Vuosikertomus 2012

TEKLIN VISIO
Olemme Oulun talousalueen johtava
palveluntuottaja infra,- kiinteistö,ja logistiikkapalveluissa.
Toimintaamme voidaan luonnehtia
kolmella H:lla:

Hyvä\Helppo\Haluttu

1

Sisällysluettelo
Johtajan katsaus					3
Johtokunta ja organisaatio			
4–5
Henkilöstö, tuki ja kehittäminen			
6 –7
INFRAPALVELUT
Infrayksikkö					8–9
Ylläpitoyksikkö					10–11
Mittaus- ja geotekniikkayksikkö			
12–13
KIINTEISTÖPALVELUT
Kiinteistönhoitoyksikkö				14–15
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö			
16–17
LOGISTIIKKAPALVELUT
Logistiikkayksikkö				18–19
Koneyksikkö					20–21
Talous						22–23

Taiton suunnittelu ja toteutus: Ajatus Oy
Valokuvat: sivut 3 ja 5 Juha Sarkkinen,
muut TEKLIn kuva-arkisto.
Paino: Oulun Kopiokeskus Oy
Paperi: Multiart Silk

2

2

\ Johtajan katsaus

Muutosten vuosi 2012
Vuosi 2012 oli Oulun teknisen liikelaitoksen historiassa poikkeuksellinen. Vuoden aikana liikelaitos kasvoi suurimmalla henkilöstömäärän hyppäyksellä kuin
koskaan aiemmin historiansa aikana, toiminta-alue
laajentui uusiin ympäristökuntiin, kaluston määrä kasvoi lähes 30 % ja vuoden aikana liikelaitoksella oli kolme eri johtajaa. Sitoutuneen ja osaavan henkilöstön
tuella muutosten läpi mentiin päättäväisesti ja lopputulosta voidaan pitää olosuhteisiin nähden hyvänä.

Uusi Oulu - uusia työkavereita
Tulos

Heti alkuvuodesta TEKLIin liittyi tulevan kuntaliitoksen
johdosta Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin
teknistä tuotantohenkilöstöä yhteensä 111 palvelussuhdetta. Alkuvuoden selkeästi suurin haaste oli organisoituminen sekä tuotanto- ja hallintoprosessien yhdenmukaistaminen.

Haasteelliset ajat taloudessa heijastuivat väistämättä
myös TEKLIn tulokseen. Tulos painui lähes 0,9 milj. €tappiolle liikevaihdon ollessa noin 62,5 milj. Suurimmat ylitykset budjettiin nähden olivat palveluiden ostoissa (noin
2,5 milj.) sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoissa (noin 0,9
milj.). Tappiollisesta tuloksesta huolimatta tuloutimme
omistajalle 0,279 milj.

Loka-marraskuussa uusille Oulun tekniseen liikelaitokseen siirtyneille työntekijöille lähetettiin henkilöstökysely.
Kyselyllä kartoitettiin siirtyneiden työntekijöiden mielipiteitä ja tuntemuksia. Kysely onnistui hyvin. Se antoi tukea
johtamiselle ja esimiestyölle sekä nosti esille työyhteisön
vahvuuksia ja kehittämisen kohteita.

Tuleviin haasteisiin
valmistautuminen
Kehitys on aina ollut yksi TEKLIn vahvuuksista ja niin tulee
olemaan jatkossakin. Vuonna 2012 vietiin liikkuvan työntekijän projektia eteenpäin ja käyttöönotto jatkuu vielä
uusissa yksiköissä vuoden 2013 puolella. Syksyllä päätimme myös uudistaa toimintajärjestelmämme vastaamaan
tämän päivän haasteita. Kehitysprojekti lähti hyvin käyntiin ja siitä on lupa odottaa hyviä tuloksia jatkossa. Samalla käynnistimme työn, joka tähtää TEKLIn tuottavuuden
kasvattamiseen ja kasvun selkeään mittaamiseen. Tällä
saralla pyrimme myös tekemään yhteistyötä muiden kaupunkien teknisten sektoreiden kanssa.

Vuoden 2012 puolella aloitettiin myös siirtyminen
uuden Oulun organisaatiomalliin. Oulun tekninen liikelaitos
kuuluu Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden prosessiin.

Korkea työn laatu ja
asiakastyytyväisyys
Korkea työn laatu on aina ollut TEKLIn tavaramerkki. TEKLI
koetaan asiakaslähtöisenä palveluntuottajana, joka pyrkii
räätälöimään palvelun vähintäänkin asiakkaan odotusten
mukaisesti – ja usein hieman ylikin. Hyvä asiakaspalvelu
näkyy siinä, että TEKLIn laatutasoon ja tuloksiin luotetaan kilpailijoitamme paremmin. Vuosi 2012 ei ollut tässä
mielessä poikkeus. Ylitimme asiakastyytyväisyyskyselyssä
tavoitteemme ja voimme olla siltä osin erittäin tyytyväisiä.

Kiitos koko henkilöstölle, johtokunnalle, asiakkaille sekä
muille sidosryhmille hienosta ja muistorikkaasta vuodesta
2012! Teidän osaamisella ja tuella on lupa odottaa hyvää
tulevaisuutta.

Johtaja Marko Mykkänen
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\ JOHTOKUNTA & ORGANISAATIO

Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta
Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamissa
rajoissa. Johtokunta vastaa mm. asiakaslähtöisten palvelujen tuottamisesta kaupunkistrategian, omistajapoliittisen ohjelman ja palvelujen järjestämisohjelman linjausten mukaisesti.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Käsiteltäviä asioita oli 46 pykälää.

Johtokunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet:			Varajäsenet:
Leena Yliniemi pj.			
Heli Pihlajamaa
Matti Vehkaoja vpj.			
Eero Ylitalo
Martti Turkka				Veijo Huuskonen
Erkki Nissilä				Markku Arvola
Maire Ahopelto				Paula Halonen
Anni Väisänen				Eija Törmänen
Paula Kontiainen				
Karita Alanko-Ojala

Kuntien nimeämät edustajat ajalle 1.1. – 31.12.2012
Kuntien edustajat:			
Kuntien varaedustajat:
Markku Korvala, Haukipudas 		
Jorma Peltokorpi, Kiiminki 		
Heidi Rosberg-Malinen, Oulunsalo
Teuvo Päkkilä, Yli-Ii 			

Sanna Rehu, Haukipudas
Janne Mettovaara, Kiiminki
Ilkka Saarenpää, Oulunsalo
Antero Räihä, Yli-Ii

Kaupunginhallituksen edustaja:

Kaupunginhallituksen edustajan varajäsen:

Anu Määttä				Pasi Orava
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Takarivissä vasemmalta: Ilkka Saarenpää, Teuvo Päkkilä, Martti Turkka, Anu Määttä, Leena Yliniemi (pj.), Erkki Nissilä ja Matti Vehkaoja (vpj.).
Edessä istumassa vasemmalta Marko Mykkänen (esittelijä), Paula Halonen, Karita Alanko-Ojala, Anni Väisänen ja Sanna Rehu.

Organisaatio
Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta

Oulun tekninen liikelaitos
Johtaja 1.8.2012 alkaen
Marko Mykkänen

Va. johtaja 1.5.–31.7.2012
Eino Rajakangas

Mittaus- ja geotekniikkayksikkö

Ylläpitoyksikkö

Infrayksikkö

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Esa Partanen

Eino Rajakangas

Heikki Tuomaala

Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö

Kiinteistönhoitoyksikkö

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Aarne Siivola

Hannu Pekkala

Koneyksikkö

Logistiikkayksikkö

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö

Jorma Puurunen

Olavi Kallunki

Talouspäällikkö

Petri Toppi
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Johtaja (ovo) 1.1.–30.4.2012
Matti Matinheikki

Infrapalvelut

Kiinteistöpalvelut

Logistiikkapalvelut

Tuki

\ Henkilöstö, tuki ja kehittäminen

Kuntaliitoksen vaikutuksesta henkilöstömäärä
kasvoi vuoden aikana merkittävästi
Vuonna 2012 toteutettiin viiden kunnan eli Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin teknisten tuotantotoimintojen yhdistäminen TEKLIn organisaatioon ja toimintaprosesseihin. Yhteensä muista uuteen Ouluun
yhdistyvistä kunnista siirtyi TEKLIin kirjoille 1.1.2012 111 palvelussuhdetta, joista 90 vakinaista ja 21 ei vakinaista.
Eniten henkilöitä siirtyi Haukiputaalta yhteensä 73 työntekijää. Kiimingistä siirtyi 19, Oulunsalosta 13 ja Yli-Iistä
kuusi työntekijää. Yksikkökohtaisessa tarkastelussa eniten henkilöitä tuli ylläpitoyksikköön (36) ja kiinteistönhoitoyksikköön (32) sekä korjaus- ja kunnossapitoyksikköön (23). Koneyksikköön siirtyi kahdeksan, logistiikkayksikköön neljä ja tukeen kaksi työntekijää. Erityisenä haasteena oli organisoitua Oulun alustalla yhteisiin käytäntöihin
tuotantotoiminnoissa ja hallinnollisesti talous- ja henkilöstöasioissa.
Vakinaisessa työsuhteessa 31.12.2011 oli 497 työntekijää. Vuoden aikana työntekijöiden määrä kasvoi 76:lla
työntekijällä. 31.12.2012 oli 573 vakinaista palvelussuhdetta. Eniten vuoden aikana ei vakinaisia työntekijöitä oli
kesäkuukausien aikana ylläpitoyksikössä viheralueiden hoitotehtävissä.
Oulun teknisen liikelaitoksen laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Kokouksissa
käsiteltiin yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

Työssä jaksamiseen ja työturvallisuuteen panostettiin
Työssä jaksamiseen panostettiin mm. tyky -toiminnalla, kouluttamalla ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä. Toimintaa tehostettiin ja asiakastyytyväisyys
pysyi hyvällä tasolla ollen 3.8 asteikolla 1-5.

Henkilöstö

Työturvallisuuteen panostettiin työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti ja henkilöstön hyvinvoinnin
takaamiseksi tehtiin tiivistä yhteistyötä mm. Oulun
Työterveyden kanssa.

Vakinaiset 20
Ei-vakinaiset 2
Yhteensä 22

Sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 0,4 % ja tapaturmapoissaolopäivät vähenivät jo entisestään alhaiseta
tasosta 4,9 %. Tapaturmapoissaolopäivien osalta
strategiset tavoitteet saavutettiin, mutta sairauspoissaolopäivien osalta ei täysin.
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Tuki
Tuki vastasi liikelaitoksen sisäisistä hallinnon,
kehittämisen, työsuojelun ja viestinnän palveluista. Tuessa jatkettiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamista tiimimäisesti.
Tuen toimintaa leimasi tiivis yhteistyö Oulun
Konttorin kanssa.

