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Saavutimme yhdessä toimintavuodelle asetetut tavoit-

Syksyllä toteutettiin Oulun teknisen liikelaitoksen lähiesi-

teemme. Erityisen tyytyväinen voi olla siitä, että pystyim-

miesten muutosvalmennus, johon osallistuivat tulosyksi-

me edelleen pitämään erinomaisen alhaisella tasolla hen-

köiden työpäälliköt ja työnjohto sekä liittyvistä kunnista

kilöstömme poissaolot sekä vähentämään työtapaturmiin

siirtyvät esimiehet. Koulutus muodostui kahdesta vaihees-

liittyvien poissaolojen määrää. Tästä haluan kiittää erityi-

ta, joissa 1. vaiheen teemana olivat työpaikan pelisäännöt

sesti niitä työsuojelun ammattilaisia, työsuojeluvaltuutet-

ja 2. vaiheen teemana pulmatilanteet esimiestyössä.

Takarivissä vasemmalta, Paula Halonen, Martti Turkka, Eero Ylitalo,
Karita Alanko-Ojala, Anu Määttä ja Erkki Nissilä. Edessä istumassa
vasemmalta Leena Yliniemi ja Anni Väisänen.

tuja ja -yhteyshenkilöitä sekä työsuojelupäällikköä, jotka
organisaatiossamme ovat puurtaneet tämän kehityksen

Muutosvalmennuksen tavoitteena olivat muutoksen tuki

saavuttamiseksi. Tulokset ovat poikkeuksellisen positiivi-

esimiestyössä sekä yhteiset toimintamallit ja kriteerit esi-

sia kuntakentässä.

miestyön avaintilanteisiin. Koulutuksella välitimme yhteisen tavoitteen palveluiden tuottamisesta laadukkaasti

Vuoden 2011 aktiivisella työpaikkakokouksien sarjoilla py-

Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta

kuntalaisille.

rimme pitämään henkilöstön ajan tasalla niistä muutoksis-

Oulun teknisen liikelaitoksen toiminnasta ja kannattavuu-

ta, joita yhdessä kohtaamme mm. uuden Oulun käynnis-

Työn laatu on meillä kunnossa, ja siitä on hyvä kehittää

tymiseen liittyen.

toiminnan taloudellisuutta. Taloudellisesti pystyimme nousemaan vuoden aikana melkoiselta takamatkalta positiivi-

desta vastaa Oulun kaupunginhallituksen alainen johto-

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

kunta kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten

Leena Yliniemi pj.

Heli Pihlajamaa

ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mu-

Matti Vehkaoja vpj.

Eero Ylitalo

kaisesti.

Martti Turkka

Veijo Huuskonen

Vuosi 2011 oli Oulun teknisen liikelaitoksen henkilöstöl-

seen tulokseen ja saavutimme meille asetetut tavoitteet.

le valmistautumista uuden Oulun toiminnan käynnisty-

Tämä ei tullut helpolla, mutta yksiköt onnistuivat hyvin ta-

Erkki Nissilä

Markku Arvola

miseen.

Kertomusvuoden aikana käynnistimme useita

louden hallinnassa. Liikelaitoksen tuloutustavoite toteutui.

Maire Ahopelto

Paula Halonen

toimenpiteitä, joiden tavoitteena oli tunnistaa toiminta-

Liiketoiminnan ylijäämä vuonna 2011 oli n. 0,3 M€. Oulun

Anni Väisänen

Eija Törmänen

teknisen liikelaitoksen liikevaihto oli n. 54,9 M€.

Paula Kontiainen

Karita Alanko-Ojala

Kiitos henkilöstölle ja kumppaneillemme hienosta

Kaupunginhallituksen edustaja: Kaupunginhallituksen
edustajan varajäsen:
Satu Haapanen 17.5.2011 saakka,

vuodesta 2011.

Anu Määttä 18.5.2011 alkaen

kulttuurin ja valmiuksien lähtötilanne sekä tuottaa valmennusta kuntaliitoksen onnistumista tukevissa keskeisissä
muutostaidoissa Oulun teknisessä liikelaitoksessa.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.
Käsiteltäviä asioita oli 63 pykälää.

Pasi Orava

Johtaja (ovo) Matti Matinheikki
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HENKILÖSTÖ/
TUKI
Henkilöstön kokonaisvahvuus pysyi
edellisen vuoden tasolla
Vuonna 2011 valmistauduttiin viiden kunnan (Oulu, Oulun-

Organisaatio

salo, Haukipudas, Kiiminki ja Yli-Ii) kuntaliitoksen vaikutuksiin. Tekliä kuntaliitoksen vaikutukset koskevat jo vuoden
2012 alusta alkaen. Muutoksessa muiden kuntien tekniset
toiminnot integroidaan ns. Oulun alustalle. Tällöin vastaavat toimialan muiden kuntien toiminnot yhdistetään Oulun

JOHTOKUNTA

teknisen liikelaitoksen toimintaan, ja työntekijävahvuus
kasvaa muista kunnista tulevilla noin sadalla työntekijällä.
Liikelaitoksen toiminnassa ei tapahtunut henkilöstöä koskevia merkittäviä muutoksia. Osaavan ja ammattitaitoisen

OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS

henkilöstömme ansiosta toimintamme tuottavuus kasvoi

Johtaja (ovo) Matti Matinheikki

myös viime vuonna.

ei vakituisten määrä kasvoi samassa suhteessa niin, että
kokonaisvahvuus pysyi edellisen vuoden tasossa ollen
621 työntekijää. Keskimäärin vakituisia oli 507 ja ei vakituisia 114 työntekijää, joista määräaikaisia työntekijöitä ja
sijaisia oli 73, työllistettyjä 13, alan harjoittelijoita ja oppi-

Tuki

Talouspäällikkö
Petri Toppi

Ylläpitoyksikkö

Infrayksikkö

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Esa Partanen

Eino Rajakangas

Heikki Tuomaala

Kiinteistönhoitoyksikkö

Korjaus- ja
kunnossapitoyksikkö

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Hannu Pekkala

Aarne Siivola

Koneyksikkö

Logistiikkayksikkö

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Jorma Puurunen

Olavi Kallunki

INFRAPALVELUT

sopimuksella olevia 8 ja kesätyöntekijöitä 20.

