Oulun tekninen liikelaitos

Vuosikertomus 2014

Oulun tekninen liikelaitos (Tekli) on Oulun kaupungin sisäinen
liikelaitos, joka tuottaa Oulun kaupungille maarakentamisen ja
ympäristön ylläpidon palveluita sekä kiinteistö-, logistiikka- ja
konepalveluita.
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Visio
Olemme asiakkaillemme luotettavin
kumppani ja kokonaistaloudellisesti edullisin
palveluntuottaja palvelusegmenteillämme.

Kannen kuvat: ajoradan maalaus ja kivityökuva Juha Sarkkinen, muut Teklin kuva-arkisto.
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www.ouka.fi/tekli
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Johtajan katsaus

Taloudelliset tavoitteet saavutettiin

Vuosi 2014 oli Oulun tekniselle liikelaitokselle
työntäyteinen ja tuloksekas.
Taloudellinen tulos oli hyvä; liikelaitoksen
liikevaihto oli 62,1 M€ ja tilikauden ylijäämä
1,0 M€.

Yhteistyössä parempaa arkea oululaisille
Oulun kaupungin kasvaessa ja samaan aikaan toiminnan rahoituspohjan ehtyessä tarvitaan kaupunkilaisille
tarjottavien palveluiden suunnittelussa ja järjestämisessä rohkeutta tarkastella palvelutarjoomaa ja palveluiden
tuottamismalleja kriittisesti kokonaistaloudellisista lähtökohdista. Oulun teknisellä liikelaitoksella on selkeä asema tässä tarkastelussa sekä omien toimintojensa tehostajana että koko kaupunkikonsernin palveluprosessien
kehittäjänä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset linjaukset luovat
pohjan toimintojen jatkokehittämiselle; Teknisen liikelaitoksen rooli palvelutarjoajana on tiivistymässä. Syksyllä 2014 hyväksytyn kehittämisohjelman 2020 mukaisesti
liikelaitos keskittää tulevaisuudessa selkeästi toimintaansa Oulun kaupungin omistaman infra- ja rakennusomaisuuden ylläpitoon ja perusparantamiseen.
Kuluneen vuoden aikana liikelaitoksen toiminnan tehokkuus kasvoi selvästi; aiempaa pienemmillä resursseilla
kyettiin tuottamaan edellisvuotinen palveluvolyymi. Toimintojen uudelleen organisointi sekä henkilöstön erinomainen ammattitaito ja korkea työmotivaatio näkyivät
selkeästi toiminnan tuloksellisuudessa; palvelun laadussa ei tingitty. Teknisen liikelaitoksen on kyettävä jatkossakin tarjoamaan kaupunkilaisille hyvää arkea kohtuullisilla kustannuksilla. Lähivuodet tulevat olemaan vuoden
2014 lailla haasteellisia. Asennoidumme jatkossakin toimimaan laadukkaasti ja tehokkaasti tuottamaan kokonaisedullista palvelua oululaisille.

Henkilöstö toiminnan keskiössä
Kiitokset tuloksellisesta vuodesta 2014 kuuluu ensisijaisesti teknisen liikelaitoksen henkilöstölle. Muutoksista ja
muutoksien aiheuttamasta epämukavuudesta huolimatta henkilöstö on tiukkojen henkilöstöresurssien ja tehostamispaineiden keskellä pystynyt ammattitaitoisesti huolehtimaan asiakkaittemme tarpeista. Tuloksekas toiminta
on yhteistyötä, jossa liikelaitoksen oman toiminnan lisäksi asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme panos
on merkittävä.
Kiitos Teille kaikille!
Johan Alatalo
johtaja
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Oulun teknisen liikelaitoksen
johtokunta
Oulun teknisen liikelaitoksen luottamushenkilöelimenä toimii Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta. Johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä
valtuuston asettamissa rajoissa sekä seuraa ja raportoi niiden saavuttamisesta.

Johtokuntaan kuuluu seitsemän kaupunginhallituksen
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi valitsemaa varsinaista
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Käsiteltäviä asioita oli 69 pykälää.