Monipuolista kehittämistä
Työnhallinta.net palvelun käytön laajentaminen jatkui vuonna 2012. Vuoden lopussa
Työnhallinta.net palvelu oli käytössä mittaus- ja
geotekniikkayksikössä, korjaus- ja kunnossapitoyksikössä, infrayksikön maanrakentamisessa
sekä Ruskon huollossa. Myös muut yksiköt hyödynsivät ajoneuvopaikannusta ajojärjestelyissä.
Käyttö laajenee muihin yksiköihin vuoden 2013
aikana.
Sisäisen viestinnän pääpainona oli viestinnän käytäntöjen yhtenäistäminen liikelaitoksessa. Wwwpalautesivun kautta saatiin vuoden aikana noin
220 palautetta, joista valtaosa kohdistui katujen
ylläpitoon. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin
ja palautteet huomioitiin palvelujen kehittämisessä. Syksyllä toteutettiin aloitekampanja, jonka
teemana oli, miten helpotetaan työntekijän siirtymistä eri työtehtäviin TEKLIn yksiköiden välillä.
Kampanja tuotti yhteensä yksitoista aloitetta.
Koko vuoden aikana tehtiin yhteensä 21 aloitetta, joista maksettiin keskimäärin 70,0 euron aloitepalkkio. Syksyllä aloitettiin toimintajärjestelmän
uudistamisprojekti, jonka tavoitteena on TEKLIn
toimintajärjestelmän uudistaminen ja päivittäminen paremmin toimintaan sopivaksi ja sen kehittämistä ohjaavaksi.

Työnhallinta.net
Palvelulla sähköistetään työmääräinten
tekeminen ja tuntipalkkaprosessi, sekä
kone- ja kuljetuskaluston seuranta
ja ohjaaminen. Ratkaisulla saavutetaan
tuottavuuden kasvua ja
kustannussäästöjä uusimman
tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Ympäristöohjelma päivitettiin
Insinööriopiskelija Olli Hautajärvi päivitti kesän 2012 aikana Oulun teknisen liikelaitoksen ympäristöohjelman
vastaamaan uuden Oulun toimintoja sekä 1.5.2012 voimaan tullutta uutta jätelakia. Päivittämisen yhteydessä
ympäristönäkökohdat kartoitettiin ja määritettiin niiden merkittävyys. TEKLIn merkittävimmät ympäristönäkökohdat, joihin pyrimme seuraavien vuosien aikana vaikuttamaan, ovat kuljetus- ja työkonekaluston kasvihuonekaasupäästöt, lämmitykseen käytetty energia sekä sähkönkulutus ja jätteen määrä sekä sen haitallisuus. Kesän
aikana laadittiin myös TEKLIn jätehuoltosuunnitelma.
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INFRAPALVELUT \ Infrayksikkö

Kivikkokankaan ykkösvaihe merkittävin
rakentamishanke
Infrayksikön pääasiakkaita ovat Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Vesi ja Liikuntatoimi. Yksikkö tuotti
asiakkailleen mm. rakennuttamispalvelua, yleisten alueiden kunnallistekniikan, siltojen, ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjausta sekä vesihuoltoverkoston ylläpitoa.
Infrayksikön merkittävin kunnallistekniikan rakentamishanke oli Kivikkokankaan kaava-alueen ensimmäinen
vaihe, jonka tilaajina olivat Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja Oulun Vesi. Hankkeeseen liittyi myös Vaalantien
perusparantaminen ja kanavointi Kivikkokankaan kohdalla ja Suopellonpolun alikulkukäytävän rakentaminen.
Samassa yhteydessä rakennettiin myös liikuntatoimen tilaamat ulkoilureitit.

Uudisrakentaminen ja saneeraus
Kivikkokankaan katujen rakentamisessa hyödynnettiin meno-paluukuljetuksia, kun Allikkokankaalta
saatiin eristyshiekat ylijäämämaiden läjitysalueelta. Lisäksi hakkuu- ja raivausjätteet sekä puunkannot korjattiin
lämpövoimalalle energiapuuksi. Maa-aineisten kuljetuksia tehostettiin muissakin hankkeissa kokeilemalla
meno-paluukuljetuksia erillisillä kuljetuspalvelu-urakoilla.
Liikuntatoimen tilaamia ulkoilu- ja liikuntapaikkakohteita olivat Kaakkurin urheilualueen kaukalo- ja skeittialue,
Talvikkipuiston tekonurmikenttä ja Auranmajan koiralatu. Infrayksikön talvityökohteena tehtiin myös Sairaalarinteen katujärjestelyt. Kunnallistekniikkaa saneerattiin Talvikkitien alueella, Siljonkadulla ja Uusikadulla. Pieniä
perusparannuskohteita tehtiin eri puolilla Oulun kaupunkia.

Rotuaarin kiveystyössä etualalla
kivimies Seppo Kettunen
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Rotuaarin kunnallistekniikan työt

Rotuaarin II-vaiheen
peruskorjaus valmistui
aikataulussa
Rotuaarin peruskorjausta tehtiin
Kirkkokadulla välillä Kauppurienkatu – Saaristonkatu. Urakkaan
kuului kunnallistekniikan uusiminen kaikkine laitteineen ja johtoineen, kadun rakennekerrokset,
eristeet, kantavan kerroksen asfaltit, sulanapitoputkitukset, kuitubetonointi ja graniittikivilaatoitus. Työt
Kirkkokadulla toteutettiin kahdessa
vuorossa alueen asukkaiden ja liikkeenharjoittajien
toivomuksesta.
Valmista kävelykatualuetta on jo
noin 5000 m²
Rotuaarin peruskorjauksen jatkoa
ajatellen pohjattiin myös Kauppurienkatu välillä Isokatu – Kirkkokatu. Seuraavien vuosien keskustan
kohteiden rakentaminen painottuu
Kauppurienkadulle.

