössä tilaajan kanssa kehittämishankkeena Yli-Iissä kiinteistönhoitosopimuksessa yhdistettiin kiinteistönhoidon
ja kunnossapidon sopimukset kiinteistöpalvelusopimukseksi.

Sähköasentaja Teemu Honkanen
mittaamassa rikosilmoitinkeskusta.

Tällä sopimuskokeilulla haetaan kustannussäästöjä resurssien yhteiskäytön,
palkanmaksun sekä taloushallinnon kustannusten kautta. Uudesta sopimusmallista saatujen kokemusten perusteella on

Kiinteistönhoitaja Juha Hekkala korjaamassa oven lukkoa.
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mahdollista laajentaa sopimuskäytäntöä
vaiheittain koskemaan koko uutta Oulua.
Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon
kiinteistönhoidon ja huollon toimintaa
yhdenmukaistettiin Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen sopimusmallin mukaiseksi.
Tilaajan ja tuottajan välillä käytiin kuukausittain yhteistyöpalaverit, joissa käytiin läpi vuodenaikaan liittyvät ajankohtaiset asiat sekä palautteet.
Uusina kohteina vuoden 2013 aikana yksikön hoidettavaksi tuli Oulunsalon Liikuntakeskus sekä Kiiminkijoen päiväkoti.
Yksikön aikaisemmista kohteista poistui
kilpailutukseen Koskelan koulu, Rajakylän koulu, Rajakylän päiväkoti, Rajakylän
terveysasema, Ritaharjun monitoimitalo
sekä Kuivasrannan koulu/päiväkoti.
Henkilöstökoulutuksessa pääpaino kohdistui tehtävänkuvien laajentamiseen ja
sitä tukevaan koulutukseen. Ensiapu-,
työturvallisuus- sekä tulityöturvallisuuskoulutukset kuuluivat koulutusohjelmaan. Koulutusta saatiin myös laitetoimittajien antamissa koulutustilaisuuksissa.
Yksiköstä jäi eläkkeelle neljä henkilöä ja
osa-aikaeläkkeelle kaksi henkilöä.

Rakennuskannan
korjausta ja ylläpitoa
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö saavutti asetetut toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Vakinaisen henkilöstön määrä
oli keskimäärin 85 ja ei-vakinaisen seitsemän. Henkilöstömäärä oli keskimäärin seitsemän henkilöä vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Liikevaihto säilyi vuoden 2012 tasolla.Yli-Iin kunnossapitotyöt
siirtyivät vuoden alusta kiinteistönhoitoyksikön vuosisopimukseen. Asiakas- ja
työtyytyväisyys säilyivät aikaisempien
vuosien tasolla.
Kuntien eläkevakuutuksen kanssa yhteistyössä suoritetun uudelleensijoitustoiminnan kautta yksi henkilö aloitti rakennusmestarin ammattikorkeakoulututkinnon.
Turvallisuuskoulutuksia jatkettiin.
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaamista
ohjelmoiduista kunnossapitotöistä suurimpia olivat:
•
•
•

Kisakentän päiväkodin jätekatosja varastotilan rakentaminen
Kuivasjärven koulun teknisentyöntilan kaappien uusiminen
Puolivälinkankaan päiväkodin ja
nuorisotilojen autolämmitystolppien
ja katosvalaisimien uusiminen

•
•
•
•
•

Kasarmi H11 päällystökerhon popjazz -tilojen ilmastoinnin uusiminen
Pehkolanlammen talonmiehen
asunnon ulkopuolen 		
lisälämmöneristys
Musiikkikeskuksen sisäseinien
huoltomaalaus
Simppulankartanon 		
vesikattosaneeraus
Vekara-ahon päiväkodin ja Näätämöntien hallin jätevarastojen
rakentaminen.

KORJAUS- JA
KUNNOSSAPITOYKSIKKÖ

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaamia
perusparannushankkeita oli 11, joista suurimpia olivat:
•
•
•
•

Rajakylän koulun peruskorjauksen
toinen vaihe
Kiimingin lukion talotekninen
peruskorjaus
Pohjankartanon kuvaamataidon 		
tilojen perusparannus
Heinätorin erityiskoulun A-talon perusparannus (jatkuu vuodelle 2014).

