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Aktiivista kehitystyötä

Johtajan
katsaus

merkittävästi pystyneet tehostamaan toimintaamme muuttuneessakin tilanteessa eli muutosten läpivienti on onnistunut.

Liikelaitos on ollut aktiivisesti mukana kehitystyössä. Liikelai-

Tuloksen paranemisessa auttoi tilausten merkittävä kasvu

tos oli pilottina seudullisessa hankintojen ja ostojen tilausjär-

verrattuna talousarviossa ennakoituun liikevaihtoon.

jestelmässä EPI:ssä. Keskusvarastossa otettiin käyttöön uusi
varastonhallintajärjestelmä AXA.

Toimintojen kehitys jatkuu

Syksyn aikana aloitettiin koko liikelaitoksen toimintajärjestel-

Tulevana vuonna muutokset jatkuvat, kun liikuntaviraston

män rakentaminen. Infra-, ylläpito- ja koneyksiköissä aiemmin

ulko- ja sisäliikuntapalvelujen tuottajat siirtyvät vuoden 2009

ollut toimintajärjestelmäsertifikaatti säilytettiin. Joulukuussa

alussa liikelaitokseen. Haasteena on edelleen kaikkien toi-

valmistui liikelaitoksen liiketoimintasuunnitelma ja strategia

mintojen synergiaetujen hyödyntäminen ja kehitystyön jatka-

2009. Liikelaitokselle nimettiin kehityspäällikkö ja työsuoje-

minen siten, että pystyisimme kasvattamaan tehokkuuttam-

lupäällikkö. Lisäksi Oulun työterveyden johdolla on toteutettu

me ja saavuttamaan meille asetetut tavoitteet.

sisäistä koulutusta joissakin yksiköissä sekä konsultin voimin

TEKLIN 1. toimintavuosi 2008

tuen tiimikoulutusta. Asiakas- ja työtyytyväisyysmittaukset

Liikelaitoksen tärkein voimavara on henkilöstö. Vuoden

suoritettiin uudella mittaustavalla. Tulosten mukaan ne olivat

2008 positiivisista tuloksista suurin kiitos kuuluu eri alojen

hyvällä tasolla, mutta mittaustavan muutoksen takia niitä ei

ammattitaitoiselle henkilöstölle. He ovat ottaneet muutokset

voi verrata edellisiin vuosiin.

vastaan haasteena ja osoittaneet teoillaan, että voimme luottaa heihin myös tulevina vuosina.

Oulun tekninen liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2008. Liike-

Liikelaitoksen johtaja vaihtui helmikuun alussa. Liikelaitok-

laitos muodostettiin Oulun Katutuotannon, Oulun Comacin

sen visio, missio ja strategiset tavoitteet sekä liikemerkki ja

kiinteistönhoidon sekä korjaus- ja kunnossapidon, Oulun Ve-

aputoiminimi hyväksyttiin johtokunnassa helmikuussa. Liike-

den verkostokorjaus-, teknisen keskuksen mittaus- ja geotek-

laitoksen kantavana ajatuksena on olla HYVÄ, HELPPO ja

niikan sekä logistiikan matkapalvelukeskuksen, kuljetuksen ja

HALUTTU yhteistyökumppani.

varaston palveluista. Lisäksi Ylikiimingistä siirtyi kaksi vakinaista henkilöä ja yksi osa-aikainen vakinainen henkilö liike-

Koko liikelaitoksen henkilöstö osallistui syksyn 2007 aikana

laitoksen palvelukseen.

Oulun Työterveyden järjestämään muutosvalmennukseen,
jolla haluttiin varmistaa henkilöstön mukaantulo uuden liike-

Oulun tekninen liikelaitos tuottaa Oulun kaupungin konser-

laitoksen kehittämiseen. Vuoden aikana henkilöstölle järjes-

niin kuuluvana kunnallisena liikelaitoksena ylläpito- ja raken-

tettiin kaksi yhteistä tilaisuutta, joissa esiteltiin liikelaitoksen

tamispalveluja, työkone- ja kuljetuspalveluja, rakennuttamis-,

toimintaa ja kerrottiin tärkeimmistä tavoitteista ja näkymistä.

mittaus- ja tutkimuspalveluja sekä kiinteistö- ja logistiikkapalveluja. Liikelaitos organisoitiin seitsemään tulosyksikköön:

Siirtyneistä toiminnoista mittaus- ja geotekniikkayksiköllä ja

infra-, ylläpito-, mittaus- ja geotekniikka-, kiinteistönhoito-,

logistiikkayksiköllä ei ollut aikaisempaa liikelaitoskokemusta.

korjaus- ja kunnossapito-, logistiikka- ja koneyksikköön. Lii-

Uuden monipuolisen liikelaitoksen käynnistäminen ja tun-

kelaitoksen hallinto ja talous toimii Tuen nimellä ja siihen kes-

netuksi tekeminen ovat olleet ensimmäisen toimintavuoden

kitettiin eri yksiköiden talous- ja henkilöstöosaajat.

suuria urakoita. Yhtenäistä vertailutietoa aikaisempiin vuosiin

Kustannusten noususta selvittiin
Uusi liikelaitos eli TEKLI on otettu vastaan myötämielisesti
Kulunut vuosi oli kustannusten nousujen suhteen poikkeuk-

kaikkien päättäjien, tilaajiemme ja yhteistyökumppaneittem-

sellinen. Vuoden 2007 kunnallisen palkkaratkaisun johdosta

me keskuudessa. Kiitos heille ja kiitos ennen kaikkea johto-

palkat nousivat yli 2 % enemmän kuin mihin talousarviossa

kunnallemme, joka on tukenut meitä kaikissa vaiheissa.

oli varauduttu. Tilavuokrissa ei oltu otettu huomioon tonttikustannuksia, jotka nostivat tilavuokria yli 10 % enemmän