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

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

Kaupunginhallituksen edustaja:
Tuija Pohjola

Kaupunginhallituksen varaedustaja:
Päivi Pesola

Takarivissä vasemmalta: Hannes Kortesalmi (pj.), Kalevi Kuha, Hannu Siipola (varapj.), Johan Alatalo (esittelijä), Timo Lindborg ja Elina Lämsä (sihteeri). Edessä vasemmalta: Mervi Hyvärinen, Paula Halonen, Paula Kauppinen-Suikki ja Tuija Pohjola (kh:n edustaja).
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Organisaatio

Oulun teknisen liikelaitoksen
johtokunta

Oulun tekninen liikelaitos
johtaja
Johan Alatalo

Maanrakennus- ja mittausyksikkö

Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö

yksikön päällikkö Esa Partanen

yksikön päällikkö Aarne Siivola

Logistiikkayksikkö

Ympäristö- ja ylläpitoyksikkö

yksikön päällikkö Olavi Kallunki

yksikön päällikkö Heikki Tuomaala

Kiinteistönhoitoyksikkö

Koneyksikkö

yksikön päällikkö Hannu Pekkala

yksikön päällikkö (ovo) Olavi Kallunki

Ohjaus- ja tukitoiminnot
talouspäällikkö

kehityspäällikkö

työsuojelupäällikkö

Petri Toppi

Risto Mattila

Kimmo Leskinen

Teklin

1.

strategiset

2. Johtaminen on tasokasta, henkilöstö voi hyvin, toiminta on vaikuttavaa ja
organisaatio uudistuu.

päämäärät

Elinvoimainen Tekli on kaupungin halutuin työpaikka.

3. Tekli tukee henkilöstön hyvinvointia ja kannustaa heitä tekemään terveyttä
ja hyvinvointia edistäviä valintoja.
4. Teklillä on tasapainoinen talous.
5. Ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöhaasteisiin vastaamme kestävän
kehityksen periaatteita edistävin toimintatavoin.
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Maanrakennusja mittausyksikkö

Maanrakennus- ja mittausyksikön
työntäyteinen vuosi 2014

Maanrakentamisen ja mittauksen
kokonaispalveluita
Maanrakennuksen toiminnot sekä Mittaus- ja geotekniikkayksikkö yhdistyivät vuoden 2014 alusta Maanrakennusja mittausyksiköksi.
Yksikön asiakkaita olivat Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä muut hallintokunnat ja liikelaitokset. Maanrakennus- ja mittausyksikkö rakensi ja peruskorjasi katu- sekä
vesi- ja viemäriverkostoja laitteineen, ulkoilureittejä ja liikuntapaikkoja. Lisäksi tarjottiin Oulun kaupungin eri organisaatioille yhdyskuntasuunnitteluun, rakentamiseen
ja karttahuoltoon liittyviä maastomittaus- ja pohjatutkimuspalveluita.

Kauppurienkadun kivitöitä.

Maanrakennuksen rakentamisprojekteja
toteutettiin yli 30 kpl
Projektien koko vaihteli muutaman tuhannen euron pienistä kohteista satojen tuhansien peruskorjauskohteisiin,
keskustan vaativiin yhteishankkeisiin sekä n. 8 milj.€ Kiulukankaan uuden kaava-alueen kokonaisuuden rakentamiseen.
Kiulukankaan kaava-alue oli v. 2014 yksikön suurin yksittäinen rakentamiskohde, jonka rakentamiseen osallistuivat kaikki yksikön työntekijät. Kiulukangas oli v. 2014
Suomessa myös suurimpia yksittäisiä kunnallistekniikan
rakentamisen kohteita. Alueen 156 uutta tonttia varten rakennettiin yksikön toimesta mm. 15,6 km viemäreitä, 5,7
km vesijohtoa ja yli kymmenen kilometriä katuja, pyöräteitä ja kuntopolkuja. Pintamaita poistettiin yli 17 hehtaarin alueelta ja kaivettua maata kuljetettiin 17 200 kuorma-autollista.
Maanrakennus- ja mittausyksikkö oli vuoden 2014 aikana vahvasti mukana keskustan rakentamisessa Isokadulla, Hallituskadulla, Kauppurienkadulla, Mäkelininkadulla
ja Otto-Karhin puistossa. Liikuntapalveluille rakennettiin
Huuhkajapuiston keinonurmikenttä, Heinäpään jalkapallokenttä kunnostettiin ja keinonurmi uusittiin sekä useita
kuntoreittejä perusparannettiin.

Soittajankankaan runkovesijohdon rakennustöitä.

Kiulukankaan rakentamisen tunnuslukuja
Tontteja

156 kpl

Pintamaanpoistoa alueella

17,4 ha

Maanleikkausta

172 000 i-m3

Salaojia

17,7 km

Viemäreitä

15,6 km

Vesijohtoja

5,7 km

Katuja, pyöräteitä ja kuntopolkuja yht.

10 km

6

Isokadun kunnallistekniikan johtosiirtoja.