työntekijöitä rekrytoitiin seitsemän. Vakituisessa työsuh-

LOGISTIIKKAPALVELUT

Edelliseen vuoteen nähden työtyytyväisyys laski 3,6:sta
tyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla vaikka laski edellisestä
vuoden 3,9:stä 3,8:aan (asteikolla 1-5). Pienistä laskuista
huolimatta työ- ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset
pysyivät kriittisille menestystekijöille sallituissa rajoissa.
Työturvallisuuteen panostettiin työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti, ja henkilöstön hyvinvoinnin takaamiseksi
Yhteisen työmme tuloksena sairauspoissaolopäivät vähenivät 4,9 % ja tapaturmapoissaolopäivät 12,8 %.

teessa olleiden keski-ikä oli noin 50 vuotta.

Tuki

Oulun teknisen liikelaitoksen laajennettu johtoryhmä ko-

Tuki vastasi liikelaitoksen sisäisistä hallinnon, kehittämi-

koontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Kokouksissa

sen, työsuojelun ja viestinnän palveluista. Tuessa jatket-

käsiteltiin yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat

tiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamista

yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstöaloitteita teh-

tiimimäisesti. Tuen toimintaa leimasi tiivis yhteistyö Oulun

tiin vuoden 2011 aikana yhteensä 19 kpl.

Konttorin kanssa.

Yksikkökohtaiset henkilöstömäärät

Tuki
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la, kouluttamalla ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä.

tehtiin tiivistä yhteistyötä mm. Oulun Työterveyden kanssa.

Vuoden aikana vakituisia työsuhteita päättyi 21, ja uusia

KIINTEISTÖPALVELUT

Työssä jaksamiseen panostettiin mm. tyky -toiminnal-

3,5:een (asteikolla 1-5). Toimintaa tehostettiin, ja asiakas-

Vakituisten työsuhteiden määrä väheni vuoden aikana, ja

Mittaus- ja
geotekniikkayksikkö

Työssä jaksamiseen ja
työturvallisuuteen panostettiin
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Vakinaiset

18

76

131

19

84

77

60

42

507

Ei vakinaiset

1

7

68

4

12

8

3

11

114

Yhteensä

19

83

199

23

96

85

63

53

621
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INFRAPALVELUT »
INFRAYKSIKKÖ

Seppo Kettunen, Jari Sulin ja Matti
Rantapirkola Rotuaarin kivetystöissä.

Oululaisten ”olohuoneen”
peruskorjaus aloitettiin
Rotuaari välillä Pakkahuoneenkatu – Kauppurienkatu sekä

Uudisrakentamista ja saneerausta

Pekka Männistö työstää kaapelikaivoa
Rotuaarin työmaalla.

Rotuaarin aukio oli vaativa keskusta-alueen peruskorjaus-

Liikuntatoimen tilaamia ulkoilu- ja liikuntapaikkakohteita

kohde, joka toteutettiin kahdessa vuorossa alueen asuk-

olivat Herukka - Ahvenoja ja Sankivaara – Kiekonmaja ul-

kaiden ja liikkeenharjoittajien toivomuksesta. Rotuaarin

koilureitit, Sammalkangas - Vasamakangas moottorikelk-

kunnallistekniikka uusittiin kaikilta osin. Noin 70 tonnia pai-

kareitti, Kahapuiston ylikulkusilta, Kaakkurin urheilualueen

nava pallo, eli Keskusaukion kaivohuone, siirrettiin uuteen

aluetyöt ja Hovisuon Dirt-rata pysäköintialueineen.

paikkaan ja pallo kunnostettiin pyörimään.

Kunnallistekniikan saneeraukset jatkuivat Mustasuolla,

Kävelykatualueelle tehtiin sulanapitojärjestelmä ja lopuksi

Rajakylässä ja Etu-Lyötyssä. Teknisen keskuksen uuden

alue päällystettiin graniittikivilaatoilla. Hankkeen valmis-

toimistorakennuksen, Ympäristötalon, alueen kunnallis-

tuttua kohteesta teetettiin asukas- ja asiakaskysely, josta

tekniikan rakentaminen päällystystöineen oli myös Infrayk-

saatiin kiitettävää palautetta. Rotuaarin peruskorjaus tulee

sikön kohteena.

jatkumaan vielä tulevina vuosina.

City-liikenteen linjan C muutostyöt ja kevyenliikenteen
reittien rakentamista sekä pieniä perusparannuskohteita

Päällystyskohteiden rakennuttamispalvelu konsulttisopimuksena

tehtiin eri puolilla Oulun kaupunkia. Liikelaitos Oulun Ti-

Päällystyskohteiden

lakeskuksen tilaus liittyi Kaakkurin urheilualueen huoltora-

mukaisesti hoidettiin graniittikivihankinnat, asfalttiurakan

kennuksen aluetöihin.

valvonta sekä asfalttipohja-, kivi- ja vihertyöurakan kilpai-

rakennuttamispalvelusopimuksen

luttaminen, valvonta ja raportointi.
Oulun Veden tilaaman verkostojen ylläpitourakan suoritteet saatiin tehtyä sopimuksen mukaisesti.

