Vuosikertomus

2019

2

Sisällys
Johtajan katsaus

4

Käyttäjäpalvelut

5

Virastomestaripalvelut

5

Logistiikkapalvelut

6

Ateriapalvelut

7

Kiinteistöjen ylläpitopalvelut
Kiinteistönhoito

8
9

Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen

10

Sisäilmaolosuhteiden seuranta

10

Merkittävät palveluhankinnat

11

Rakennuttaminen ja rakentaminen

12

Vuodelle 2020 jatkavat erillisinvestoinnit:

13

Vuonna 2019 suunnitteluvaiheessa olleet erillisinvestoinnit

13

Vuonna 2019 käynnissä olleet hankeselvitykset

13

Vuokrahankinta-mallin käyttöönotto
Pateniemen suuralueen päiväkoti on ensimmäinen
Tilapalveluiden vuokrahankintakohde

14
14

Henkilöstö

15

Talous

16

Toimittanut: Pirkko Partanen
Graafinen suunnittelu:
Monetra Oulu Oy/Painatuspalvelut/Soili Aalto-Hirvelä

3

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos aloitti
toimintansa 1.1.2019.
Tilapalvelut rakennuttaa, rakentaa ja
vuokraa kaupungin palvelukiinteistöt
sekä järjestää niihin käyttäjä- ja
ylläpitopalvelut.

Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta
Kaupunginhallituksen

Varajäsenet

Varsinaiset jäsenet
Erja Repo-Tervonen (pj.)

Heidi Kemppainen

Jouni Lamppu

Jukka Latva-Rasku

edustaja

Jouko Korkiakoski (vpj.)

Kalevi Kuha

Kaisu Luokkanen

Jorma Taivaloja

Matias Ojalehto

Marjo Sjögren

Leena Kuha

Maila Vallström

Marja Lähde

Kaupunginhallituksen

Jarmo J. Husso

Sami Luhtaanmäki

varaedustaja
Juha Huikari

4

Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen
ensimmäinen toimintavuosi oli tuloksekas
Vuosi 2019 oli Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ensimmäinen toimintavuosi kolmen liikelaitoksen (Oulun Tilakeskus, Teknisen liikelaitoksen kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut ja Oulun Serviisi) yhdistyttyä 1.1.2019.

Toimintavuoden aikana ateria- ja puhtauspalvelut jaettiin omiin organisaatioihinsa. Muutoksella valmistauduttiin ateriavalmistuksen keskittämiseen Oulun Tuotantokeittiö Oy:lle vuonna 2020.

Oulun Tilapalvelut liikelaitoksen liikevaihto ja toiminnan
muut tulot vuonna 2019 olivat yhteensä 111,6 miljoonaa
euroa tillikauden liikeylijäämän ollessa 0,1 miljoonaa euroa.

Hankekehitys ja rakennuttaminen sekä rakentamispalvelut yhdistettiin yhdeksi tuotannolliseksi kokonaisuudeksi.
Muutoksella tehostetaan toimintaa rakennushankkeiden
valmistelussa sekä lisätään toiminnan kokonaisjoustavuutta perusparannushankkeissa.

Liikelaitoksen myönteinen taloudellinen tulos muodostui kaikkien palvelusegmenttiemme tuloksekkaasta ja tehostuneesta toiminnasta. Tilapalvelut järjesti ylläpito- ja käyttäjäpalvelut
asiakkailleen aiempien liikelaitosten vuoden
2018 kokonaisvolyymitasolla, vaikka toiminnan muutos palvelujen tuottamisessa on ollut vauhdikasta.
Toimintoja yhtenäistettiin ja toimintaa kehitettiin Oulun kaupungin omistajapoliittisten
linjausten mukaisesti. Hyödyntämällä kumppanuuksia ja lisäämällä alihankintapalvelun
osuutta tuotannossamme tehostimme kokonaisuutena palvelutuotantoamme kaikilla palvelusegmenteillä. Liikelaitoksen omia henkilöstöresursseja pienennettiin suunnitellusti:
vakituisen henkilöstön määrä aleni merkittävästi ja kokonaishenkilöstökulut olivat
edellisvuotta pienemmät.

Laajan kiinteistöjen ylläpitopalvelu- ja käyttäjäpalvelutarjoaman lisäksi Tilapalvelut rakennutti 51,8 miljoonan
euron arvosta talonrakentamisen uudis- ja perusparannusinvestointeja. Investoinneista 5,4 miljoonaa euroa rakennettiin omana tuotantona.
Kuntalaisen palvelu on toiminnassamme keskeisintä – huolehdimme osaltamme oululaisten hyvinvoinnista. Asiakaspalautteen perusteella olemme onnistuneet
tehtävässämme: asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelumme laatuun. Kiitokset koko henkilöstölle, että olette ammattitaitoisesti pystyneet palvelemaan asiakkaitamme
muutosten ja tehostamispaineiden keskellä. Kiitän myös
sidosryhmiämme eteenpäin vieneestä yhteistyöstä. Toimintamme tehostamisessa asiakkaidemme ja yhteiskumppaneidemme rooli on jatkossakin keskeinen; tiiviillä yhteistyöllä saavutamme meille asetetut tavoitteet.
Johan Alatalo, johtaja
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Käyttäjäpalvelut

ASIAKASKOHTEITA

58 KPL

Käyttäjäpalvelut tuotti Oulun kaupungin kohteisiin laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ateria-, logistiikka- sekä virastomestari ja turvallisuuspalveluita. Toimintavuoden aikana keskityttiin toiminnan organisoimiseen uudessa liikelaitoksessa. Oulun kaupungin omistajapolitiikkaa toteutettiin
ulkoistamalla Yli-Iin ateriapalvelut sekä Ylikiimingin virastomestari- ja turvallisuuspalvelut.
Virastomestari suunnittelee kohteen kulunvalvontaa.