Kehittämishankkeita
Maanrakennus- ja mittausyksikön toiminnan vahvuutena on koko rakentamisprosessin hallinta alusta loppuun.
Yksikön työntekijät olivat mukana rakennettavan alueen
suunnittelua palvelevien lähtötietojen hankkimisessa, rakentamisen toteuttamisessa, toteutuneen kartoittamisessa ja dokumentoinnissa sekä Oulun kartan muodostamisessa ja ajantasaistamisessa. Yksikön työntekijät olivat
vahvasti mukana tietomallipohjaisen rakentamisen käyttöönotossa.
Koulutuksessa ja osaamisen johtamisessa pääpaino oli
työturvallisuuden parantamisessa ja niihin liittyvien vaatimuksien päivittämisessä.

Mittaus ja geotekniikan suoritemääriä 2014
Tarkastetut asemakaavan pohjakartat

46

Tarkastetut rakennuslupakarttojen
pohjakartat

130

Rakennusten paikan merkinnät

924

Uusien valmiiden rakennusten
sijaintikatselmukset

1530

Uudet rakennetut tonttipyykit

1105

Maalaboratorionäytteet

885

Painokairauspisteet

460

Heijarikairauspisteet

12

Uusia pohjavesiputkia

23

Havainnoitavia pohjavesiputkia yhteensä

234
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Ympäristö- ja
ylläpitoyksikkö

Ylläpitotoiminnot
yhden yksikön alaisuuteen
Vuoden alun palvelukokonaisuuksien muutoksessa muodostettiin ympäristö- ja ylläpitoyksikkö, jonka palveluihin
yhdistettiin liikenne-, ympäristö-, ulkoliikunta -alueiden
ja vesihuoltoverkoston ylläpito. Lisäksi yksikkö huolehti päällystyskohteiden rakennuttamispalvelusta. Samassa
yhteydessä siirrettiin kuljettajia yksikön alaisuuteen. Keväällä yksikössä otettiin käyttöön Työnhallinta.net-palvelu, joka mahdollistaa työntekijöiden sähköisen työajanhallinnan. Merkittävimmät asiakkaat olivat Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut, Liikuntapalvelut ja Oulun Vesi.

Ylläpitotoiminnot tuotetaan sopimusperusteisesti maantieteellisesti jaettuina alueurakoina. Ylläpidon alueurakat
olivat Keskustan alueurakka, Linnanmaa-Rusko, Oulunsuu-Kaukovainio-Perävainio ja Hietasaari-Toppila-Tuira.
Ulkoliikunta-alueiden ylläpitourakka oli kanta-Oulun alueella.
Haukiputaalla, Yli-Iissä ja Kiimingissä ylläpidettiin liikenne-, viher- ja ulkoliikunta-alueita tilaajien määrittelemässä laajuudessa sekä toteutettiin erikseen tilattuja ylläpitoja rakentamistehtäviä.

Nurmikonleikkausta keväällä Heinätorinpuistossa.
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Monipuolista ja laajaa ylläpitopalvelua
Ylläpidettävät liikennealueet olivat katuja, teitä, kevyen liikenteen väyliä ja muita yleisiä alueita. Talvi 2014 oli poikkeuksellisen leuto, minkä vuoksi hiekoitushiekkaa kului
keskimääräistä enemmän, eli yhteensä noin 7000 tonnia.
Vesihuoltoverkoston ylläpitopalvelut keskittyivät ennakoivaan kunnossapitoon, jonka tavoitteena oli ongelmatilanteiden ennaltaehkäisy ja häiriötilanteiden minimoiminen.
Ulkoliikunta-alueiden ylläpitotehtäviä olivat kuntoradat,
urheilukeskukset ja -kentät sekä uimarannat. Talvella ylläpidettiin hiihtolatuja ja luistelukenttiä. Lisäksi huolehdittiin liikunta-alueiden ja ulkoilureittien valaistuksesta ja
varustuksesta. Erillisenä urakkana kunnostettiin Virpiniemen kilpalatu.

Liukkaudentorjuntaa hiekoittamalla.