Vesihuoltoverkoston
ylläpito sujui ongelmitta

Henkilöstön
kouluttaminen

Oulun Veden tilaama verkostojen
ylläpitourakan suoritteet tehtiin
sopimuksen mukaisesti. Verkoston
ylläpidossa otettiin käyttöön Tekla NIS -ohjelma, jolla saadaan ajan
tasalla oleva karttatieto kannettavaan tietokoneeseen ja havainnot
ja korjaukset voidaan raportoida
suoraan ohjelmaan kohteessa.

Infrayksikön henkilöstölle järjestettiin tulityökoulutusta ja vesityökorttikoulutusta sekä ensiapukoulutusta. Lisäksi työpäälliköt
ja työnjohto osallistuivat lähiesimiesten koulutukseen ja tuottavuuden parantamiseen johtavaan
koulutukseen.

Rakennuttamispalvelu
konsulttisopimuksena
Päällystyskohteiden rakennuttamispalvelusopimuksen mukaisesti hoidettiin graniittikivihankinnat, asfalttiurakan valvonta sekä asfalttipohja-, kivi- ja vihertyöurakan kilpailuttaminen, valvonta ja raportointi.

Maanrakennuksen ja Ruskon
huollon tuntikirjauksien tekeminen Työnhallinta.net -palvelulla
onnistui hyvin, ja verkoston ylläpidossa se on testausvaiheessa ja
otetaan myöhemmin käyttöön.

Liikevaihto

Henkilöstö

14,105 ME

Vakinaiset 72
Ei-vakinaiset 9
Yhteensä 81
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INFRAPALVELUT \ Ylläpitoyksikkö

Erilaisia sopimuskokonaisuuksia asiakaslähtöisesti
Ylläpidon palvelut muodostuivat erilaisista ylläpidon sopimuskokonaisuuksista sekä erillis- ja asiantuntijapalveluista. Päätuotteita olivat 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.
Kestopäällysteitä pintauksina uusittiin noin 58 160 m2 ja paikkauksina noin 27 470 m2. Alueurakoihin
kuuluivat puistot, liikenneviheralueet, leikkipaikat, koirien ulkoiluaitaukset, niityt ja taajamametsät. Viheralueiden hoidon taso pysyi laadun arviointikierrosten perusteella hyvänä. Palvelukokonaisuutena toteutettiin
kaupungin metsänhoidolliset työt, mihin kuului muun muassa lähimetsien, luontopolkujen, vesialueiden ja
kalavesien hoito. Yksityisille tarjottiin myös tonttipuiden kaatopalvelua.
Ulkoliikunta-alueisiin kuului 43 hiihtolatua ja kuntorataa kuntoilulaitteineen (yhteensä 171 km), kahdeksan
liikunta- ja urheilukeskusta sekä miehittämättömiä kenttiä 49 kpl. Lisäksi hoidettiin 12 uimarantaa, joista yksi
oli talviuintipaikka, Iinatin moottoriurheilukeskusta sekä erilaisiin urheilu- ja liikuntatapahtumiin liittyviä järjestelyjä. Hoidettiin liikunta-alueiden, kenttien ja kuntoratojen valaistuksen ylläpito.

Tuottamisvastuuta uuden Oulun alueella
Toimintavuonna 2012 Ylläpitoyksikkö hoiti ylläpitotehtävät Oulun kaupungille siirretyn tuottamisen järjestämisvastuun siirtymisen Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin osalta yhdistymishallituksen päätöksen
4.5.2011 § 34 mukaisesti. Ylläpitoyksikköön siirtyi 28 vakinaista henkilöä.
Haukiputaalla on ylläpidetty ja rakennettu liikuntapaikkoja liikuntapaikkasuunnitelman mukaan. Ulkoliikunta-alueisiin kuului kunnossapidettäviä latuja 120 km, hiekkatekonurmikenttä, kumirouhekenttä, hiekkakenttiä
12, nurmipintaisia harjoituskenttiä neljä, hiekkatekonurmipintaisia tenniskenttiä kolme ja kaksi nurmipintaista
monitoimiareenaa, neljä beach-volley -kenttää sekä uimarantoja kahdeksan ja uimapaikkoja viisi.
Lisäksi ylläpidettiin uutena liikuntapaikkana Länsituulen yhdistelmäkoulun suorituspaikat. Koululta rakennettiin reittiyhteyttä Annalankankaan – Virpiniemen kuntoreittiin. Katualueiden talvihoitotyössä oli Teknisen
liikelaitoksen kaluston ja henkilöstön lisäksi viisi aliurakoitsijaa. Yksityisteiden auraus hoidettiin tilauksesta.
Investointiohjelman kohteiden rakentamiseen osallistuttiin mm. Heitontien alueella.
Kiimingissä on ylläpidetty ja rakennettu liikuntapaikkoja liikuntapaikkasuunnitelman mukaan. Ulkoliikuntaalueisiin kuului kunnossapidettäviä latuja 55 km, kaukaloita kuusi, luistelukenttiä kymmenen, hiekkatekonurmikenttä, hiekkakenttiä viisi, pikkukoulujen kentät sekä kaksi skeittikenttää ja viisi uimarantaa.
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Lisäksi osallistuttiin investointiohjelman mukaisesti kohteiden rakentamiseen mm. pesäpallokentän hiekkatekonurmen uusimiseen, uimarannan rakentamiseen, urheilukentän saneeraukseen ja latupohjien kunnostamiseen.
Ylläpito on ollut valvomassa tiealueiden parannuskohteissa Jäälin, kirkonkylän ja Koitelin alueella, mm.
keskustan tori ja kunnanviraston piha-alue. Kirkonkylällä kunnostettiin Annelinpuisto ja rakennettiin yksi uusi
viheralue. Koitelin virkistysalueella hoidettiin siivous, polkujen ja pysäköintialueen auraukset sekä polttopuu
huolto. Lisäksi suoritettiin kevät- ja syyskunnostukset. Leikkikenttien, 16 kpl, ylläpito hoidettiin, tehtiin säännöllisesti turvatarkastukset, hoidettiin nurmialueet ja istutukset sekä yleinen siisteys.
Yli-Iissä on ylläpidetty talvella latuja 18 km ja luistelukenttiä kuusi. Keskustan kaavateiden ja kunnan kiinteis
töjen pihojen liukkaudentorjunta hoidettiin, kesäaikaiset kaavateiden luiskien, puistojen ja kuntoratojen niitot
sekä yksityistiet hoidettiin tilauksesta.
Oulunsalossa ylläpidettiin yksityisen urakoitsijan hoitaman alueurakan ulkopuolisia tehtäviä mm. liikennemerkkien kunnossapito ja uusiminen, sorapintaisten teiden sorastuksia, lumenajoa ja uimarantojen kalustamista.