Johtaja Veijo Komulainen

kuin mitä oli budjetoitu. Myös aineiden ja tarvikkeiden sekä
palvelujen hintojen nousut etenkin maanrakennuksessa sekä
konepalveluissa olivat noin kaksinkertaiset arvioituun verrattuna. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden
mukaisesti liikelaitos ei saanut tehdä hinnankorotuksia edellisen vuoden taksoihin.
Edellä mainituista seikoista huolimatta tuloksemme oli ylijäämäinen ja voimme kiittää siitä henkilöstöä tulospalkkion muodossa. Ylijäämä osoittaa parhaiten, että olemme

ei ollut, joten seurantajärjestelmät ja mittarit rakennettiin alusta alkaen.
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Takarivissä vasemmalta: Timo Lehto (pj.), Veijo Keinänen, Anne Lukkarila, Martti Turkka (vpj.), Matti Still ja Kaisu Perälä (pöytäkirjanpitäjä). Eturivissä
vasemmalta: Johanna Rajala, Veijo Komulainen (esittelijä) ja Eija Haatainen. Kuvasta puuttuu Kh:n edustaja Veikko Ervasti.

Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta ja organisaatio
Rauno Oikarinen, Jari Littow, Pertti Kylmäniemi, Jari Nyman ja Jorma Kehusmaa Oulu 10:n rakennustyömaalla tekemässä taideteoksen kiviladontaa.

Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta

Johtokunnan kokoonpano:

Oulun teknisen liikelaitoksen toiminnasta ja kannattavuudesta

Varsinaiset jäsenet:		

Varajäsenet:

on vastannut Oulun kaupunginhallituksen alainen johtokunta

Timo Lehto pj.			

Elsa Pajuluoto

kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudel-

Martti Turkka vpj.			

Satu Urpilainen

listen tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti.

Matti Still 			

Petri Kekkonen

Eija Haatainen 			

Jouni Juntunen

Johanna Rajala 			

Jani Kuusela

Anne Lukkarila 			
Veijo Keinänen 			

Oulun teknisen liikelaitoksen
laajennettu johtoryhmä
Oulun teknisessä liikelaitoksessa yhteistoimintaelimenä on

Henkilöstö ja tuki
Resurssointia ja henkilöstöön panostamista

Työsuojelutyötä tehostettiin

Enni Vainionpää

Liikelaitoksen aloittaessa toimintansa 1.1.2008 vakinaisessa

Oulun teknisen liikelaitoksen laajennettu johtoryhmä kokoontui

Seppo Karjalainen

työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä oli 477 työntekijää.

10 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteistoimintamenettelyn pii-

Tämä laski kymmenellä 1.1.2009 mennessä. Vakinaisesta

riin kuuluvat asiat yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstöaloitteita tehtiin vuoden 2008 aikana yhteensä 11 kpl.

toiminut laajennettu johtoryhmä, joka toimii samalla työsuojelutoimikuntana. Laajennetussa johtoryhmässä työnantajan

Kaupunginhallituksen edustaja: Kaupunginhallituksen 		

henkilömäärästä oli toimihenkilöitä 65 henkilöä ja naisia 14

edustajina toimivat liikelaitoksen johtaja puheenjohtajana,

				

edustajan varajäsen:

%. Keski-ikä oli noin 50 vuotta.

muina jäseninä yksiköiden päälliköt (7) ja talouspäällikkö sekä

Veikko Ervasti 			

Jukka Keski-Filppula

Työssä jaksamiseen panostettiin mm. tyky -toiminnalla, koulut-

työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Järjestöt ovat ni-

Työllistettyjen osuus oli 16, alan harjoittelijoiden 10 ja kesä-

tamalla ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä. Esimies-alais-

menneet kolme henkilöstön edustajaa.

työntekijöiden 11 henkilötyövuotta.

keskustelut vietiin kaikissa yksiköissä koko henkilöstön tasolle.

Henkilöstöresurssien yhteiskäyttöä tehostettiin lisäämällä yh-

Työtyytyväisyyskyselyn mukaan työtyytyväisyys oli hyvällä tasolla.

JOHTOKUNTA

teistyötä yksiköiden välillä. Vakinaiseen työsuhteeseen otettiin

Tukipalvelut

1.1.2008 – 1.1.2009 17 henkilöä, joista 2 ulkoisen haun

JOHTAJA
Veijo Komulainen

kautta ja 15 määräaikaista vakinaistettiin.
Tuessa siirryttiin tiimimäiseen toimintaan. Yleishallinnon, viestinLaajennettu johtoryhmä

Tulospalkkiojärjestelmä otettiin kokeiluluonteisesti käyttöön.

nän ja markkinoinnin sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä
hoitamaan perustettiin kolme tiimiä. Tiimien muodostamiseen ja
muutosvalmennukseen järjestettiin yhteisiä tapaamisia ja hyödyn-

TUKI

INFRA

YLLÄPITO

Talouspäällikkö
Petri Toppi

Yksikön päällikkö
Heikki Tuomaala

Yksikön päällikkö
Eino Rajakangas

MITTAUSJA GEOTEKNIIKKA

Yksikön päällikkö
Esa Partanen

KIINTEISTÖNHOITO
Yksikön päällikkö
Hannu Pekkala
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KORJAUS- JA
KUNNOSSAPITO

LOGISTIIKKA

KONE

Yksikön päällikkö
Aarne Siivola

Yksikön päällikkö
Olavi Kallunki

Yksikön päällikkö
Jorma Puurunen

nettiin Oulun työterveyden ja konsultin palveluita.
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INFRAPALVELUT/INFRAYKSIKKÖ
Saneeraus- ja perusparannuskohteet ovat
kesäajan töitä

Toimintavuoden aikana tehtiin yli neljäkymmentä Oulun Veden
ja teknisen keskuksen tilaamaa kokonaishintaista urakkakohdetta.