Suoritteita
Liikennealueet

Ulkoliikuntaalueet

Päällystyskohteiden rakennuttamispalvelusopimuksen
mukaisesti hoidettiin graniittikivihankinnat, asfalttiurakan
sekä asfalttipohja-, kivi- ja vihertyöurakan kilpailuttaminen, valvonta ja raportointi.
Ympäristön hoitoalueita olivat mm. puistoviheralueet, liikenneviheralueet, leikkialueet ja kaupunkimetsät, joita hoidettiin sovittujen laatutasojen mukaisesti. Toimialueeseen kuului ympäristörakentaminen sisältäen
leikkipuistojen rakentamisen ja peruskorjaamisen sekä
viheralueiden korjauksen. Näiden lisäksi huolehdittiin kesäkukkaryhmien suunnittelusta, taimien ja kukkasipulien
hankinnasta sekä taimistolla kasvatettujen katu- ja puistopuiden myynnistä.
Ympäristö- ja ylläpitoyksikön tehtäviin kuului myös erillispalvelusopimuksella monenlaisia töitä, joita olivat mm.
liikenteenohjauslaitteiden kunnostus- ja vuokrauspalvelu,
hylättyjen ajoneuvojen ja romuajoneuvojen poiskuljetus,
penkkien, roska-astioiden ja irrallisten leikkivälineiden
kunnostus ja tilaajan omaisuuden hallinnan rekisterityöt.
Lisäksi yksikkö hoiti kaupungin metsänhoidollisia töitä ja
tarjosi yksityisille tonttipuiden kaatopalvelua.

Vesihuoltoverkostot

Ympäristöalueet

ylläpidetyt liikenneväylät
Oulussa

n. 740 km

ylläpidetyt liikenneväylät
Haukiputaalla

n. 140 km

hiihtoladut ja kuntoradat

84 kpl
386 km

päiväkotien ja koulujen
ladut

100 kpl

liikunta- ja urheilukeskukset

12 kpl

miehittämättömät kentät
(sis. kivituhka-, keinonurmija nurmikentät)

79 kpl

uimarannat ja -paikat

24 kpl

ylläpidetyt vesijohtoverkostot

n. 1000 km

ylläpidetyt jätevesiviemärit

n. 700 km

ylläpidetyt
sadevesiviemärit

n. 600 km

hoidetut puisto- ja
liikenneviheralueet

n. 800 ha

istutetut kesäkukat

13000 kpl

istutetut kukkasipulit

8700 kpl

uusien leikkipaikkojen
rakennuskohteet

3 kpl

leikkipaikkojen
peruskorjaukset

4 kpl

ylläpidettävät leikkipuistot
ja -paikat

n. 100 kpl

kaivulupien aiheuttamat
viheralueiden korjaukset

n. 300 kpl
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Kiinteistönhoitoyksikkö

Kiinteistönhoitoyksikössä
yhdistymistä
Kiinteistönhoitoyksikön keskeisimmät
palvelut muodostuvat kolmesta eri
osa-alueesta, jotka ovat kiinteistönhoitopalvelut, liikuntalaitospalvelut ja
tekniset palvelut.

Kiinteistönhoitaja tarkastamassa pumppua.

Kiinteistönhoitopalvelut
Kiinteistönhoidon palvelualue hoiti ja huolsi yhdessä liikuntalaitospalveluiden kanssa pääasiassa
Oulun Tilakeskuksen omistamia kiinteistöjä, joita
oli yhteensä noin 250 kpl.
Kiinteistönhoitoyksikön palvelunsopimukset tehtiin Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen, Liikuntapalvelujen sekä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden
kanssa. Tämän lisäksi kiinteistönhoitopalveluita
tuotettiin erillissopimuksina Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille sekä muille Oulun kaupungin
hallintokunnille.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa Kiimingissä yhdistettiin kiinteistönhoidon ja kunnossapidon sopimukset kiinteistöpalvelusopimukseksi. Tällä
sopimuskokeilulla haetaan kustannussäästöjä resurssien yhteiskäytön sekä taloushallinnon kustannusten kautta. Uudesta sopimusmallista saatujen kokemusten perusteella on mahdollista
laajentaa sopimuskäytäntöä vaiheittain koskemaan koko Oulun aluetta.
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Erikoisammattimiehet huoltamassa hammaslääkäreiden laitteistoja.

Liikuntalaitospalvelut

Tekniset palvelut

Liikuntalaitospalvelut tuotti kuntalaisille turvallisia ja hyvin hoidettuja urheilu- ja liikuntapaikkoja.
Tehtäviin ovat kuuluneet kiinteistöjen kunnossapito sekä liikuntapaikkojen ja välineistön huolto.

Tekniset palvelut tuotti pääosan Oulun kaupungin
Hyvinvointipalvelujen toimintayksiköiden teknisistä asiantuntija-, hankinta- ja kunnossapitopalveluista. Tämän lisäksi vastaavia palveluja on tuotettu myös Oulun kaupungin muille hallintokunnille
ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille.

Palvelualueen hoidettavana on ollut 14 liikuntalaitosta ja kaksi ulkokenttää. Näkyvimpinä ovat Oulun uimahalli, Raatin liikuntakeskus, Haukiputaan
Jatuli, Oulunsalon liikuntakeskus, Oulun jäähalli, Linnanmaan jäähalli sekä useampi liikuntahalli mm. Oulun urheilutalo ja Linnanmaan liikuntahalli. Lisäksi ulkoliikuntapaikat Raksilan tekojää ja
Raatin jalkapallokenttä.