Tietokoneavusteinen katujen rakentaminen vakiintui
Infrayksikön pääasiakkaita ovat Tekninen keskus, Oulun Vesi, Liikuntatoimi ja Liikelaitos Oulun Tilakeskus.
Toimitamme asiakkaillemme mm. rakennuttamispalvelua, yleisten alueiden kunnallistekniikan, siltojen, ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen rakentamista ja -peruskorjausta sekä vesihuoltoverkoston ylläpitoa.
Tekninen keskus ja Oulun Vesi tilasivat uutta kunnallistekniikkaa mm. Pohjois-Ritaharjuun pientalotontteja
varten ja Toppilansalmeen kerrostalotontteja varten. Hiukkavaaran aluekeskuksen rakentaminen aloitettiin
Kivikkokankaan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisella ja Vaalantien uusilla liikenteenjärjestelyillä
siltoineen.
Kaikkien uudisrakennuskohteiden katurakentaminen toteutettiin 3D – koneohjausmallinnuksen mukaisilla
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Vesihuoltoverkoston
ylläpidon suoritteet
Työtilauksia yksityisiltä

Maanrakentamisen
suoritteet
225 kpl

Jvv-verkostoa huuhdeltu

115851 m

Hvv-verkostoa huuhdeltu

4120 m

suunnitelmilla. Tavoitteenamme on ns. tikuton työmaa, jossa kaikki työmaalla tarvittava rakentamiseen liit-

Vuotokorjauksia tehty

tyvä tieto tulee koneohjauksen kautta.

Vesimittareita vaihdettu

39 kpl
1758 kpl

Ajoradat

13712 m

Jalkakäytävät ja pyörätiet

7716 m

Vesijohdot

7850 m

Jätevesiviemärit

6291 m

Sadevesiviemärit

10154 m
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INFRAPALVELUT »
YLLÄPITOYKSIKKÖ
Viheralueita ja liikuntaa

Linnanmaalle

koiranomistajat

saivat

Huusarinpuiston

koira-aitauksen. Puusepän- ja Kuntoilijanpuistoon rakenAlueurakoihin kuuluivat puistot, liikenneviheralueet, leikkipaikat, koirien ulkoiluaitaukset, niityt ja taajamametsät.
Viheralueiden hoidon taso pysyi laadun arviointikierrosten
perusteella hyvänä.

nettiin kuntoilupaikat välineasennuksineen. Päiväkotien
pihoilla tehtiin välineasennuksia ja entisten korjauksia.
Puistojen pieniä kunnostuksia tehtiin kaupungin alueella
kymmeniä.

Palvelukokonaisuutena toteutettiin kaupungin metsänhoidolliset työt, mihin kuului muun muassa lähimetsien, luontopolkujen, vesialueiden ja kalavesien hoito.

Taimistoa kehitettiin ja multavarasto
myytiin lähes loppuun
Taimistoalueen ympäristöä kunnostettiin ja kehitettiin.

Ulkoliikunta-alueisiin kuului 43 hiihtolatua ja kuntorataa

Alueelle tehtiin vesi- ja viemärilinjat uusille sosiaalitiloille.

kuntoilulaitteineen (yht.171 km), kahdeksan liikunta- ja ur-

Kesäkukkien välivarastokatosten ja kukkalaatikoiden säi-

heilukeskusta sekä miehittämättömiä kenttiä 49 kpl. Hoi-

lytysalueet pohjattiin.

dettavia uimarantoja oli 12, joista yksi on myös talviuin-

Kivimies Harri Kuorilehto auraamassa.

tipaikka. Lisäksi hoidettiin Iinatin moottoriurheilukeskusta

Taimistolta myytiin puita omaan tuotantoon ja yksityisille

sekä erilaisiin urheilu- ja liikuntatapahtumiin liittyviä järjes-

urakoitsijoille. Puita myytiin yksityisille urakoitsijoille ennä-

telyjä. Tehtäviin kuului myös liikunta-alueiden, kenttien ja

tysmäärä. Omassa tuotannossa puita, pensaita ja peren-

kuntoratojen valaistuksen ylläpito ja hoito.

noja käytettiin 6 672 kappaletta. Yksityisille urakoitsijoille
puita myytiin 2 084 kappaletta. Isot puut nostettiin uudella

Ympäristörakentamisessa
paljon kohteita

koneellisella puunnostolapiolla.
Kompostoitua multaa myytiin 32 678 kuutiometriä. Yksi-

Leikkipuistoja peruskorjattiin neljä kappaletta; Puusepänpuiston, Allipuiston, Tiedonkehdon ja Saarelankankaan
leikkipaikat. Yksi uusi leikkipuisto rakennettiin Rajakylään,

tyisasiakkaiden osuus myynnistä oli 55 prosenttia ja kaupungin oma käyttö 45 prosenttia. Mullan myynti yksityisasiakkaille lopetettiin vuoden 2011 lopussa.

Suolaheinikon leikkipaikka. Kaikkiaan ympäristörakentamisen kohteita oli noin 70 kpl.

Erilaisia sopimuskokonaisuuksia asiakaslähtöisesti
Ylläpidon palvelut muodostuivat erilaisista ylläpidon sopimuskokonaisuuksista sekä erillis- ja asiantuntijapalveluista. Päätuotteita olivat katujen ja yleisten alueiden talvihoito-, kesähoito- ja puhtaanapitopalvelut, liikenteenohjauslaitteiden kunnostus- ja vuokrauspalvelut sekä viheralueiden ja ulkoliikunta-alueiden ylläpitopalvelut. Yksikön tehtäviin kuuluivat lisäksi hylättyjen ja romutettavien ajoneuvojen hoitopalvelut sekä Ahmosuon lentopaikan
hoito.
Hoitopalvelu-urakoina toteutettiin neljä alueurakkaa; Hietasaari-Toppila-Tuira-, Kiviniemi-Perävainio-, Linnanmaa-Rusko- ja Keskusta-alueen alueurakat. Liikuntatoimi tilasi ulkoliikuntapaikkojen ylläpitopalvelut yhden vuoden neuvottelu-urakkana. Kestopäällysteitä uusittiin pintauksina noin 58 160 m2 ja paikkauksina noin 27 470 m2.