Hankekohtaisia laatu-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelmia laadittiin suurimmille
perusparannushankkeille. Sisäinen auditointi suoritettiin kahdeksalla hankkeella. Hankekohtaisen kyselyn perusteella
käyttäjäasiakkaat olivat tyytyväisiä yksikön toimintaan.

Kirvesmies Antero Airaksinen iv-piipun parissa
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LOGISTIIKKAYKSIKKÖ

Resurssien väheneminen
toi haasteita

Omaa ja ostopalvelua
kuljetuksissa

Logistiikkayksikön palveluiden järjestäminen koko uuden Oulun alueella toi
mukanaan uudenlaisia haasteita. Säästötoimenpiteet karsivat resursseja niin
henkilöstöstä kuin kuljetuskalustosta ja
ostopalvelu lisääntyi palveluiden tuottamisessa. Kysyntä kasvoi kaikissa Logistiikkayksikön palveluissa, joita ovat
varasto- ja kuljetuspalvelut sekä matkapalvelukeskuksen (MPK) välityspalvelut.
Henkilöstön työkierrolla saatiin palvelujen saatavuutta vahvistettua ja työntuottavuutta nostettua.

Konsernin kuljetusten kysyntä kasvoi
noin 6 % ja samaan aikaan kuljetuskustannukset nousivat noin 3 %. Lisääntynyt
kysyntä hankittiin ostopalveluna. Vuoden
jälkipuoliskolla Liikelaitos Oulun Serviisin aterioiden kotikuljetuksissa siirryttiin
kokonaan ostopalveluun ja laitosateriakuljetuksista tuotettiin jo 70 % ostopalveluna.

Säästötoimien vaikutuksesta hallintokuntien logistinen yhteistyö tiivistyi.
Palveluiden tarpeellisuutta tarkasteltiin
kriittisesti sekä karsittiin vuoden loppupuolella aktiivisesti yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Tavoitteena oli turvata
tilaajien välttämättömät palvelut kuntalaisille myös tulevana talousarviovuonna.
Autojen päivittäisestä siisteydestä
huolehtiminen on kuljettajan tehtäviä.

Liikelaitoksemme autokaluston tunnistaa TEKLI-nimestä ja -logosta.
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Kustannusnousun hillitsemiseksi ja palvelun tuottavuuden nostamiseksi autojen
seurantajärjestelmän pilotointia laajennettiin ostopalveluautoihin. Saatavia tietoja voidaan hyödyntää mm. palvelujen
suunnittelussa.

Muutoksia kaluston
kokonaismäärässä

				
Kuntaliitosten myötä ajoneuvo- ja työkonekaluston kokonaismäärä lisääntyi
noin sadalla yksiköllä. Syksyllä pidetty
käytöstä poistetun ja vähäisellä käytöllä
olleen kaluston ja erilaisten lisälaitteiden
ja varusteiden myynti vähensi vastaavasti
kokonaiskalustomäärää noin kahdellakymmenellä yksiköllä. Myyntitapahtumalla saadut tulot ylittivät arvioidut tulot.

KONEYKSIKKÖ
Vakinainen henkilöstömäärä oli vuoden
lopussa 58 henkilöä.

Kuljetuksen oman kaluston välitys toteutui edellisvuosien tapaan, mutta oli jonkin
verran suurempaa edelliseen vuoteen
verrattuna. Yksityisen kaluston välityksen
määrä laski hieman uudisrakennuskohteiden määrän vähenemisestä johtuen.
Korjaamon toiminnassa kuntaliitos ei
tuonut suuria muutoksia. Kalustomäärän
kasvaessa on kaluston kunnossapidossa
jouduttu turvautumaan alihankintaan
yhä enemmän. Myös Haukiputaan varikolla on huollettu ja korjattu kalustoa
sekä tehty Korjaus- ja kunnossapitoyksikölle metallirakennetöitä.

Teklin kaivinkone Kivikkokankaan katurakennustyömaalla talvella 2013.
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Teklin kuorma-auto maansiirtotehtävissä Kivikkokankaan
katurakennustyömaalla talvella 2013.