Ympäristörakentamisen
kohteita
Ympäristörakentamisen työryhmä
rakentaa uusia ja saneeraa vanhoja
puistoja Oulun kaupungin alueella.
Erillinen korjausryhmä korjaa kaivutöiden aiheuttamat vauriot.
Tärkeimpiä kohteita v. 2012 olivat
Tervaporvarinpuiston, Hupisaarten
keskusleikkipuiston ja Karjasillanpuistojen kunnostukset. Hiukkavaaraan rakennettiin kuntoreitti.
Pensastaskupenkkejä on tehty 68
kpl. Työkohteita on vuosittain 60 –
70 kpl.

Taimisto
Taimisto on suuntautunut puiden
tuotantoon ja erityisesti isoihin
puihin. Puiden osalta ollaan lähes
omavaraisia, mutta pensaat ja perennat hankitaan taimistoilta tarjousten perusteella. Lehti- ja havupuita on kasvamassa yhteensä noin
31 000 kpl noin seitsemän hehtaarin alalla.
Taimistolta myytiin puita omaan
tuotantoon ja yksityisille viherrakentajille. Isojen puiden nostossa
käytetään koneellista nostolapiota,
se on helpottanut ja nopeuttanut
nostoja.

Hupisaarten kasvihuoneissa
kasvatetaan mm. ryhmäkasveja
puistoihin, keskustan puistoihin tulevat kukkapylväät (14
kpl) ja köynnöskehikot (10 kpl).
Hupisaarten kaupunginpuisto
on suosittu virkistyskohde kuntalaisille ja turisteille.
Viheralueiden ylläpito vastaa
myös Oulun kaupungin kesäkukkaryhmien suunnittelusta,
sekä taimien ja sipulien tilaamisesta. Kesäkukkia istutetaan
Oulun puistoihin 12000 kpl ja
kukkasipuleita 8700 kpl.

Liikevaihto

Henkilöstö

17,102 ME

Vakinaiset 151
Ei-vakinaiset 93
Yhteensä 244
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INFRAPALVELUT \ Mittaus- ja geotekniikkayksikkö

Mittaus- ja pohjatutkimuspalveluita
uuden Oulun alueella
Mittaus- ja geotekniikkayksikkö suoritti v. 2012 monipuolisia mittaus – ja pohjatutkimuspalveluita Haukiputaan
Kiimingin, Oulun, Oulunsalon, Ylikiimingin ja alueilla. Uuden Oulun liittyvistä kunnista siirtyi Mittaus- ja geotekniikkayksikön palvelukseen kuusi työntekijää, joista neljä Haukiputaalta ja kaksi Oulunsalosta.
Yksikön asiakkaita ovat Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä muut hallintokunnat ja liikelaitokset. Yksikön
tuottamia palveluita ovat runkomittaukset, karttahuoltomittaukset, rakennusvalvontamittaukset, kunnallistekniikan työmaamittaukset, tonttimittaukset, suunnittelua palvelevat mittaukset, pohjatutkimukset, maalaboratoriotutkimukset ja pohjavesihavainnot.

Sami Kolehmainen
mittaamassa takymetrillä
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Riikka Heikkinen ja Jouko
Lipponen mittaamassa
maastomallia Kaakkurin
kaistajärjestelyitä varten

Työkohteiden
painopistealueet
Uusien kaava-alueiden painopisteet
Mittaus- ja geotekniikan toiminnassa olivat Ritaharjun keskus ja
pohjoisosa sekä Kivikkokankaan
alue. Rakennusvalvonnan merkintä- ja sijaintikatselmusmittausten
painopistealueet olivat Metsokankaalla ja Ritaharjussa.

Maalaboratorion
toimintaa

Oman toiminnan
kehittäminen

Näytteitä tutkittiin yhteensä 634
kpl, joista pohjamaanäytteitä omalta
kairakoneelta oli 578 kpl ja työmaanäytteitä 53 kpl. Katurakennusmateriaalien valvontanäytteitä tutkittiin
aikaisempia vuosia enemmän mm.
Hiukkavaaran alueella ja Kivikkokankaan maanottoon liittyen.

Mittaus- ja geotekniikkayksikkö oli vahvasti mukana myös
oman palvelutuotannon ja toiminnan kehittämisessä. Yksikkö
otti Työnhallinta.net -palvelun
ja ESS -henkilötietojärjestelmän
käyttöön. Uuden korkeusjärjestelmän N2000 käyttöönottokoulutus, Tieturva I päivityskoulutus sekä mittalaitekoulutuksia
järjestettiin kaikille yksikön
työntekijöille.