Ympäristörakentaminen

Hoidetut viheralueet

Leikkipaikkoja saneerattiin

4 kpl

Puistot

Uusia leikkipaikkoja rakennettiin

1 kpl

Leikkipaikat

Päiväkoteja ja koulujen pihoja kunnostettiin

4 kpl

Liikenneviheralueet

300 ha

5,6 ha

Taajamametsät

372 ha

2,1 ha

Puistometsät harvennus

92 ha

304 kpl

Luistelualueet

12 kpl

2007 kpl

Koira-aitaukset

10 kpl

Puistoja rakennettiin, uudisrakentaminen
ja saneeraus
Liikenneviheralueita rakennettiin
Puita istutettiin
Pensaita ja parennoja istutettiin

435 ha

Ulkoliikunta-alueet
Hiihtoladut ja kuntoradat

67 kpl
Liikunta- ja urheilukeskukset

8 kpl

Miehittämättömät kentät

49 kpl

Uimarannat

12 kpl

Iinatin moottoriurheilukeskus

Liikennealueet
Aurattavat liikenneväylät

8

43 kpl
171 km

724 km
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INFRAPALVELUT »
MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Sami Kolehmainen Myllyojan uomamittauksissa kesällä 2011.

Uudet kaava-alueet sekä muut
uudisrakennuskohteet

Suunnittelua palvelevia maastomallimittauksia tehtiin
seuraavissa kohteissa:
•

Puolivälinkankaan maastomallimittaukset

•

Hollihaan pienvenesataman ja puiston maasto-

Uusien kaava-alueiden painopiste mittaus ja geotekniikan
toiminnassa oli Pohjois-Ritaharju. Pohjatutkimuksia suori-

mallimittaus

Timo Toivonen mittaa ympäristötaloa kartalle
Mittausharjoittelija Jonna Sieppi takymetrin takana
Raatin liikuntakeskuksen mittauksissa

tettiin mm. Rannanperän ja Hiukkavaaran uusilla alueilla.

•

Rajakylän alueen katujen mittaukset

•

Kontinkankaan vanhan sairaalan pihamittaus

•

Mäntylänpuiston ja Lintulammenpuiston kevyen

Lisäksi aloitettiin 2011 vuoden lopulla Ruskonselän ja Itä-

liikenteen maastomallit
•

Nallikarin ranta-alueen luotaus- ja maastomalli-

tehtiin myös useissa pienemmissä kohteissa.
Kunnallistekniikan merkintä- ja kartoitusmittauksia tehtiin

mittaukset
•

Saarelan alueelliset pohjatutkimukset. Pohjatutkimuksia

mm. Pohjois-Ritaharjussa.

lukuisat pienemmät mittauskohteet

Kunnallistekniikan merkintämittauksia tehtiin mm.

Mittaus- ja geotekniikkayksikkö oli edelleen vahvasti mu-

Kansankadulla, Mustallasuolla, Rajakylässä ja Rotuaarin

kana koneohjatun maanrakentamisen kehittämisprojektis-

saneerausrakentamisessa.

sa ja käyttöönoton laajentumisessa.

Mittaus- ja pohjatutkimus tiedon tuottajana
Mittaus- ja geotekniikkayksikkö tuotti monipuolisia mittaus- ja pohjatutkimuspalveluita. Yksikön asiakkaita
ovat Tekninen keskus sekä muut liikelaitokset ja hallintokunnat. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 1,1 milj.
euroa.

Suoritemäärät

Muutosalueilla suoritettiin karttahuoltomittauksia, asemakaavan pohjakartan tarkistuksia, rakennusvalvon-

Kpl

taan liittyviä mittauksia sekä suunnittelua palvelevia maastomallimittauksia, pohjatutkimuksia ja pohjavesi-

Tarkastetut asemakaavan pohjakartat

46

Mitattu vanhoja runkopisteitä

havaintoja.

Tarkastetut rakennuslupakarttojen pohjakartat

83

Maalaboratorionäytteet

690

733

Painokairauspisteet

322

1244

Heijarikairauspisteet

17

Uusia pohjavesiputkia

25

Rakennusten paikan merkinnät
Uusien valmiiden rakennusten sijaintikatselmukset
Uudet rakennetut tonttipyykit
Kaikki mitatut pyykit ja tarkistetut pisteet
Uudet tasorunkopisteet
Mitattu uusia runkopisteitä

10

Kpl

700
1170
90

Pohjavesiputkien havaintomäärä
Asennettuja pohjavesiputkia yhteensä

33

1500
149

129
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KIINTEISTÖPALVELUT »
KIINTEISTÖNHOITOYKSIKKÖ

Kiinteistönhoitaja Jari Moilanen rakennusautomaatiovalvomossa.

Raatin liikuntakeskus hoidettavaksi

Teknisissä palveluissa pientä muutosta

Sisäliikunnan tulosalue vastasi Oulun kaupungin liikunta-

Tekniset palvelut tuotti pääosin Oulun kaupungin sosiaali-

laitosten liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen hoidosta.

ja terveystoimen toimintayksiköiden tekniset asiantuntija-,
hankinta- ja kunnossapitopalvelut. Henkilökuntaa toimin-

Liikuntapaikkahoitaja Pauli Koukkari ja laitosmies
Hannu Hiltunen huoltavat jäänhoitokonetta.

Vuoden 2011 aikana Raatin liikuntakeskus siirtyi kokonaan

tavuonna oli 11. Apuvälinepalveluiden huolto- ja asennus-

tulosalueen hoidettavaksi, kun urheilustadionille valmistui

työtä tehneet kaksi henkilöä siirrettiin Pohjois-Pohjanmaan

uudet yleisurheilupaikat sekä lämmitettävä luonnonnurmi.

sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinekeskuksen vastuu-

Myös harjoituskenttä huoltorakennuksineen valmistui syk-

yksikköön 1.11.2011. Toimintojen yhdistäminen katsottiin

syllä.

liikkeen luovutukseksi.

Sisäliikunnan tulosalueen hoidettavaksi on kuulunut suurten urheilukeskusten Energia Areenan, Ouluhallin, Oulun
uimahallin ja Raatin liikuntakeskuksen lisäksi kahdeksan
muuta pienempää sisäliikuntalaitosta sekä pesä- ja jääpallostadion. Tulosalue on vastannut yhteensä 14 liikuntalaitoksen hoidosta.