Oulun keskustan katutöitä olivat Heinätorinkadun saneeraus,
Kaikkien projektien asiakirjat tallennetaan sähköiseen työtilaan,

Rautatienkadun uudelleen järjestelyt kiertoliittymineen ja liiken-

ja ne ovat tilaajien ja kaikkien hankkeisiin osallistuvien sekä yh-

nevaloineen, Kyösti Kallion puiston johtosiirrot sekä keskustaan

teistyökumppaneiden käytettävissä. Tilaajilta saatiin projektin

pysäköinnin opastukseen liittyvät porttaalien asennukset.

läpiviennistä hyvää palautetta.
Kunnallistekniikan saneerauksia tehtiin mm. Mustasuolla ja Pa-

Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen oli merkittävässä osassa

teniemessä. Perusparannuskohteita tehtiin Oinaansuolla, Saarelassa, Iinatissa, Maikkulassa, Parkkisenkankaalla ja Kaakkurissa.

Infrayksikön maanrakennuksen liikevaihdosta merkittävä osuus

Päällystyskohteiden rakennuttamispalvelu

tulee uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan uudisrakennuskohteista, jotka mahdollistavat tehokkaan toiminnan myös talvikautena.

Oulun kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelujen
ja Oulun teknisen liikelaitoksen välinen päällystyskohteiden

Uudisrakennuskohteita olivat Metsokankaan ja Ritaharjun pien-

rakennuttamispalvelusopimus jatkui vuonna 2008. Palvelu-

taloalueet, Tahkokankaan ja Alppilan kerrostaloalueet, Takalaa-

sopimuksen mukaisesti hoidettiin graniittikivihankinnat, as-

nilan teollisuusalue sekä Kaakkurin liikekeskuksen liittymäjär-

falttiurakan valvonta sekä asfalttipohja-, kivi- ja vihertyöurakan

jestelyt ja polut. Tietolinjan alikulkukäytävä ja siihen liittyvät

kilpailuttaminen sekä valvonta.

Linnanmaan ulkoilureitit ja katutyöt olivat sillanrakennustyöryhmän suurimpia töitä.

Alppilan kerrostaloalueen katurakennustyömaa.

Kunnallistekniikan rakentamista ja
vesihuoltoverkoston ylläpitoa

08/Tilastojen valossa
Maanrakentaminen

Vesihuoltoverkoston ylläpito

M
20000

Infrayksikön toimintaan kuuluu maanrakentaminen ja vesihuol-

Vesihuoltoverkoston ylläpidon siirtyminen Infrayksikön tuotan-

toverkoston ylläpito. Maanrakennukseen kuuluu mm. kunnal-

toon antaa hyvän mahdollisuuden yhdistää toimintoja ja laa-

listekniikan rakentaminen ja peruskorjaus sekä siltojen raken-

jentaa yhteistyötä. Oulun Veden omistamien verkostojen alue-

taminen. Vesihuoltoverkoston ylläpidon tehtävänä on Oulun

tarkastukset tehdään siten, että kaikki alueet tarkastetaan noin

Veden omistamien vesihuoltoverkostojen ylläpito, korjaus ja

viiden vuoden välein. Vikojen korjaukset tehdään nopeasti, jol-

niihin liittyvä vikapäivystys.

loin toimintahäiriöt jäävät lyhyiksi ja vahingot mahdollisimman
pieniksi.
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8244
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176 kpl
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Vesijohdot

0
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Työtilauksia yksityisiltä

32 kpl
1224 kpl

INFRAPALVELUT/YLLÄPITOYKSIKKÖ
Toteutimme palvelukokonaisuutena kaupungin metsänhoidolli-

Kompostoitua multaa myytiin noin 25 500 kuutiometriä. Yksi-

set työt, mihin kuului muun muassa lähimetsien, luontopolku-

tyisasiakkaiden osuus myynnistä oli 39 prosenttia ja kaupungin

jen, vesialueiden ja kalavesien hoito.

oma käyttö 61 prosenttia. Yksityisasiakkaiden osuus myynnistä
oli edellisvuosiin nähden vähäisempää.

Ympäristörakentaminen
Ympäristörakentamisen uudiskohteista merkittävimmät kohteet
olivat Kaakkurin kaatopaikan maisemointi, Kaakkurin puistoalueiden rakentamisen vaihe II, Talvikankaan ja Rajakylän keskusleikkipuistojen rakentaminen ja Heikkeliininpuiston koira-aitauksen rakentaminen. Saneerauskohteista merkittävimmät olivat
Höyhtyän keskusleikkipuiston saneeraaminen, Vaaranpuiston
saneeraus ja Kyösti Kallion puiston peruskorjauksen vaihe I.
Viherrakentamisen kohteita oli yli seitsemänkymmentä.

Taimisto ja multavarasto
Taimistolta myytiin puita ja pensaita omaan tuotantoon ja yksityisille viherrakentajille. Taimiston oma myynti ja ostokasvien
välitys oli ennätysmäisen vilkasta. Omassa tuotannossa puita,
pensaita ja metsitystaimia käytettiin noin 48 000 kappaletta.
Suurin osa puista meni metsitykseen. Yksityisille urakoitsijoille
puita myytiin noin 950 kappaletta. Yksityisten myynti kasvoi
puolella.
Hiekoitushiekan poistoa.

Kaisa Hosio ja Seija Tanskanen istuttamassa kukkasipuleita Vaaranpuistossa.

Asiakaslähtöisiä ylläpitopalveluita

08/Tilastojen valossa
Ympäristörakentaminen

Kehitimme palvelutuotantoamme asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti kuntalaisten etua
ajatellen.