Liikevaihto

Henkilöstö

1,163 ME

Vakinaiset 26
Ei-vakinaiset 4
Yhteensä 30
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KIINTEISTÖPALVELUT \ Kiinteistönhoitoyksikkö

Tehokasta ja laadukasta kiinteistönhoitoa
Oulun teknisen liikelaitoksen kiinteistönhoitoyksikkö tuotti sopimuspohjaisesti kiinteistönhoito- ja huoltopalveluja Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle, Hyvinvointipalveluille teknisiä huoltopalveluja sekä Liikuntatoimelle
liikuntalaitosten liikuntapaikkojen hoitopalveluja.
Toiminta laajeni käsittämään Ouluun yhdistyvien kuntien, Haukiputaan, Oulunsalon, Kiimingin ja Yli-Iin
Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle siirtyneiden kiinteistöjen hoidon. Hoidettavasta kiinteistökannasta osa siirtyi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hallinnoimaksi ja kolme kiinteistöä poistui kaupungin omistuksesta.
Henkilöstöä kiinteistönhoitoyksikköön siirtyi yhdistyneistä kunnista 29 henkilöä.
Ensiapu- ja työturvallisuus- sekä laitekoulutukset jatkuivat koko henkilöstölle kuluneen vuoden aikana.

Nuottasaaren koulun pihapiiri
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Kiinteistönhoitaja
Alpo Halttu
tarkastamassa
lämpötolppien kuntoa

Sisäliikunnan palveluksessa moniosaajia

Hoidossa 15
liikuntalaitosta

Sisäliikunnan tulosalue on vastannut Oulun kaupungin liikuntalaitosten liikuntapaikkojen hoidosta.
Tulosalueen henkilöstö vastaa myös
liikuntalaitosten kiinteistönhoidosta. Henkilökuntaa tulosalueella on
ollut 30.

Uusina kohteina tulosalueelle syksyllä 2012 ovat tulleet Haukiputaan
uimahalli Vesi-Jatuli sekä liikuntahalli paini- ja kuntosaleineen. Sisäliikunnan tulosalueen hoidettavaksi
on kuulunut suurten urheilukeskusten, Energia Areenan, Ouluhallin,
Oulun uimahallin, Raatin liikuntakeskuksen ja pesä- ja jääpallostadionin liikuntapaikanhoito sekä
kiinteistönhoito.

Henkilöstön koulutusta moniosaajiksi jatkettiin. Henkilökuntaa on
osallistunut vuoden 2012 aikana
yhteensä 29:ään eri koulutustilaisuuteen. Koulutusta on järjestetty
nurmen- ja jäänhoidosta, kiinteistö- ja prosessiautomatiikasta sekä
uimahallin vedenkäsittelystä.

Tekniset palvelut
Tekniset palvelut tuotti pääosin
Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelujen toimintayksiköiden tekniset asiantuntija-, hankinta- ja kunnossapitopalvelut. Henkilökuntaa
toimintavuonna oli kahdeksan
erikoisammattimiestä ja kunnossapitopäällikkö. Laitetoimittajien
huoltokoulutuksilla ja sisäisillä
koulutuksilla on ylläpidetty henkilöstön ammattitaitoa.

Tulosalue on vastannut myös kahdeksan muun pienemmän sisäliikuntapaikan hoidosta, eli yhteensä
hoidettavana oli15 liikuntalaitosta.

Liikevaihto

Henkilöstö

7,217 ME

Vakinaiset 109
Ei-vakinaiset 24
Yhteensä 133
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KIINTEISTÖPALVELUT \ Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö

Työnhallinta.net -palvelu ensimmäisenä käyttöön
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.
Kuntien eläkevakuutuksen kanssa yhteistyössä suoritetun uudelleensijoitustoiminnan kautta suoritti yksi henkilö
rakennusmestarin ammattikorkeakoulututkinnon. Yksi henkilö suoritti johtamistaidon erikoisammattitutkinnon.
Turvallisuuskoulutuksia jatkettiin. Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla.
Uuden Oulun yhdistyvien kuntien tekninen henkilöstö siirtyi korjaus- ja kunnossapitoyksikköön vuoden
alusta. Yhdistyvistä kunnista henkilöstöä siirtyi yhteensä 22. Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö otti Oulun teknisessä
liikelaitoksessa ensimmäisenä käyttöön uuden Työnhallinta.net -palvelun. Palvelua kehitettiin käytön yhteydessä
vastaamaan yksikön tarpeita.

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaamista
kunnossapitotöistä suurimpia olivat:
-

Rajakylän koulun tilaelementtikoulun perustukset
Yli-Iin koulun tilaelementtikoulun perustukset
Pesäpallostadionin varastorakennus
Puolivälinkankaan päiväkodissa ja nuorisotiloissa tehtiin mm. pesuhuoneremontti, lisälämmöneristystä, akustointia ja lämmitysverkon tasapainotus
Kaijonharjun päiväkodin kylmiöiden purku ja muuttaminen varastotiloiksi
Tonttiaitojen uusiminen Pateniemen päiväkodilla, Herukan koululla, 					
Korvensuoran päiväkodilla ja Riekonmarjan päiväkodilla
Avoimen päiväkodin vihreän talon perustusten ja lattian uusiminen
Jokirannan koulun luokkakalusteiden, pintarakenteiden ja ovien 						
uusiminen sekä ATK-luokan jäähdytys
Haukiputaan terveysaseman sisäilmakorjaukset
Kellon koulun sisäilmakorjaukset
Aseman koulun kellarin sisäilmakorjaukset
Korvensuoran päiväkodin ja Lämsänjärven koulun kiintokalusteet
Rajakylän terveysaseman sosiaaliaseman muovimattojen uusiminen
sekä seinän ja lattian rajan vesieristys
Simpsin päiväkodin lattiamattojen uusiminen