Näkyviä kohteita hoidettavaksi
Oulun teknisen liikelaitoksen kiinteistönhoitoyksikkö tuotti sopimuspohjaisesti kiinteistönhoito- ja huoltopalveluja Liikelaitos Oulun tilakeskukselle, teknisiä huoltopalveluja sosiaali- ja terveystoimelle ja sisäliikuntapaikkojen hoitopalveluja liikuntatoimelle. Toiminnan laajuus säilyi suunnilleen vuoden 2010 tasolla.
Hoidettavasta kiinteistökannasta osa siirtyi Teknisen keskuksen hallinnoimaksi ja osa poistui kaupungin
omistuksesta.

Liikevaihto tulosalueittain

Uusina kohteina hoidettaviksi tulivat Rajakylän hoivakoti, Ympäristötalo, Kaakkurin urheilualueen huoltorakennus sekä Rotuaarin katulämmitys ja esiintymislava. Syksyn 2011 toiminta painottui pääasiassa valmistautumisessa uuden Oulun yhdistyvien kuntien teknisen henkilöstön siirtymiseen Oulun tekniseen liikelaitokseen vuoden 2012 alusta.

Kiinteistönhoito 57 %
Sisäliikuntapaikkojen hoito 29 %
Tekniset palvelut 14 %
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KIINTEISTÖPALVELUT »
KORJAUS- JA
KUNNOSSAPITOYKSIKKÖ

Syksyn aikana valmistauduttiin uuden Oulun yhdistyvien
kuntien teknisen henkilöstön siirtymiseen korjaus- ja kunnossapitoyksikköön vuoden 2012 alusta.

Turkansaari suuri kunnossapitokohde
Oulun Tilakeskuksen tilaamista ohjelmoiduista kunnossa-

Puuseppä Ari Virkkunen lakkaamassa hyllyjä.

pitotöistä suurimpia olivat:
•

Terva-Toppilan koulun tonttiaidan uusiminen

•

Timosen huoltokodin varastorakennuksen
huopakaton uusiminen

•

Villa Victorin jätekatoksen rakentaminen

•

Maikkulan yläasteen kotitalousluokkien
kalusteiden uusiminen

•

Pohjankartanon koulun lisälämpöpaikkojen
rakentaminen

Kirvesmiehet Petri Kuusiniva ja Mikko Pekkala
laudoittavat Otokylän päiväkodin vesikattoa.

•

Oulun kaupunginteatterin näyttämöiden
lattioiden maalaus

•

Poratien tukikohdan kaukolämmityksen
siirrinpaketin uusiminen

Hallintokuntien tilaamista töistä suurimpia olivat:
•

Turkansaaren kirkon salaojitus, perustusten ja
lattian uusiminen, eteisen kunnostaminen,
portaiden ja inva-luiskan rakentaminen

•

Turkansaaren uittokämpän salaojitus, perustus-

Oulun jäähallin katto vahvistettiin
Perusparannushankkeita oli 14, joista suurimpia hankkeita
olivat Otokylän päiväkodin korjaus- ja muutostyö, Oulun
jäähallin kattorakenteiden vahvistaminen, Pehkolanlammen päärakennuksen korjaus- ja muutostyö, Oulujoen
koulun perusparannustyön 2. vaihe ja Herukan päiväkodin peruskorjaus. Kohdekohtaisia laatu-, turvallisuus- ja
ympäristösuunnitelmia laadittiin suurimmille perusparannushankkeille. Sisäinen auditointi suoritettiin kahdeksalla
hankkeella.
Hankkeista vaativin oli Oulun jäähallin kattorakenteiden
vahvistaminen. Työ oli haasteellinen toteuttaa työturvallisuuden ja tiukan aikataulun vuoksi. Aikataulu alitettiin ja
näin varmistettiin Oulun Kärppien pelien jatkuminen.

ten, alimmaisen hirsikerran ja lattian uusiminen

Työhyvinvointiin panostettiin

•

Oulun kaupunginsairaalan lääkehuoneen
tekeminen ja kalustaminen

Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö tuotti Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaamat kunnossapito- ja perusparannustyöt sisältäen maalaus-, LVI-, sähkö- ja puusepäntyöt kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Lisäksi
tuotettiin palveluja Oulun kaupungin muille hallintokunnille ja liikelaitoksille sekä Kempeleen kunnalle teknisen työn työkalukorjauksen osalta.
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö saavutti asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Henkilöstömäärä oli keskimäärin neljä henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä

Liikevaihdon jakauma

tasolla.
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi laadittiin toimintaohjeet ja kerättiin työhyvinvointiin liittyvä aineisto yhteen kansioon, joka on työntekijöiden saatavilla. Tavoitteena on edistää työntekijöiden ja työyhteisön työkykyä ja työssä jaksamista sekä viihtymistä. Oulun Työterveys teki työnjohdolle työlähtöisen

Tilakeskus, perusparannustyöt 51 %
Tilakeskus, kunnossapitotyöt 40 %
Opetustoimi 4 %

työpaikkaselvityksen. Työpaikkaselvitys kohdistui työnjohdon työn nykytilaan ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin.
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Muut 5 %
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LOGISTIIKKAPALVELUT »
LOGISTIIKKAYKSIKKÖ

Logistiikkatyöntekijä Katja Kyrönniemi.

Matkapalvelukeskukseen
uusi keskusjärjestelmä

Takakuva: vanhempi ammattimies Juha Kukkonen.
Logistiikkayksikön varastolla Pertti Räisänen
vastaanottamassa toimittajalta tulevaa tavaraa.

Operatiiviseen toimintaan liittyi uuden Elisan Orange

Kustannusten nousun hillitsemiseksi ja kaluston käyttöas-

Contact keskusjärjestelmän käyttöönotto matkapalvelu-

teen nostamiseksi otettiin käyttöön autojen reaaliaikainen

keskuksessa (MPK). Järjestelmällä on tavoitteena hallita

seuranta ja ohjaus osana liikkuvan työntekijän projektia.

kasvavaa matkojen välityspalvelua ja uuden Oulun kuntien
mukaantuloa välitystoimintaan.