Teknisten palvelujen henkilöstön ammattitaitoa
ja osaamista on ylläpidetty asiakkaan laite- ja järjestelmätoimittajien huoltokoulutuksilla ja Oulun
kaupungin sisäisillä koulutuksilla.
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Korjaus- ja
kunnossapitoyksikkö

Toimintojen kehittämistä yhteistyössä
Kiinteistönhoitoyksikön kanssa
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö tuotti Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaamat
kunnossapito- ja perusparannustyöt sisältäen maalaus-, LVI-, sähkö- ja puusepän
työt kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Lisäksi tuotettiin palveluja Oulun
kaupungin muille hallintokunnille ja liikelaitoksille.

Kiimingin kaupunginosan kiinteistöjen kunnossapitotyöt
siirtyivät vuoden alusta kiinteistönhoitoyksikön vuosisopimukseen.
Loppuvuodesta valmisteltiin korjaus- ja kunnossapitoyksikön ja kiinteistönhoitoyksikön yhdistämistä kiinteistöpalvelut -palveluyksiköksi sekä rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen liittyvää sähköistä kulunvalvontaa.

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaamista
kunnossapitotöistä suurimpia olivat:
-

Aleksinkulman tasakaton eristeiden ja huopakaton uusiminen
Arkistokeskuksen ikkunoiden uusiminen
Aseman koulun D-rakennuksen vesikaton uusiminen
Kalliolan päiväkodin aidan rakentaminen
Kirkkotorin koulutuskeskuksen julkisivun
maalaustyöt
Laanilan koulun sisäilmakorjaukset
Maikkulan ala- ja yläkoulujen pihavalaistuksen uusiminen
Merituulen koulun ikkunoiden uusiminen.

Kirvesmies Antero Airaksinen kalusteita kasaamassa.
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Vesikaton runkoa tekemässä rakennusalan yleisammattimies Kari Ala-aho.

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaamia perusparannushankkeita oli 10, joista suurimpia olivat:
-

-

Rajakylän koulun perusparannuksen kolmas
vaihe
Myllyojan koulun perusparannus (jatkuu
vuodelle 2015)
Knuutilankankaan päiväkodin (vaihe 1) ja
koulun (vaihe 2) perusparannus (vaihe 2
jatkuu vuodelle 2015)
Pohjankartanon koulun A-osan perusparannus (jatkuu vuodelle 2015).

Rajakylän koulun taloteknisen ja rakenteellisen perusparannuksen rakennusurakka toteutettiin kolmessa vaiheessa vuosien 2012 – 2014 aikana. Urakka käsitti
talotekniikan uusimisen, tilojen uudelleen järjestelyä, rakennuksen vaipan tiivistämistä sekä akustointien, kalusteiden, varusteiden ja pintarakenteiden uusimista. Rakennuksen katolle tehtiin kaksi täysin uutta IV-konehuonetta,
kuusi vanhaa konehuonetta purettiin ja näiden tilalle rakennettiin uudet konehuoneet. Ilmastointikanavat, suurin
osa vesilinjoista ja -kalusteista uusittiin. Lämpölinjoihin
tuli suuria muutoksia sekä rakennuksen sähköt uusittiin.
Rakennustekniset työt olivat mittavat. Kaikki lattiapinnat
ja alakatot uusittiin. Rakennus maalattiin sisältä kokonaan
ja vanhat seinälaatoitukset uusittiin. Tilamuutoksia tehtiin
jokaisessa vaiheessa, muurattuja väliseiniä tuli yli 750 m2.
Väliovia uusittiin 225 kpl ja jokainen vaihe sai myös uudet
metalliulko-ovet. Yhteensä hanke käsitti noin 8100 neliötä korjattavaa lattiapinta-alaa.
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Logistiikkayksikkö

Resurssien kohdistamisen vuosi

Logistiikkayksikkö tuotti kuljetus-, varastointi- ja matkojen välityspalveluita (Matkapalvelukeskus) kaupungin sisäiseen palvelutarpeeseen. Työn kohdentaminen keskittyi kanta-Oulun alueelle. Palvelun kysyntä kasvoi kaikissa
logistiikkayksikön toiminnoissa.
Matkapalvelukeskuksen (MPK) tuottama välityspalvelu oli
osa julkista joukkoliikennettä, jossa kiinnitettiin huomioita ikääntyneiden ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeisiin. MPK:n kautta kuljetukset välittyivät virka-aikana Onni-palveluliikenteen autoihin, Logistiikkayksikön omiin
autoihin ja Oulun Aluetaksin autoihin. MPK välitti vuonna
2014 noin 240 000 matkaa, joista noin 50 % ajoi Oulun
Aluetaksi, 25 % Onni-palveluliikenne ja 25 % Logistiikkayksikön oma kalusto.
Palveluneuvojan työasema Matkapalvelukeskuksessa.