Toteutimme hoitopalvelu-urakoina neljä alueurakkaa: HietasaariToppila-Tuira-, Kaakkuri-Perävainio -, Linnanmaa-Rusko- ja Keskusta-alueen alueurakat. Uusimme kestopäällysteitä pintauksina
noin 105 800 m² ja paikkauksina noin 28 500 m².

Ylläpidon palvelut muodostuivat erilaisista ylläpidon sopimuskokonaisuuksista sekä erillis- ja asiantuntijapalveluista. Pää-

Hoidimme alueurakoihin kuuluvat puistot, liikenneviheralueet,

tuotteemme olivat talvihoito-, kesähoito- ja puhtaanapitopalve-

leikkipaikat, koirien ulkoiluaitaukset, niityt ja taajamametsät.

lut, liikenteenohjauslaitteiden kunnostus- ja vuokrauspalvelut

Viheralueiden hoidon taso pysyi laadun arviointikierrosten

sekä viheralueiden ylläpitopalvelut. Yksikön tehtäviin kuuluivat

perusteella hyvänä.

myös hylättyjen ja romutettavien ajoneuvojen hoitopalvelut
sekä Ahmosuon lentopaikan hoito.

Aurattujen liikenneväylien pituudet

Leikkipaikkoja saneerattiin

4 kpl

Uusia leikkipaikkoja rakennettiin

1 kpl
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Liikenneviheralueita rakennettiin

713 km
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Ulkoistetut urakat

600
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Puistoja rakennettiin		
Puita istutettiin			
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Oulun teknisen liikelaitoksen
osuus kaikista Oulun kaupungin
vastuulla olleista liikenneväylien
aurauksista.
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Pensaita istutettiin			
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Hoidetut viheralueet

yht. 1 204 km
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Leikkipaikat

Liikenneviheralueet

Taajamametsät

423 ha

69 kpl

285 ha

315 ha
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Oulun tekninen liikelaitos

Puistometsät - harvennus
78,5 ha		

INFRAPALVELUT/MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ
Muutosalueet
Tehtiin karttahuoltomittauksia; asemakaavan pohjakartan tar-

Kivikkokankaan kaava-alueella tehtiin mm. alueellisia pohjatutki-

kistuksia, rakennusvalvontaan liittyviä mittauksia sekä suun-

mus- ja täydennysmittauksia. Rakennusvalvonnan merkintä- ja

nittelua palvelevia maastomallimittauksia ja pohjatutkimuksia.

sijaintikatselmusmittaukset suoritettiin pääkohteissa Metsokan-

Maastomallimittauksia suoritettiin myös päiväkotien saneera-

kaalla ja Ritaharjussa. Lisäksi Ritaharjun tasorunkopisteverkko

uksiin liittyvissä hankkeissa. Poikkimaantien sillan runkoverkko

rakennettiin ja mitattiin.

rakennettiin ja mitattiin.
Oulun kaupungin alueella tehtiin runkopisteistön tarkistusmittauksia, sillä koordinaatisto tullaan muuttamaan Euref-järjestelmään. Sanginjoen alueella suoritettiin peruskarttalehtiin täydennysmittauksia.

Uudet kaava-alueet
Uusien kaava-alueiden painopisteet mittaus- ja geotekniikkayksikössä olivat Pirttilän, Savotan ja Ritaharjun alueet. Ritaharjussa tehtiin suunnittelua palvelevia pohjatutkimuksia, täydennettiin mittauksilla maastomalliaineistoa sekä mittauksen osalta
merkittiin ja mitattiin kaikki rakentamisen elementit paikoilleen.
Hiukkavaaran alueella suoritettiin pohjaveden pinnan tarkkailua
tulevaa kaavaa varten.
Kairaaja Veijo Klemetti suorittaa pohjatutkimuksia Niittyaron kentän
suunnittelua varten.

Mittausmies Jarkko Vilppola mittaa takymetri-mittauskalustolla.

Monipuolisia mittaus– ja pohjatutkimuspalveluita

08/Tilastojen valossa
Mittaus- ja geotekniikan suoritteet

Keskustan kehittäminen

Mittaus ja geotekniikka siirtyi perustettuun
liikelaitokseen teknisestä keskuksesta.
Ensimmäinen vuosi tuottajayksikkönä oli
työntäyteinen.
Mittaus- ja geotekniikkayksikön palvelutuotteita ovat runko-,

Kpl

Kpl

Mittaus- ja geotekniikkayksikkö teki Kallioparkin suunnitteluun

Tarkastetut asemakaavan pohjakartat		

46

Maalaboratorionäytteet		

995

liittyviä tutkimuksia ja korkeuskontrollointeja pohjavesihavain-

Tarkastetut rakennuslupakarttojen pohjakartat		 274

Painokairauspisteet		

261

toineen sekä suoritti maastomallimittauksia Hallitus-, Kansan-

Rakennusten paikan merkinnät			

Heijarikairauspisteet		

7

ja Uudellakadulla sekä Kauppatorin alueella.

Uusien valmiiden rakennusten sijaintikatselmukset		1082

karttahuolto-, tontti- ja rakennusvalvontamittaukset, kunnallistekniikan työmaamittaukset sekä suunnittelua palvelevat mit-

Kunnallistekniikan työmaamittauksia tehtiin mm. Rautatienka-

taukset. Lisäksi toimenkuvaan kuuluvat pohja- ja maalaborato-

dun ja Heinätorinkadun sekä Kyösti Kallion puiston rakenta-

riotutkimukset ja pohjavesihavainnot.

miskohteissa.