Kuluneena vuonna kiinnitettiin erityistä huomiota työturvallisuuteen. Logistiikkayksikkö voitti liikelaitoksen sisäi-

Kuljetusten kysyntä kasvoi noin 6 %, ja samaan aikaan

sen työsuojelukilpailun.

kuljetuskustannukset nousivat noin 10 % (henkilöstö, polttoaine, kalustohuolto ja kuljetusten ostopalvelu). Lisääntyneet kuljetusmäärät hankittiin ostopalveluna. Oman työn ja
ostopalvelun suhde oli 46 / 54 %.

Liitoskuntia jo palvelujen käyttäjiksi
Uuteen Ouluun siirtyviä kuntia liittyi logistiikkayksikön palvelujen käyttäjiksi ja samalla tilaus-toimitusketjua
vahvistettiin aloittamalla mm. käyttäjäkoulutus MS Dynamics AX -tilausjärjestelmään.

Kuljetuksen myynti asiakkaittain

Keskustavaraston myynti asiakkaittain

Matkapalvelukeskuksen matkat

Vuoden keskeisin muutosprosessi oli sosiaali- ja terveystuotteiden toimitusten ja varastoinnin yhdistämisselvityksen käynnistäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Varastotuotteiden kotijakelu
käynnistettiin uutena palvelumuotona kuntalaisille.

• Sosiaali- ja terveystoimi 49 %
• Oulun Serviisi 32 %
• Opetusvirasto 11 % • Muut 8 %
16

• Sosiaali- ja terveystoimi 70 %
• Logistiikkayksikön autot 23 %
• Ulkoiset asiakkaat 8 % • Muut hallintokunnat 12 %
• Onni - palvelulinja 21 %
• Oulun Serviisi 6 % • Oulun tekninen liikelaitos 4 %
• Taksit 56 %
17

LOGISTIIKKAPALVELUT »
KONEYKSIKKÖ

Metalliosaston työkanta kasvoi
Korjaamoa työllisti tasaisesti ajoneuvojen ja työkoneiden
huolto ja korjaus.Erityisesti pakettiautokannan vanheneminen näkyi korjaamolla lisääntyneenä työkantana.
Korjaamon metalliosaston työkanta kasvoi edellisestä
vuodesta. Metalliosasto osallistui korjaus- ja kunnossapitoyksikön tekemiin saneeraustöihin kouluissa, joihin on
rakennettu uudet IV-konehuoneet. Myös Oulun Vesi liikelaitoksen puhdistamoille ja vesilaitoksille on tehty metallitöitä.
Jorma Perälä kunnostamassa
kuorma-auton alusterää.

Keväällä Rotuaarin saneerauksen yhteydessä korjaamon

Kalustoa hankittiin vuoden aikana n. 133 000 eurolla.

hitsaajat valmistivat nostokehikon 70 tn painoisen pallokatoksen siirtoa varten. Nostopalkit valmistettiin koneyk-

•

Fiat Doblo, pakettiauto

sikön metalliosastolla ja asennettiin paikoilleen työmaalla.

•

Grizzly, EU traktori/mönkijä

Palkkien kiinnitys suoritettiin hieman erikoisesti perustus-

•

Nilﬁsk, lakaisukone

laattaan juotetuilla haponkestävillä kierretangoilla. Varsi-

•

Volvo B9R, kirjastoauton alusta

naisen noston suoritti Hongisto Oy kahdella 100 tn nosturilla.

Kalustomäärä kaksinkertaistui
Kaluston määrä kaksinkertaistui, kun liikelaitoksen eri yksiköistä ja kaupungin muista hallintokunnista (poislukien Oulun Energia, Oulun Vesi ja Pelastuslaitos) siirtyi rekisteröityjä autoja, työkoneita ja perävaunuja koneyksikön hallintaan. Myös huoltoleasing-sopimuksilla olevat ajoneuvot siirtyivät koneyksikköön. Koneyksikön kaluston suurimmat käyttäjät ovat Oulun teknisen liikelaitoksen ylläpito- ja infrayksiköt sekä ulkoisista

Koneyksikön autot ja työkoneet sekä muu pienkalusto

asiakkaista Oulun Jätehuolto liikelaitos. Oman kaluston käyttöasteissa ei ollut suurta muutosta edellisiin
vuosiin. Kesän ajan käytettiin yhdessä tiehöylässä 3D-koneohjausjärjestelmää Ritaharjun uudisrakennustyömaalla.
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Kpl

Kpl
Linja-autot

4

Tiehöylät

4

Henkilöautot

34

Traktorikaivurit

1

Pakettiautot

78

Kaivukoneet

2

Kuorma- ja erikoisautot

30

Kaatopaikkajyrät

1

Erikoistraktorit

9

Perävaunut

85

Traktorit

8

Muu pienkalusto

38

Pyöräkuormaimet

8
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VIESTINTÄ/
KOULUTUS

KOULUTUS/
KEHITYSTOIMINTA

Infrayksikön työpäälliköt ja työnjohto osallistuivat Tuottavuuden parantamis-koulutukseen. Lisäksi työntekijöitä oli
koulutuksessa mm. vesihuoltoalan erikoisammattitutkintoa, maanrakennusalan ammattitutkintoa ja varastoalan
ammattitutkintoa suorittamassa.
Ylläpitoyksikön henkilöstöä osallistui Puunhoidon koulutuspäiville sekä Viherpäiville helmikuussa ja kiinteistönhoi-

EU-direktiivipäiviä ja ensiapukoulutusta

toyksikön liikuntapaikan hoitajia Nurmipintojen hoito -kou-

Oulun teknisen liikelaitoksen tavoitteena on nollatapatur-

lutukseen toukokuussa.

maa -ajattelumallin mukaisesti työtapaturmien ennaltaehkäisy. Ylläpitoyksikön ulkoliikuntapaikkojen henkilöstöshoidossa

tä 20 henkilöä suoritti työtehtäviinsä liittyen Tulityökortti

koulutettiin henkilöstöä moniosaajiksi toimimaan eri lii-

-kurssin. Ensiapukoulutusta jatkettiin systemaattisesti. En-

kuntalaitoksissa. Lisäksi henkilöstölle annettiin perehdy-

siapu 1 tai hätäensiapu -tason koulutusta sai kertomus-

tyskoulutusta kiinteistönhoitoon sekä kylmäkoneauto-

vuonna yhteensä 107 työntekijää.