Logistiikkayksikön autot vievät asiakkaita säännöllisesti muun muassa Helmerin päivätoimintaan Tuirankartanoon.
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Kuljetustoimintaan kuuluivat henkilökuljetukset ja tavaraliikenne ja toiminta painottui näytteiden-, välinehuollon- ja sisäisen postin kuljetuksiin. Kuljetusyksikön suurin
asiakas oli Hyvinvointipalvelut, jonne tuotettiin 57 % palveluista henkilökuljetusten ja tavarakuljetusten osalta.
Toinen suuri asiakas oli Sivistys- ja kulttuuripalvelut, jonne tuotettiin pääasiassa koulukuljetuksia.
Keskusvaraston toiminta perustui kausihankintojen kautta kilpailutettujen tuotteiden hankintaan, varastointiin ja
tavarantoimituksiin pääosin kaupungin sisäisille asiakkaille. Varaston suurin asiakas oli Hyvinvointipalvelut, jonka
osuus oli 69 % varaston liikevaihdosta.

Logistiikkatyöntekijä Hannu Kärppä vastaanottamassa
varastoon tulevaa tavaraa.

Varaston myynti
Hyvinvointipalvelut, 68,8 %
Oulun Serviisi, 6,8 %

Konsernitasolla käynnistettiin suunnitelmia henkilökuljetuslogistiikan yhdistämiseksi. Suunnitelman tavoitteena
on jatkossa saada synergiaetua Oulun joukkoliikenteen,
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä Hyvinvointipalveluiden henkilökuljetuksien yhteisestä suunnittelusta ja järjestämisestä. Samalla eri palvelualueiden logistinen yhteistyö tiivistyy.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut, 6,2 %
Ulkoiset, 5,0 %
Oulun tekninen liikelaitos, 4,9 %
Muu peruskunta 3,6 %
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, 2,8 %
Oulun Työterveys, 1,1 %
Oulun Vesi, 0,2 %
Oulun seudun ympäristövirasto, 0,2 %

Varastotoimintojen osalta poistettiin valikoimasta vähemmän kysyttyjä tarvikkeita kuten lomakkeet, joita on saatavissa kattavasti ajantasaisena sähköisessä muodossa. Painotuotteiden hallinnointia keskitettiin siirtämällä posti- ja
kirjekuorien toimitukset Painatuskeskuksen hoidettaviksi.

Ostopalvelua kuljetuksissa
Kuljetusten kysyntä kasvoi noin 6 % ja samaan aikaan kuljetuskustannukset nousivat noin 3 %. Lisääntynyt kysyntä
hankittiin ostopalveluna. Liikelaitos Oulun Serviisin ateriakuljetuksien hoito siirtyi kokonaan Serviisin hoidettavaksi.
Tekninen liikelaitos varmisti palvelujen saatavuuden asiakkaille lisäämällä alihankintapalvelujen käyttöä myös
varastotoiminnoissa.
Oman autokaluston seurantajärjestelmän pilotointi päättyi ja järjestelmä otetaan käyttöön kaikissa autoissa vuoden 2015 alussa. Seurantajärjestelmästä saatavia tietoja
voidaan hyödyntää liikelaitoksen palvelujen suunnittelussa.

Oulun Konttori, 0,1 %
Oulun Jätehuolto, 0,1 %
Tilaliikelaitos, 0,1 %
BusinessOulu, 0,1 %

Kuljetuksen myynti
Hyvinvointipalvelut, 57,1 %
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, 16,7 %
Muu peruskunta, 11,3 %
Oulun Serviisi, 9,2 %
Ulkoiset, 3,5 %
Oulun Konttori, 0,4 %
Oulun Tietotekniikka, 0,4 %
Oulun Työterveys, 0,3 %

BusinessOulu, 0,3 %
Oulun tekninen liikelaitos, 0,2 %

Oulun seudun ympäristövirasto, 0,2 %
Oulun Vesi, 0,2 %

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, 0,1 %
Tilaliikelaitos, 0,1 %
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Koneyksikkö

Kohti parempaa
ajoneuvokaluston hallintaa

Koneyksikkö tuotti Oulun kaupungin omistamalle ajoneuvokalustolle huolto-, korjaamo- ja metallirakennetoimintaa sekä ajoneuvokaluston teknistä hallintaa. Koneyksikkö vastasi Oulun kaupungin
omistaman ja hallinnoiman ajoneuvokaluston koko
elinkaaresta.