10

700

Uudet rakennetut tonttipyykit			

1375

Uudet tasorunkopisteet				

98

11

Pohjavesiputkien havaintomäärä

592

KIINTEISTÖPALVELUT/KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOYKSIKKÖ
Henkilöstö

Tunnuslukuja 2008

Vakinaisia työsuhteita päättyi seitsemän ja uusia henkilöitä pal-

Liikevaihto oli n.115 000 €/henkilö. Perusparannushankkeita

kattiin kuusi. Ylikiimingin kunnasta siirtyi henkilöstöä korjaus- ja

oli 20, joista suurimpia Koskelan ala-aste, Hiirosen G-raken-

kunnossapitoyksikköön. Yksi henkilö suoritti ammattitutkinnon

nus, Simpsin päiväkoti, Pohjankartanon C-osa ja Oulunsuun

ja oppisopimuskoulutuksessa oli yksi henkilö. Turvallisuuskou-

koulun IV-peruskorjaus. Kunnossapitokorjauksia suoritettiin

lutusta jatkettiin. Yksikön sisäisenä koulutuksena suoritettiin

TEKLI:n kiinteistöhoidossa olevissa kiinteistöissä, sekä lisäksi

sähköturvallisuuskoulutus, jonka kouluttajana toimi em. koulu-

erillistilauksina ulkoisessa kiinteistönhoidossa olevissa kiinteis-

tusoikeudet omaava sähköinsinööri.

töissä. Liikevaihto oli n. 10,5 milj. euroa.

Työkykyä ylläpitävää toimintaa jatkettiin kuntosali-, uinti-, sählyja sulkapallovuoroja järjestämällä.

Laatu ja kestävä kehitys
Korjaus- ja kunnossapitoyksikössä noudatettiin kaupungin kestävän kehityksen ohjeistusta. Lisäksi laadittiin kohdekohtaisia
laatu- ja ympäristösuunnitelmia. Purkujätteiden lajittelua ja kierrätystä jatkettiin.
ZEF- kyselyn mukaan tilaaja-asiakkaat olivat tyytyväisiä toimintaamme. Tulos oli 1-5 asteikolla 3,61. Tilaajan teettämän kyselyn mukaan käyttäjäasiakkaat olivat tyytyväisiä lopputuotteen
laatuun ja henkilöstön ammattitaitoon.
Kirvesmies Petri Kuusiniva.

Teknisen alan harjoittelija Iita Ojala ja rakennusalan yleisammattimies Tuomas Määttä.

Positiivista palautetta tilaajilta
Korjaus- ja kunnossapitoyksikön suurin asiakas oli Liikelaitos
Oulun Tilakeskus. Lisäksi tehtiin töitä Oulun kaupungin muille

08/Tilastojen valossa
Liikevaihdon jakauma korjaus- ja kunnossapitoyksikössä		

Taloudellisuus ja tehokkuus
3,1 % 2,4 %

hallintokunnille ja liikelaitoksille sekä Kempeleen kunnalle tek-

Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö saavutti asetetut toiminnalliset

nisen työn työkalukorjauksen osalta.

ja taloudelliset tavoitteet, vaikka palkka- ja vuokramenot nousivat ja taksoihin ei saanut tehdä korotuksia eikä korjauksia.

Toimintaa kehitettiin tilaaja-asiakkaan kanssa yhteistyössä,

Korjausrakentamiskohteissa käytiin ennakkoon läpi henkilös-

mm. kiinteistöjen korjausrakentamisohjelma aikataulutettiin.

tön edustajien kanssa kohteille asetetut tavoitteet ja seurattiin

Liikelaitoksen sisällä toimintaa kehitettiin sijoittamalla henkilös-

annettujen tavoitteiden toteutumista.

3,5 %

Tilakeskus: perusparannustyöt
Tilakeskus: vuosikorjaustyöt
Opetusvirasto

55 %

Liikuntavirasto
Muut

36 %

töä väliaikaisesti yksiköstä toiseen. Uudelleensijoitustoimintaa
jatkettiin yhteistyössä Kuntien eläkevakuutuksen kanssa.

Maalari Eero Alatalo.
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KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOITOYKSIKKÖ

Kiinteistönhoitaja Kari Laine opastaa oppisopimuskoulutuksessa olevaa Jani Torvista suodattimen vaihdossa.

Laatu ja kestävä kehitys
Syksyllä 2008 käynnistettiin liikelaitoksen toimintajärjestelmäprojekti, johon myös kiinteistönhoitoyksikkö osallistui.
Nopeaan työtilauksen vasteeseen, asiakastyytyväisyyteen ja
tehdyn työn laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Asiakastyytyväisyysmittaus tehtiin loppuvuodesta. Sisäinen laadunmittaus
tehtiin viiteen kiinteistöön.
Yksikössä noudatettiin Oulun kaupungin kestävän kehityksen
ohjeistusta.
Kiinteistönhoitaja Kari Laine tarkastaa ilmanvaihtokoneen pumppua.

Kiinteistönhoitaja Mikko Mustonen suorittamassa liputusta Pääkirjastolla sekä Kaupunginteatterilla.

08/Tilastojen valossa

Kiinteistönhoidossa erityishuomio laatuun
Kiinteistönhoitoyksikön pääasiakas oli Liikelaitos Oulun Tila-

Hoidettavat kiinteistöt hallintokunnittain		

Taloudellisuus ja tehokkuus

Kiinteistöjä

keskus. Lisäksi yksikön teknisten palveluiden tulosalue suoritti
teknisiä hankinta-, asennus- ja kunnossapitotöitä sosiaali- ja

Toimintaa tehostettiin henkilöstön osaamista kehittämällä sekä

Sosiaali- ja terveystoimi		

73

sisäisillä tehtäväjärjestelyillä. Talouden ja toiminnan tehokkuu-

Opetustoimi		

37

den seurannassa hyödynnettiin käytössä olevia mittareita, ja

Nuoriso- ja kulttuuritoimi		

17

Liiketoimintasuunnitelma ja toimintaa ohjaava strategia otet-

henkilöstölle esiteltiin palavereissa säännöllisesti talouteen ja

Muut				

34

tiin käyttöön. Kiinteistökohtaisia huoltokirjoja otettiin käyttöön

toimintaan liittyviä tunnuslukuja. Yksikkö saavutti taloudelliset

uusissa ja peruskorjatuissa kiinteistöissä. Yksikön toimintaa

ja toiminnalliset tavoitteet.

terveystoimen toimintayksiköille.