Kiinteistönhoitoyksikön

Viestintä perustoimintojen ja kehittämisen tukena

sisäliikuntapaikkojen

maatioon. Teknisten palvelujen henkilöstön ammattitaitoa
Viestinnällä tuettiin Oulun teknisen liikelaitoksen vision

Sisäinen tiedote Rupelli ilmestyi Teklin Akkunassa 12 ker-

ylläpidettiin laitetoimittajien huoltokoulutuksilla sekä sisäi-

EU-kuljettajadirektiivipätevyyskoulutus eteni hyvin. Mm.

2020 ja strategian toteuttamista. Viestintää kehitettiin vies-

taa. Kaikki tiedotteet on arkistoitu Akkunaan. Lisäksi hen-

sillä koulutuksilla.

logistiikkayksikön kuljettajille kertyi kuluneena vuonna 76

tintä- ja markkinointityöryhmän palavereissa.

kilöstölle jaettiin tietoa toimintakertomuksen muodossa
sekä erillisillä tiedotteilla.

Sisäinen viestintä
Toteutettiin viestintästrategian jalkauttamiseksi laadittua
viestintäsuunnitelmaa. Keskitettyyn sisäiseen viestintään
panostaminen korostuu, koska liikelaitoksen henkilöstömäärä on suuri, ja toimipisteitä sekä työmaita on eri puolilla kaupunkia. Esimiesviestinnän roolia korostettiin, koska
suurella osalla työntekijöitä ei ole tietokonetta käytössään.
Viestinnässä käytettiin tehokkaasti hyväksi sisäistä intra-

direktiivin mukaista koulutuspäivää ja koneyksiköstä kouLisäksi henkilöstöä osallistui tarpeen mukaan muuhun am-

luttautui 31 kuljettajaa. Lisäksi osallistuttiin muuhun työ-

mattitaitoaan ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen.

suojelukoulutukseen tarpeen mukaan.

Oulun teknisen liikelaitoksen uudistettu viestintästrategia
hyväksyttiin lokakuussa. Samalla uudistettiin viestintäohje,
joka koskee sekä sisäistä että ulkoista viestintää.

Liikkuvan työntekijän projekti eteni Työnhallinta.net -palvelun käyttöönottoon

Ulkoinen viestintä

Työnhallinta.net -palvelun käyttöönotto Oulun teknisessä

Ympäristöohjelman tavoitteena oli Oulun teknisen liikelai-

liikelaitoksessa aloitettiin vuoden 2011 aikana. Ajoneuvo-

toksen käytössä olevien kiinteistöjen lämmitykseen käyte-

Sidosryhmälähtöistä markkinointiviestintää toteutettiin yh-

ja työkonekalustoon asennettiin paikannus- ja tablet-lait-

tyn energian sekä sähkön kulutuksen vähentäminen 1,5 %

teistyössä yksiköiden kanssa. Alkuvuodesta toimintaker-

teita, jotka mahdollistavat kaluston paremman ajojärjeste-

vuoden 2010 tasosta. Tavoite ei toteutunut lämmönkulu-

tomus koottiin ja esittelykalvot päivitettiin.

lyn sekä kalustolla tehtyjen töiden tietojen tallentamisen.

tuksen ollessa 0,27 % suurempi kuin 2010. Sähkönkulutus

nettia Akkunaa, jonka sivurakennetta kehitettiin ja sisältöä

Vuoden lopulla otettiin käyttöön sähköiset työmääräimet

oli 1,15 % suurempi kuin 2010. Toisena tavoitteena oli kul-

täydennettiin. Koko liikelaitoksen henkilöstölle järjestettiin

Keskeisinä viestinnän välineinä toimivat liikelaitoksen

sekä tuntipalkkojen kirjaaminen mittaus- ja geotekniikka-

jetus- ja työkonekaluston kasvihuonekaasupäästöjen pie-

tiedotustilaisuus kesäkuussa. Tilaisuuteen kutsuttiin myös

verkkosivut www.ouka.ﬁ/tekli. Sivuilla oli vuoden aikana yli

yksikössä, infrayksikön Ruskon huollossa sekä korjaus- ja

nentäminen 1,5 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Tavoite ei

liittyvistä kunnista vuoden 2012 alusta liikelaitokseen siir-

28 000 käyntiä.

kunnossapitoyksikössä. Käyttö laajenee muihin tulosyksi-

toteutunut päästöjen ollessa samalla tasolla kuin vuonna

köihin vuoden 2012 aikana.

2010.

tyvä henkilöstö. Osa liittyvistä kunnista siirtyvästä henkilöstöstä pääsi kirjautumaan Akkunaan jo loppuvuodesta

Palautekanavan kautta saatiin 176 palautetta, joista 69 pa-

2011.

lautetta välitettiin kaupungin muihin hallintokuntiin. Kaik-

Syksyllä toteutettiin aloitekampanja teemalla TEKLIn toi-

kiin yhteydenottoihin vastattiin ja palautteet huomioitiin

minnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen pienen-

palvelujen kehittämisessä.

täminen. Kampanja tuotti yhteensä kuusi kappaletta aloitteita. Koko vuoden aikana tehtiin yhteensä yhdeksäntoista

Henkilöstön kehittämisellä
varauduttiin muutokseen
Henkilöstön kehittämisen toimenpiteet ovat painottuneet
henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Lisäksi henkilöstön kehittämistoiminnan tavoitteena oli mm. tukea henkilöstöä kuntaliitosten tuomissa muutostilanteissa.
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Henkilöstön kouluttaminen

Kuljetus- ja työkonekaluston kasvihuonepäästöt (C02)
3500
3000

aloitetta. Aloitteista maksettiin keskimäärin 91,50 euron

2500

aloitepalkkio.