Tuottavuuden nousulla 		
tilikausi ylijäämäiseksi
Vuonna 2012 toteutettiin viiden kunnan (Oulu,
Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki ja Yli-Ii) teknisten
tuotantotoimintojen yhdistäminen Teklin organisaatioon ja toimintaprosesseihin. Juridisesti kuntaliitos tapahtui 1.1.2013, jolloin työkoneet ja ajoneuvokalusto yht. noin 0,25 milj. € kirjattiin Teklin
taseeseen.
Liikelaitos saavutti tuottavuustavoitteet. Materiaalien ja palveluiden ostolla korjattu liikevaihto per
henkilöstökulut nousi peräti 8,6 % eli henkilöstön
tuottavuuden nousu oli noin 2,4 milj. €. Lisäksi
tilojen tuottavuus (liikevaihto/m2) nousi 4,3 %
sekä koneiden ja kaluston keskimääräinen käyttöaste nousi 4,5 %.
Oulun teknisen liikelaitoksen vuoden 2013 liikevaihto oli noin 63,8 milj. € ja liiketoiminnan muut
tuotot noin 0,8 milj. €. Oulun tekninen liikelaitos sai työllistetyistä ja kesätyöntekijöistä tukia
ja avustuksia kunnalta noin 1,5 milj. €. Tilikauden
ylijäämä oli 1,5 milj. €. Investoinnit olivat yhteensä
0,622 milj. €.

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO				

63 788 126,78

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA		

779 455,77
1 530 411,32

MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)
PALVELUJEN OSTOT			
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT			
HENKILÖSIVUKULUT
ELÄKEKULUT				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			

-15 184 436,01
-143 842,90
-17 759 192,63
-20 258 921,64
-6 184 298,24
-1 165 562,62

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		

-679 928,53

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		

-2 999 286,32

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)		

1 722 524,98

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT			
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		
MUUT RAHOITUSKULUT			

76 894,39
399,32
-279 442,00
-479,76

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ			

1 519 896,93

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

1 519 896,93

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		

1 519 896,93

Yksiköiden liikevaihdot

/
/
/
/
/
/
/
/

Tuki				
Infrayksikkö			
Ylläpitoyksikkö			
Mittaus- ja geotekniikkayksikkö
Kiinteistönhoitoyksikkö		
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö
Koneyksikkö			
Logistiikkayksikkö		
Yhteensä			
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5 465
13 181 121
18 236 109
1 132 474
8 734 401
10 777 751
283 305
11 437 501
63 788 127

TASE

RAHOITUSLASKELMA

VASTAAVAA

TOIMINNAN RAHAVIRTA
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
RAKENNUKSET			
KONEET JA KALUSTO		

0,00
1 296 797,01

1 722 524,98
679 928,53
-202 628,05
-91 942,79

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT			
PYSYVIEN VASTAAVIEN
HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT		

VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
AINEET JA TARVIKKEET		
VALMIIT TUOTTEET			

773 572,66
300 627,39

SAAMISET
LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET			
SAAMISET KUNNALTA		
MUUT SAAMISET			
SIIRTOSAAMISET			

139 528,02
9 167 420,98
1 043 487,29
4 100,71

RAHAT JA PANKKISAAMISET		

0,00

VASTAAVAA YHTEENSÄ		

12 725 534,06

TOIMINNAN JA
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			

-621 642,77
132 624,94

1 618 864,84

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS		
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA		
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA		
KOROTTOMIEN VELKOJEN
MUUTOS MUILTA				

144 034,93
-2 881 076,09
764 774,58
353 401,74

					-1 618 864,84
VASTATTAVAA

RAHAVAROJEN MUUTOS			

0,00

OMA PÄÄOMA

Informatiivinen tieto
YHDYSTILI 31.12.				
YHDYSTILI 01.01.				
YHDYSTILIN MUUTOS			

9 141 699,14
6 202 094,48
2 939 604,66

PERUSPÄÄOMA			
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ
(ALIJÄÄMÄ)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
PAKOLLISET VARAUKSET
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
LAINAT KUNNALTA			
LYHYTAIKAINEN
OSTOVELAT			
MUUT VELAT/
Liittymismaksut ja muut velat		
SIIRTOVELAT			
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		

4 000 000,00
-517 699,21
1 519 896,93

161 433,44

657 362,00
2 979 323,77
405 430,69
3 519 786,44
12 725 534,06
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