Sosiaali- ja terveystoimi
Opetustoimi
Nuoriso- ja kulttuuritoimi
Muut

ja osaamista kehitettiin kaikilla osa-alueilla vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Sisäistä koulutusta annettiin sähköturvallisuudesta, ja ensiapu- ja tulityöturvallisuuskoulutuksia jatkettiin.
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LOGISTIIKKAPALVELUT/LOGISTIIKKAYKSIKKÖ

Kuljetuspalveluiden kysyntä kasvoi noin 8 %, ja samaan aikaan
kuljetuskustannukset (henkilöstö, polttoaine, kalustohuolto, kuljetusten ostopalvelu) nousivat noin 12 %. Tämän kompensoimiseksi käynnistettiin tilaajien kanssa yhteisiä kehittämisselvityksiä
tuottavuuden nostamiseksi ja kustannusten hallitsemiseksi.
Nuorempi ammattimies Timo Roth ruokien kuljetukseen
valmistautumassa.

Logistiikkatyöntekijä Katja Kyrönniemi keräämässä suojavaatteita asiakkaalle TEKLIn keskusvarastolla Riihitiellä.

08/Tilastojen valossa

Logistiikkayksikkö luontevasti mukaan
Logistiikkayksikön kuljetus-, varasto- ja matkapalvelukeskus

leen määritys. Logistiikan palveluja käyttivät kaikki konsernin

(MPK) siirtyivät perustettuun liikelaitokseen peruskunnan puo-

yksiköt, osin seudun kunnat ja kaupungille palveluja tarjoavat

lelta. Muutos aiempaan oli suurinta johtamisen, taloudenpidon,

yksityiset toimijat sekä säätiöt. Palveluja tuotettiin omana työnä

henkilöstöhallinnon ja tilinpäätösmenettelyiden osalta. Opera-

sekä ostopalveluna kilpailutuksen kautta välittämällä.

Kuljetuksen myynti
asiakasryhmittäin

Keskusvaraston myynti
asiakasrymittäin

(2,816
milj. eur)
		

(5,15 milj. eur)

Matkapalvelukeskuksen välittämät matkat
Yhteensä 250 245 matkaa
4%

14,27 %

5%
7%

12,24 %
11 %

42,85%

117 183

79 466

73 %

tiiviseen toimintaan liikelaitostaminen ei tuonut muutoksia.

30,64 %

Operatiiviseen toimintaan liittyi uuden varastonhallintajärjestel-

53 596

Vuoden keskeisimpiä tehtäviä olivat liiketoimintasuunnitelman

män käyttöönotto ja matkapalvelukeskuksen (MPK) toiminnan

Sosiaali- ja terveystoimi

laadinta, valmistautuminen sopimuspohjaiseen toimintaan,

seudullistamiseen liittyvän selvityksen tekeminen sekä sen

Oulun Serviisi

yhteistyöpäätösprosessin siirtäminen kuntien päätettäväksi.

Opetusvirasto

palveluiden tuotteistaminen ja hinnoitteluperusteiden uudel-

Muut

Sosiaali- ja terveystoimi
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Serviisi
Muu peruskunta
Muut
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Logistiikan autot
Palveluliikenne
Taksit

LOGISTIIKKAPALVELUT/KONEYKSIKKÖ

Metalliosaston työkantaan vaikutti suotuisasti keskusta-alueen

Kalustoinvestoinnit

porttaalien (15 kpl) valmistus, sekä niiden asennustyö yhdessä
infrapalveluiden kanssa. Lisäksi tehtiin monenlaisia kiinteistöi-

- Scania P380, kuorma-auto, 3 kpl

hin tarvittavia metallirakennetöitä, mm. IV-konehuoneita, inva-

- Ransomes HR-6010, 3-yksikköinen vaakatasoleikkuri

ja lastaustasoja.

- Iseki SF 230, vaakatasoleikkuri
- Mega Tipper, mopoauto

Aikaisempien vuosien tapaan myytiin tarjousten perusteella

- Citroën Jumper, kevyt kuorma-auto (käytetty)

käytöstä poistettua ja tarpeettomaksi jäänyttä auto- ja koneka-

- Kalibro, vesimittareiden tarkastuslaitteisto

lustoa.

Kuorma-autonkuljettaja Matti Kauppila ja autonasentaja Sakari Oksama renkaanvaihtohommissa.

Konepalveluissa keskitettyä yhteiskäyttöä

08/Tilastojen valossa

Koneyksikön autot ja työkoneet, sekä muu kalusto		
Oulun teknisen liikelaitoksen aloitettua toimintansa vuoden

kiinteistöpalveluiden, Liikuntaviraston sekä Oulun Jätehuollon

2008 alussa keskitettiin Koneyksikön hallintaan yhdistyneiden

toiminnassa. Kalustoa hankittiin toimintakertomusvuonna

yksiköiden auto- ja konekalusto logistiikkayksikön autokalustoa

n. 513 000 eurolla.

lukuunottamatta. Oman kaluston käyttöasteet pysyivät edellisKoneyksikön korjaamon metallirakenne- sekä ajoneuvojen

vuosien tasolla.

huolto- ja korjauspalveluita käyttivät liikelaitoksen omien yksiKaluston käyttö kohdistui pääsääntöisesti Infrapalveluiden ra-

köiden lisäksi myös muut kaupungin virastot ja laitokset.

kentamis-, kunnossapito-, uudisrakentamis- ja saneerauskohteisiin. Koneyksikön omaa kalustoa oli mukana myös TEKLIn

18

Kpl

Kpl

Henkilö- ja pakettiautot		

48

Traktorikaivurit			

1

Kuorma- ja erikoisautot		

29

Kaivinkoneet			

3

Erikoistraktorit			

9

Täryjyrät				

2

Traktorit				

5

Kaatopaikkajyrä			

1

Pyöräkuormaajat			

6

Muu pienkalusto			

40

Tiehöylät			

4
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Kehitystoiminta johtamisen apuna
Oulun teknisen liikelaitoksen ensimmäisenä
toimintavuonna kehitystoiminnan painopisteinä olivat kehitystoiminnan organisointi ja
toimintajärjestelmäprojektin aloittaminen.