Hallintokuntien tilaamista töistä suurin oli Turkansaaren varastorakennuksen salaojitus sekä perustusten, 		
lattian ja kattohuovituksen uusiminen.
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Kirvesmies Arto Mettovaara Ainolan puutarhan
huoltorakennuksen rakennustöissä

Piparkakkutalo
rakennettiin uudelleen

Ainolan puutarhan huoltorakennus Piparkakkutalo
uudelleen rakennettuna

Kalliolan päiväkodin talotekninen perusparannus, Madekosken ala-asteen hallintosiiven perusparannus ja Ainolan puutarhan huoltorakennus
Piparkakkutalon uudelleen rakentaminen palossa
tuhoutuneen tilalle. Kohdekohtaisia laatu-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelmia laadittiin suurimmille perusparannushankkeille. Sisäinen auditointi
suoritettiin viidellä hankkeella.

Perusparannushankkeita oli kymmenen, joista suurimpia hankkeita olivat Rajakylän koulun peruskorjauksen
ensimmäinen vaihe (jatkuu vuodelle 2013), Pohjankartanon Oulu-opiston hallintotilojen perusparannus,

Liikevaihto

Henkilöstö

10,654 ME

Vakinaiset 92
Ei-vakinaiset 13
Yhteensä 105
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LOGISTIIKKAPALVELUT \ Logistiikkayksikkö

Oulun palvelumalli toi haasteita
Logistiikkayksikön palveluiden järjestäminen koko uuden Oulun alueella toi mukanaan uudenlaisia haasteita.
Liittyvien kuntien erityyppisiin palvelutarpeisiin haettiin ratkaisumalleja koko henkilöstön voimin. Keskeisin
muutosprosessi oli logististen palveluiden integroiminen Oulun palvelumallin mukaiseksi. Muutosprosessiin kuului
myös liittyvien kuntien sopimuksien päivittäminen Oulun sopimusmallin mukaisiksi.

Koordinointia ja yhteistyötä
Palvelujen järjestämisen koordinointia ja niiden toteutuksen suunnittelua jatkettiin hyvässä yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Tavoitteena oli turvata palvelujen saatavuus kaikkien yhdistyvien kuntien alueilla.
Hyvinvointipalveluiden sairaanhoidon perustarvikkeiden varastoinnin ja toimitusten yhdistämisprojektissa PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa edettiin aikataulun mukaisesti operatiivisen toimintavalmiuden selvityksellä.
Matkapalvelukeskuksen matkojen välitystoimintaan yhdistyvät kunnat siirtyivät portaittain vuoden aikana.

Varastoesimies
Helena Räisänen
omassa työpisteessään
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Omaa ja ostopalvelua
kuljetuksissa
Konsernin kuljetusten kysyntä kasvoi noin 5 %, ja samaan aikaan
kuljetuskustannukset (henkilöstö,
polttoaine, kalustohuolto, kuljetusten ostopalvelu) nousivat noin 6 %.
Lisääntynyt kuljetusmäärä hankit
tiin ostopalveluna. Ostopalvelun ja
omatyön suhde oli 56/44 %.

Reaaliaikainen autojen seurantajärjestelmän pilo
tointi saatiin koskemaan koko ajoneuvokalustoa. Järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on
kustannusten nousun hillitseminen
ja logististen palvelun tuottavuuden
nostaminen.
Yhdistyvistä kunnista siirtyi logistiikkayksikön palvelukseen kolme vakinaista ja neljä määräaikaista työntekijää. Toimintavuonna kiinnitettiin
erityistä huomiota henkilöstön tapaturmiin ja poissaoloihin.

Logistiikkatyöntekijä Sakari Halonen
vastaanottamassa tulevaa tavaraa

Liikevaihto

Henkilöstö

10,970 ME

Vakinaiset 42
Ei-vakinaiset 18
Yhteensä 60
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LOGISTIIKKAPALVELUT \ Koneyksikkö

Kaluston vuokraus lisääntyy
Uuteen Ouluun yhdistyvien kuntien ajoneuvo- ja työkonekalusto toi lisätyötä koneyksikköön,
vaikkakin kokonaislaskutustuntimäärä väheni edellisestä vuodesta. Myös metalliosaston työkanta väheni
edellisestä vuodesta. Työkohteita oli mm. Kasarmin liikuntasalin saneeraustyömaalla sekä Raatin saaressa olevien
venelaitureiden kunnostuksessa. Kesällä jatkuneella Rotuaarin saneeraustyömaalla, vedenpuhdistamolla
sekä vesilaitoksilla tehtiin myös metallirakennetöitä.
Kuljetuksen kaluston käyttöaste laski edellisestä vuodesta noin 10 %. Tähän vaikutti mm. kaatopaikkajyrän
siirtyminen yhteen vuoroon kesäkuussa sekä neljän henkilön siirtyminen väliaikaisesti Teklin toisiin
yksiköihin. Työnhallinta.net palveluun liittyviä ajoneuvotyökonepäätteitä asennettiin yli 160 kappaletta.
Kalustoa hankittiin toimintakertomusvuonna n. 400 000 eurolla.
Yhdistyvistä kunnista siirtyi vuoden alussa seitsemän henkilöä.