2000
1500

Oman ammattialan erityiskoulutusta hankittiin infra-,

Ympäristöohjelman mukaisesti hankittiin Sorvitie 5:n tuki-

1000

kiinteistö- ja logistiikkapalvelujen alueilta. Osa infrayksi-

kohtaan sähköskootteri. Skootterin hankinta oli osa ympä-

500

kön, ylläpitoyksikön ja korjaus- ja kunnossapitoyksikön

ristöohjelmaa ja sen tavoitteena oli kokeilla saasteettomia

0

henkilöstöä osallistui PlaNet -koulutukseen toukokuussa

kulkuvälineitä työntekijöiden työaikana tapahtuvaa työ-

ja koneyksiköstä kolme henkilöä Kuormausnosturin tar-

matkaliikkumista varten.

C02 (ton.)

2008

2009

2010

2011

2670

3236

2808

2808

kastus -kurssille lokakuussa.
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TALOUS

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011

Tase 31.12.2011

54 914 176,33

LIIKEVAIHTO

VASTAAVAA

TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA

563 844,80

AINEELLISET HYÖDYKKEET

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

RAKENNUKSET
KONEET JA KALUSTO

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

liitoksen vaikutusten huomioiminen liikelaitoksen toimin-

VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)

-13 769 954,41
85 488,33
-14 225 768,11

PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT

Oulun tekninen liikelaitos tehosti toimintaansa ja saavut-

PALKAT JA PALKKIOT

ti sen taloudelliselle tulokselle asetetut tavoitteet vaikka

HENKILÖSIVUKULUT

-17 890 173,70

VAIHTO-OMAISUUS

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN
LUOVUTUSTULOT

21 000,00

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

676 233,17

AINEET JA TARVIKKEET

833 395,74

VALMIIT TUOTTEET

350 345,29

MUU VAIHTO-OMAISUUS

-5 110 207,95

SAAMISET

Liikelaitos suoritti omistajalle korvausta peruspääomas-

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-1 092 543,36

LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET

ta n. 0,279 M€ ja saavutti toiminnalle asetetun toiminnan
POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SAAMISET KUNNALTA
-768 408,66

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

MUUT SAAMISET
SIIRTOSAAMISET

1 276,80

YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE
379 534,16
0,00
873 497,79
14 532,77

8 269 715,15

-1 000 000,00

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

RAHAT JA PANKKISAAMISET

-425 657,97

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-2 536 307,68

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

muut tuotot olivat n. 0,4 M€. Oulun tekninen liikelaitos sai

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

-85 488,33
0,00
-39 539,90
4 530,59
657 196,27

598 384,84

LIIKEYLIJÄÄMÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ

12 357 390,39

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-463 301,37

RAHAVAROJEN MUUTOS

212 931,80

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

(budj. n. 50,2 M€), josta aineet, materiaalit ja tarvikkeet

KORKOTUOTOT

n.13,7 M€ (budj. n. 10,8 M€), palvelujen ostot n. 14,2 M€

MUUT RAHOITUSTUOTOT

(budj. n. 12,1 M€), henkilöstökulut n. 24,1 M€ (budj. n.24,1

KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA

M€) ja liiketoiminnan muut kulut n. 2,5 M€ (budj. n. 2,2

MUUT RAHOITUSKULUT

us peruspääomasta ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat

-17 363,09

INVESTOINTIMENOT

ELÄKEKULUT

M€). Poistojen määrä oli n. 0,8 M€ (budj. 0,7M€), ja korva-

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

1 606 483,68

VAIHTUVAT VASTAAVAT

kustannustaso nousi vuoden aikana odotettua enemmän.

Liiketoiminnan kaikki menot olivat yhteensä n. 55,6 M€

28 609,01

-268 539,27

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

seurannan kannalta hyvin. Erityisenä haasteena oli kunta-

tukia ja avustuksia kunnalta n. 0,6 M€.

768 408,66

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

Liikevaihto oli n. 54,9 M€ (budj. 49,8 M€). Liiketoiminnan

598 384,84

PYSYVÄT VASTAAVAT

Mennyt vuosi 2011 onnistui talouden suunnittelun sekä

vuonna 2011 oli n. 0,3 M€.

LIIKEYLIJÄÄMÄ
428 239,25

MATERIAALIT JA PALVELUT

tehostamisvaatimuksen 1,55 M€. Liiketoiminnan ylijäämä

TOIMINNAN RAHAVIRTA

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Suunnittelu ja seuranta onnistui

nan suunnittelussa vuodelle 2012.

Rahoituslaskelma 31.12.2011

10 862,79

VASTATTAVAA

244,69

OMA PÄÄOMA
RAHAVAROJEN MUUTOS

-279 442,00
-204,75

YLIJÄÄMÄ ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

329 845,57

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

329 845,57

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

329 845,57

PERUSPÄÄOMA

4 000 000,00

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ

937 466,62

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

329 845,57

RAHAVARAT 31.12.

8 269 715,15

RAHAVARAT 01.01.

8 056 783,35

RAHAVAROJEN MUUTOS

212 931,80

yhteensä n. 0,3 M€ (budj. n. 0,3 M€).
PAKOLLISET VARAUKSET

Yksiköiden liikevaihdot

MUUT PAKOLLISET VARAUKSET

105 620,10

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
LAINAT KUNNALTA

657 362,00

LYHYTAIKAINEN
Tuki

14 539 811

Ylläpitoyksikkö

15 523 890

Mittaus- ja geotekniikka -yksikkö

1 104 698

Kiinteistönhoitoyksikkö

5 410 732

Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö

8 983 847

Koneyksikkö
Logistiikkayksikkö
Yhteensä
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4 960

Infrayksikkö

OSTOVELAT
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat
SIIRTOVELAT

3 023 602,88
4 530,59
394 959,63
2 904 003,00

418 852
8 927 390

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 357 390,39

54 914 180
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Oulun tekninen liikelaitos
Käyntiosoite: Sorvitie 5
Postiosoite: PL 69, 90015 OULUN KAUPUNKI
Puh. (08) 558 410, Fax: (08) 552 2317
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ouka.ﬁ
www.ouka.ﬁ/tekli