Näkyvyyttä ja sisäistä viestintää

lyiden avulla painopisteet seuraavan vuoden kehitystoiminnalle.
TEKLIn tietohallintoryhmä kokoontui kesän ja syksyn aikana
kahdeksan kertaa. Ryhmä teki mm. Teklin tietojärjestelmäkartoituksen sekä sopimuspohjat tietojärjestelmäsopimuksille.

Vuoden aikana Oulun teknisen liikelaitoksen kehitystoimintaa

Vuoden aikana kaksi AMK-insinööriopiskelijaa teki lopputyön-

organisoitiin nimittämällä Risto Mattila liikelaitoksen kehitys-

sä Oulun tekniselle liikelaitokselle. Aiheina olivat ”Rakentami-

päälliköksi sekä Kimmo Leskinen liikelaitoksen työsuojelupääl-

sen hankkeiden jälkilaskentatietojen ja ennustettavuuden kehit-

liköksi.

täminen” sekä ”Hankinnat ja niiden keskittäminen”.

Koko Oulun teknistä liikelaitosta koskevan toimintajärjestelmän

Inspecta sertifiointi Oy myönsi maanrakennus- ja ylläpitopalve-

rakentaminen aloitettiin.

luilla sekä kuljetus-, työkone- ja korjaamopalveluilla voimassa
olevalle laatusertifikaatille jatkoa vuoteen 2011 asti.

Asiakastyytyväisyysmittaukset ja henkilöstön työtyytyväisyysmittaukset tehtiin Oulun kaupungille hankitulla ZEF-ohjelmalla.

Liikelaitoksen toimipisteiden ulkoiset ja sisäiset opasteet uu-

Viestinnän ja markkinoinnin hankkeissa
noudatettiin vuodelle 2008 laadittua
projektisuunnitelmaa.

sittiin kesäkaudella. Henkilöstön työvaatteet merkittiin TEKLIn

Oulun teknisen liikelaitoksen liikemerkki ja logo valittiin helmi-

Sisäinen viestintä

logolla syksyn kuluessa.

Asiakastyytyväisyyttä kysyttiin TEKLIn tulosyksiköiden tilaavilta
asiakkailta. Asiakastyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,81 asteikolla 1-5 ja henkilöstön työtyytyväisyysindeksiksi 3,60. ZEF-ohjelman uudentyyppisellä kysymyksenasettelulla saadaan kyse-

kuussa. Samalla johtokunta valitsi liikelaitoksen markkinoinnissa käytettäväksi aputoiminimen TEKLI. Liikemerkin ja apu-

Liikelaitoksen sisäinen tiedote Rupelli ilmestyi 14 kertaa. Li-

toiminimen käyttöönotto käynnisti liikelaitoksen profilointiin ja

säksi kirjoitettiin artikkeleita kaupungin henkilöstölehti Pyörtee-

markkinointiviestintään liittyvät toimenpiteet.

seen. Intranet eli TEKLIn oma Akkuna avattiin syyskuussa.
Koko henkilöstölle järjestettiin yhteiset tiedotustilaisuudet tou-

Graafinen ohjeistus ja kalvosarja valmistuivat alkuvuodesta.

kokuussa ja joulukuussa.

Oulun teknisen liikelaitoksen viestintästrategia hyväksyttiin
toukokuussa ja Internet-sivusto julkaistiin heinäkuussa. Viestin-

Sisäiseen viestintään panostaminen korostuu, koska toimipis-

täsuunnitelma hyväksyttiin elokuussa. Www-sivujen palautelo-

teitä ja työmaita on eri puolilla kaupunkia.

makkeen kautta saatiin noin 240 palautetta.

Viestinnän resurssit

Näkyminen katukuvassa

Liikelaitoksen viestinnästä vastaa johtaja. Viestintää ja mark-

Kaupunkitiedotustaulukampanjat toteutettiin toukokuussa ja

kinointia toteuttamaan nimettiin Viestinnän ja markkinoinnin

marraskuussa 2008. Bussimainos on Koskilinjojen bussin

työryhmä. Toteuttamisessa käytettiin lisäksi ostopalveluja sekä

kyljessä kesäkuusta 2008 lukien vuoden ajan. Näkyvyyttä ka-

yksiköiden välistä yhteistyötä.

Osaamisen monipuolista kehittämistä
Henkilöstön kehittämisen toimenpiteet
ovat painottuneet henkilöstön ammatillisen
osaamisen kehittämiseen ja tieturvakoulutukseen.