Ajoratamerkintöjen maalausta erikoistyökoneella.

Tulevien vuosien invetistointitarpeet selvitettiin käyttöomaisuuskaluston kunto- ja tarpeellisuuden määrittelyllä.
Kalustoseurannassa oli vuoden aikana 486 rekisterissä olevaa erilaista ajoneuvoa sisältäen autot, työkoneet,
pienkoneet ja perävaunut. Ajoneuvokalustolla ajettiin yhteensä noin 1 500 000 km, joka vastaa noin 38 kertaa
maapallon ympäri.
Toimintavuoden aikana hankittiin käyttöön yksi 3-akselinen vaihtolavalla ja kappaletavaranosturilla varustettu
kuorma-auto, yksi pyöräkuormaaja, kolme pientyökonetta ja seitsemän pakettiautoa.

Koneyksikön oman kaluston välitys toteutui edellisvuosien tapaan. Yksityisiltä välitettävän kaluston kilpailutusperusteet määriteltiin uusiksi ja kilpailutus suoritettiin
vuosiksi 2015-2016. Kilpailutuksella haettiin taloudellisempaa, selkeämpää ja tarkempaa palvelun tarjontaa.
Haukiputaan varikon toiminta siirrettiin oman korjaamon
tiloihin Koskitielle, lähelle keskusta-aluetta.
Koneyksikön kuljettajat siirtyivät vuoden 2014 alusta konepalveluita tilaavien Oulun teknisen liikelaitoksen yksiköiden palvelukseen.

Kalusto
Henkilö-/pakettiautot
Linja-autot
Kuorma-autot

99
4
28

Erikoisautot

6

Kirjastoautot

3

Tiehöylät

3

Muut työkoneet

30

Pientyökoneet

68

Talven kunnossapitohöyläystä
kuorma-auton alusterällä.
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Henkilöstöja tuki

Ohjaus- ja tukitoiminnot
Ohjaus- ja tukitoiminnot vastaa liikelaitoksen sisäisistä hallinnon, kehittämisen, työsuojelun ja viestinnän palveluista.

Henkilöstö
31.12.2013 vakinaisessa työsuhteessa oli 531 työntekijää.
Vuoden aikana työntekijöiden määrä väheni 19:lla. Keskimääräinen vakinaisten työntekijöiden määrä oli vuoden
2014 aikana n. 522. Vakinaisessa työsuhteessa olleiden
keski-ikä oli noin 51,2 vuotta.
Keskimääräinen ei-vakinaisessa työsuhteessa olleiden
työntekijöiden määrä oli vuoden aikana 101. Määräaikaisia
työntekijöitä ja sijaisia oli 37, työllistettyjä 29, alan harjoittelijoita ja oppisopimuksella olevia 18 ja kesätyöntekijöitä
17 henkilöä. Eniten vuoden aikana ei-vakinaisia työsuhteita oli kesäkuukausien aikana.

Keskimääräisen kokonaistyöntekijämäärän (623)
jakautuminen yksiköittäin
Tuki

8
1
9

Maanrakennus- ja
mittausyksikkö

8

69

77

Ympäristö- ja
ylläpitoyksikkö
Kiinteistönhoitoyksikkö

Korjaus- ja
kunnossapitoyksikkö

Koneyksikkö

Logistiikkayksikkö

188

64

252

119

15

0

74

6

81
25

25

Vakinaiset, 522

39
45

Työssä jaksamiseen ja
työturvallisuuteen panostettiin
Työssä jaksamiseen panostettiin tyky -toiminnalla, kouluttamalla ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä. Työturvallisuuteen panostettiin työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti ja henkilöstön hyvinvoinnin takaamiseksi
tehtiin tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon (Oulun Työterveys) kanssa. Työtyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla (3,61
asteikolla 1-5). Henkilöstö teki aloitteita toiminnan kehittämiseksi vuoden aikana 12 kpl.
Liikelaitoksessa aloitettiin syksyllä 2014 työkykykoordinaattori-toiminta tavoitteena työllistää aiempaa paremmin terveydellisistä syistä uudelleen sijoituksen kohteeksi tullut henkilöstö.
Työtapaturmien määrä aleni 20 % edellisvuoteen verrattuna 68:sta 54:ään. Tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden eli tapaturmataajuus, arvona 37, oli alhaisin viimeiseen viiteen vuoteen.