Sankivaaran kuntoradan
perusparannustyö
käynnissä
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Luistelukentän
jäädytyshuolto käynnissä

Kalustoinvestoinnit

Kalusto

-Toyota Hilux, pakettiauto,
aura- ja hiekoitusvarustuksella (Ficon)
-Holder C 250, taajamatraktori
-Jacobsen 628 TurfCat, ajoleikkuri
-Kiitokori, kirjastoauton korityö Volvo B9R alustalle

Linja-autoja			
Henkilöautoja			
Pakettiautoja			
Kuorma- ja erikoisautoja		
Erikoistraktorit		
Traktorit			
Pyöräkuormaimet		
Tiehöylät			
Traktorikaivuri		
Kaivukoneet		
Kaatopaikkajyrä 		
Perävaunuja			
Muu pienkalusto		

4 kpl
35 kpl
75 kpl
36 kpl
9 kpl
8 kpl
8 kpl
4 kpl
1 kpl
2 kpl
1 kpl
86 kpl
55 kpl

Liikevaihto

Henkilöstö

0,922 ME
5,158 ME

Vakinaiset 64
Ei-vakinaiset 3
Yhteensä 67

(TEKLIn sisäiset tulot)

21

TALOUS
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2012

Haasteellinen
toimintavuosi
Vuonna 2012 toteutettiin Haukiputaan,
Kiimingin, Oulun, Oulunsalon, ja Yli-Iin teknisten tuotantotoimintojen yhdistäminen
TEKLIn organisaatioon ja toimintaprosesseihin.
Kuntaliitoksen toimintojen integroimisen
vaikutus näkyy verrattaessa toteumaa vuoden
2011 tasoon. Vuonna 2011 liikevaihto oli n.
54,9 milj., jolloin kasvua edelliseen vuoteen
yhteensä n. 7,6 milj. Muita toimintatuottoja
liikelaitos sai 0,423 milj.
Liikelaitoksen liikevaihto oli n. 62,5 milj. euroa, ollen kolme prosenttia suurempi kuin talousarviossa. Vanhan Oulun toiminta-alueella
tilausmäärät kasvoivat n. 3,5 milj.€ suunnitellusta ja muista uuden Oulun kunnista tulleet
tilausmäärät laskivat suunnitellusta n. 1,7 milj.
Investointeja tehtiin 0,41 milj. edestä.

LIIKEVAIHTO				
		
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA		

62 525 795,72
422 822,15
1 394 668,48

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

-14 462 250,39
33 025,12
-18 180 247,74

-21 937 999,31
-5 820 538,06
-1 401 432,69

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		

-610 510,75

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		

-2 579 092,86

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-615 760,33

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT			
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		
MUUT RAHOITUSKULUT			

902,21
0,40
-279 442,00
-2 620,13

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
		

-896 919,85

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

-896 919,85

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		

-896 919,85

Yksiköiden liikevaihdot
• Ylläpitoyksikkö

		

17 101 966 €

• Infrayksikkö

		

14 105 165 €

• Mittaus- ja geotekniikkayksikkö
• Kiinteistönhoitoyksikkö

1 162 634 €
7 217 203 €

• Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö

10 654 106 €

• Logistiikkayksikkö

10 969 888 €

• Koneyksikkö
• Tuki
Yhteensä				
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922 162 €
392 672 €
62 525 796 €

TASE 31.12.2012

RAHOITUSLASKELMA 31.12.2012

VASTAAVAA

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

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
RAKENNUKSET
KONEET JA KALUSTO

21 207,05
1 333 875,72

-615 760,33
610 510,75
-281 159,52
13 131,19

VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
AINEET JA TARVIKKEET
VALMIIT TUOTTEET
MUU VAIHTO-OMAISUUS
SAAMISET
LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET
SAAMISET KUNNALTA
MUUT SAAMISET
SIIRTOSAAMISET
RAHAT JA PANKKISAAMISET
VASTAAVAA YHTEENSÄ

INVESTOINTIMENOT		
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN
LUOVUTUSTULOT
		
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

823 140,66
395 094,32
0,00

1 090 076,62
6 006 489,55
855 367,01
274 033,86
360,00
10 799 644,79

OMA PÄÄOMA

PAKOLLISET VARAUKSET
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
LAINAT KUNNALTA
LYHYTAIKAINEN
OSTOVELAT
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat
SIIRTOVELAT
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2406,50
-601 778,74

YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE		
-900 000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS		
-33 217,15
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA		
-39 067,80
-997 095,38
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA
0,00
224 043,06
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA
		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
-1 745 337,27
		

VASTATTAVAA

PERUSPÄÄOMA
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-410 907,33
80 000,00

RAHAVAROJEN MUUTOS		

-2 347 116,01

		

4 000 000,00
367 312,19
-896 919,85

RAHAVAROJEN MUUTOS		
RAHAVARAT 31.12.		

120 751,29

5 922 599,14

RAHAVARAT 01.01.		

8 269 715,15

RAHAVAROJEN MUUTOS		

-2 347 116,01

		
Rahavarat sisältävät yhdystilien positiiviset saldot,
jotka taseessa sisältyvät saamisiin peruskunnalta.		

657 362,00
2 389 751,74
0,00
366 881,32
3 794 506,10
10 799 644,79
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Vuosi 2012 oli muutosten aikaa Oulun tekniselle
liikelaitokselle. Viiden kunnan yhdistyminen toi uusia
haasteita. Toiminta-alue laajeni ja henkilöstömäärä kasvoi.
TEKLI vastaa haasteisiin ja toimii kaikkien uuden
Oulun kuntalaisten eduksi.

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
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