Tutkintoon tähtäävää oppisopimuskoulutuksen suorittamista
jatkettiin. Lisäksi osallistuttiin tarpeen mukaan kaupungin keskitetyn henkilöstökoulutuksen järjestämiin koulutuksiin.
Korjaamon henkilökuntaa osallistui Nostolaitteiden uudet tar-

Liikelaitoksen johtoryhmä osallistui kaupungin sisäisen henki-

kastusvaatimukset-koulutukseen ja ylläpitoyksikön henkilöstöä

löstökoulutuksen järjestämään johtoryhmäworkshoppiin sekä

tulityöturvallisuuskoulutukseen.

johtoryhmien viestintävalmennukseen.
Tiellä tehtävään tienpitoon osallistuvat henkilöt sekä kuljettajat
Yksi henkilö suoritti Oulun tiedottajakoulutuksen. Oman am-

osallistuivat laajasti Tieturva 1-koulutukseen korttien uusimi-

mattialan erityiskoulutusta hankittiin infra-, kiinteistö- ja logistiik-

seksi. Työsuojeluhenkilöstö osallistui työsuojelun ajankohtais-

kapalvelujen alueilta. Infrapalvelujen henkilöstöä osallistui mm.

koulutukseen ja muuhun työsuojelukoulutukseen tarpeen mu-

tukuvassa lisättiin merkitsemällä ajoneuvo- ja työkonekalusto

Infra-RYL-koulutukseen, puunhoitopäivään, vesihygieniapassi-

kaan.

liikelaitoksen logolla kesä-heinäkuun vaihteessa.

ja näytteenottokoulutukseen sekä muoviputkihitsauskoulutukseen.
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TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2008

Liikevaihto

Talous

52 062 132,75

Toiminnan rahavirta

433 641,16

Pysyvät vastaavat

776 829,89
Poistot ja arvonalentumiset			

Tuet ja avustukset kunnalta			

596 759,51

Aineeelliset hyödykkeet

Rahoitustuotot ja -kulut

-167 594,52

Muut tulorahoituksen korjauserät

-303 636,74

Koneet ja kalusto

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

kelaitos suoritti omistajalle korvausta peruspääomasta noin

Ostot tilikauden aikana

0,28 milj. euroa.

Palvelujen ostot

-13 529 773,64
-14 350 092,87

Henkilöstökulut

Tilikauden ylijäämä oli noin 1,38 milj. euroa. Tulos syntyi toi-

Palkat ja palkkiot

minnan tehostumisen kautta. Lisäksi tulosta paransivat mm.

-15 703 546,97

Henkilösivukulut

liikevaihdon kasvu ja käytöstä poistetun kaluston myyntituotto. Myös alkutalven normaalia helpommat sääolosuhteet
edesauttoivat tuloksen aikaansaamista.

Eläkekulut

-3 968 166,78

Muut henkilösivukulut

-1 225 473,45

Suunnitelman mukaiset poistot

noin 12 % suurempi kuin talousarviossa. Suurimpana syynä
liikevaihdon kasvuun oli arvioitujen tilausmäärien kasvu.

Liiketoiminnan muut kulut

Kulunut vuosi onnistui talouden suunnittelun ja seurannan

Liikeylijäämä

kannalta hyvin. Varsinkin peruskunnasta siirtyneiden yksiköiden osalta seurantatiedon karttuminen toi varmuutta talou-

-776 829,89
-1 986 498,68
1552 151,14

Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut

Ulkoisen liikevaihdon jakautuminen tulosyksiköittäin

111 414,69

Investointien rahavirta
Investointimenot

Vaihto-omaisuus

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

Aineet ja tarvikkeet

683 101,03

Valmiit tuotteet

429 108,14

Muu vaihto-omaisuus

188 447,70

Toiminnan ja investointien rahavirta

Vaihto-omaisuuden muutos

101,00

Muut saamiset

997 114,94

Siirtosaamiset

2 300,68
6 777 539,40
12 007 516,56

463,59
Oma pääoma

-30,84

Peruspääoma

			

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 1 384 556,62

Tilikauden ylijäämä

Ylijäämä ennen varauksia

Pakolliset varaukset

4 000 000,00
1 384 556,62

Kone
Logistiikka

23,34 %
20,17 %

20

Muut pakolliset varaukset

Korjaus- ja kunnossapito

Tilikauden ylijäämä

16,49 %

15
10

Vieras pääoma

Mittaus- ja geotekniikka

Pitkäaikainen
Lainat kunnalta

Ylläpito
2,29 %
1,19 %

78 887,12

1 384 556,62

Kiinteistönhoito

7,61 %

5

1 384 556,62

657 362 ,00

Lyhytaikainen

Infra

Ostovelat
Korottomat velat kunnalta
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat

Vastattavaa yhteensä
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38 372,90

Saamisten muutokset muilta

-381 102,34

Korottomien velkojen muutos muilta

218 490,05

Rahoituksen rahavirta

-124 239,39

Rahavarojen muutos

1 111 730.96

Rahavarojen muutos

VASTATTAVAA

-279 441,96

1 235 970,35

Muut maksuvalmiuden muutokset

372 424,30

Rahat ja pankkisaamiset

170 647,54

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset kunnalta

-792 426,96

luovutustulot

Saamiset

Vastaavaa yhteensä

Rahoitustuotot ja -kulut

den suunnitteluun ja seurantaan tuleville vuosille.

2 504 809,48

Vaihtuvat vastaavat

Myyntisaamiset

Poistot ja arvonalentumiset

Liikelaitoksen liikevaihto oli noin 52,1 milj. euroa, joka on

28,86 %

52 569,89

Rakennukset

tävästi, saatiin tulostavoitteet toteutettua. Oulun tekninen lii-

0

VASTAAVAA

Liiketoiminnan muut tuotot			

Vaikka yleinen hintataso nousi edellisestä vuodesta merkit-
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RAHOITUSLASKELMA 31.12.2008

1 552 151,14
Liikeylijäämä					

Oulun tekninen liikelaitos teki hyvän taloudellisen tuloksen.

30

TASE 31.12.2008

2 478 888,72
15 462,35
329 070,85
3 063 288,90
12 007 516,56
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Rahavarat 31.12.

6 777 539,40

Rahavarat 01.01.

5 665 808,44

Rahavarojen muutos

1 111 730,96

OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS
Käyntiosoite: Sorvitie 5
Postiosoite: PL 69, 90015 OULUN KAUPUNKI
Laskutusosoite: PL 63, 90015 OULUN KAUPUNKI
Puh. (08) 558 410, Faksi: (08) 5584 2198
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ouka.fi
www.ouka.fi/tekli