134

7

Kahvakuulaharjoittelua Virpiniemessä liikuntapäivänä.

Ei-vakinaiset, 101
Yhteensä, 623

Pitkäjänteinen työsuojelutyö huomioitiin
valtakunnallisesti
Työterveyden Edistämisyhdistys (TEY) ry myönsi valtakunnallisen vuoden 2014 työsuojelupalkinnon Oulun teknisen liikelaitoksen työsuojelupäällikkö Kimmo Leskiselle
ja työsuojeluvaltuutettu Seppo Karjalaiselle toiminnasta
työsuojelun ja työterveyden edistämiseksi.
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Talous

Talous
Teknisen liikelaitoksen taloudellinen tulos 2014 oli hyvä;
tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,0 M€.
Asiakkaidemme tilaamien palvelujen määrä kasvoi hieman ennakoidusta ja liikelaitoksen liikevaihto oli yhteensä 62,1 M€.
Tuotannon tehokkuustavoitteet saavutettiin. Tämä tuottavuuden nousu näkyy myös asiakkaalla; palveluhinnat pystyttiin pitämään aiemmalla tasolla panoshintojen
noususta huolimatta.

Liikevaihto yksiköittäin

Tuki

12 844 600

Ympäristö- ja
ylläpitoyksikkö

18 560 328

Kiinteistönhoitoyksikkö

9 416 296

Korjaus- ja
kunnossapitoyksikkö

Koneyksikkö

LIIKEVAIHTO
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET KAUPUNGILTA

10 688 604

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-492 210,76
-2 776 520,23

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

1 274 137,74

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA
MUUT RAHOITUSKULUT

37 545,30
-549,68
-279 442,00
-0,55

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

1 031 690,81

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 1 031 690,81

107 809

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Logistiikkayksikkö

62 065 774,20
527 132,22
945 668,72

MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
   OSTOT TILIKAUDEN AIKANA
-14 758 700,98
   VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -18 867,03
PALVELUJEN OSTOT
-18 591 851,21
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
-18 690 665,27
HENKILÖSIVUKULUT
   ELÄKEKULUT
-5 847 757,29
   MUUT HENKILÖSIVUKULUT
-1 087 864,63
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

2 560

Maanrakennus- ja
mittausyksikkö

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2014

1 031 690,81

10 445 577

Liikevaihto yhteensä 62 065 774
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Tase 31.12.2014

Rahoituslaskelma 31.12.2014

VASTAAVAA

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

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
KONEET JA KALUSTO

1 018 598,98
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN
LUOVUTUSTULOT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
AINEET JA TARVIKKEET
VALMIIT TUOTTEET

806 577,45
248 755,57

SAAMISET
LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET
SAAMISET KAUPUNGILTA
MUUT SAAMISET
SIIRTOSAAMISET

335 084,42
10 855 693,42
1 030 440,46
1 737,67

RAHAT JA PANKKISAAMISET

360,00

VASTAAVAA YHTEENSÄ

14 297 247,97

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA
EDELLISTEN TILIKAUSIEN
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
PAKOLLISET VARAUKSET
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET

1 274 137,74
492 210,76
-242 446,93
58 677,16

4 000 000,00
1 002 197,72
1 031 690,81

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-238 693,23
42 906,31
1 386 791,81

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS
18 867,03
SAAMISTEN MUUTOKSET KAUPUNGILTA -1 688 272,44
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA
-180 146,53
KOROTTOMIEN VELKOJEN
MUUTOS KAUPUNGILTA
13 346,95
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA 449 773,18
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-1 386 431,81

RAHAVAROJEN MUUTOS

360,00

RAHAVAROJEN MUUTOS
RAHAVARAT 31.12.
RAHAVARAT 01.01.
RAHAVAROJEN MUUTOS

360,00
0,00
360,00

INFORMATIIVINEN TIETO
Yhdystili 31.12.
Yhdystili 01.01.
Yhdystilin muutos

10 829 768,31
9 141 699,14
1 688 069,17

238 336,41

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
LAINAT KAUPUNGILTA
657 362,00
LYHYTAIKAINEN
OSTOVELAT
2 835 738,14
KOROTTOMAT VELAT KAUPUNGILTA
29 958,04
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 399 518,27
SIIRTOVELAT
4 102 446,58
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

14 297 247,97
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Oulun tekninen liikelaitos
Käyntiosoite: Sorvitie 5
Postiosoite: PL 69, 90015 OULUN KAUPUNKI
Vaihde: 08 558 410
Faksi: 08 552 2216
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ouka.fi
www.ouka.fi/tekli