Virastomestaripalvelut
Virastomestari- ja turvallisuuspalvelut tuotti kiinteistöjen
käyttäjille turvallisuuden, asiakaspalvelun ja teknisen toimivuuden palveluja. Asiakaskohteita oli yhteensä 58 kappaletta. Kohteita olivat muun muassa oppi- ja kulttuurilaitokset sekä eri virastot ja hyvinvointikeskukset ympäri
Oulun kaupunkia.
Palvelut tuotettiin asiakkaalle laadukkaasti ja kokonaisedullisesti omalla henkilöstöllä sekä alihankintapalveluna. Virastomestaripalveluiden vahvuutena oli tiimitoiminta, joka mahdollisti henkilöresurssien tehokkaan
käytön asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
Loppuvuodesta toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely,
jonka mukaan asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä virastomestari- ja turvallisuuspalveluiden toimintaan ja henkilökunnan palvelun laatuun. Palvelu sai asiakkailta arvosanan 4,4 asteikolla 1–5.
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KULJETETTU

32 000
HLÖ

Logistiikkapalvelut
Kuljetuspalvelut tuotti toimintavuonna 2019 muun muassa henkilökuljetuksia, ruokakuljetuksia, näyte- ja lääkekuljetuksia, välinehuollon kuljetuksia, kirjastokirjojen
kuljetuksia sekä postin lajittelua ja kuljetusta. Kuljetuspalveluja tuotettiin kuudellatoista omalla kuljetusyksiköllä sekä alihankintapalveluna. Kuljetuspalveluiden tehokkuus syntyi kuljetusreittien huolellisella suunnittelulla
sekä yhdistämällä kuljetuksia.
Kaluston vuokraus huolehti muille palvelualueille ja liikelaitoksille vuokrattavasta henkilö- ja pakettiautokalustosta. Toimintavuoden lopussa huoltoleasingajoneuvoja
oli vuokralla 96 kappaletta ja muuta vuokrakalustoa 19
kappaletta.

Toiminnan volyymit
Kuljetettu

n. 32 000 henkilöä

Postin pudotuspaikkoja

n. 10 000 kpl/v

Välineiden vaihtopaikkoja

n. 3520 kpl/v

Näytekuljetuksen käyntipaikkoja

n. 5200 kpl/v
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HUOLEHDITTU

9 000 000
RUOKAILUHETKESTÄ

Ateriapalvelut
Ateriapalvelut huolehtii kaupungin ateriapalveluiden järjestämisestä sisäisille asiakkaille. Suurimmat sisäiset asiakkaat ovat Sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä Hyvinvointipalvelut. Palveluita tuotetaan vähäinen määrä myös
yksityisille toimijoille, joiden toiminta liittyy keskeisesti
sisäisten asiakkaiden toimialaan.
Oma ateriavalmistus väheni edelleen toimintavuoden
aikana. Ateriapalveluita hankittiin ulkoisilta toimijoilta
ja tämän lisäksi yli puolet ateriakomponenteista Oulun
Tuotantokeittiö Oy:ltä. Oman ateriavalmistuksen vähentymisen myötä on jatkettu palvelupisteiden keittiöiden
muutostöitä. Muutos on vaikuttanut myös ateriapalveluiden tietojärjestelmätarpeisiin, joiden uudelleen tarkastelua jatkettiin.
Ateriapalveluiden osalta toimintavuoden aikana tutkittiin
ateriavalmistuksen keskittämistä. Kaupunginvaltuusto

päätti kokouksessaan 9.12.2019, että Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen aterioiden valmistus keskitetään Oulun
Tuotantokeittiö Oy:lle 1.6.2020.
Ateriapalveluissa on toimintavuoden aikana kehitetty toimintaa ja edistetty palveluiden ympäristövastuullisuutta (Oulun kaupungin ympäristöohjelma 2026) ottamalla
käyttöön Hävikkimestari-sovellus ruokahävikin vähentämiseen, osallistumalla Oulun Prikka -hankkeeseen (ruokahävikin hyödyntäminen), lisäämällä kasvisruoan tarjontaa
ja vaihtamalla kouluissa sekä päiväkodeissa tarjottavan
rasvattoman maidon luomuun. Hävikkimestari-sovelluksen pilottikohteissa on hävikin määrä vähentynyt 10 %.
Toimintavuoden aikana on huolehdittu yli 9 miljoonasta
ruokailuhetkestä kouluissa, päiväkodeissa, hoivakodeissa
ja kotiaterioita nauttivien kodeissa.

Pohjankartanon monitoimitalon keittiössä valmistuu
hernekeittotarjoilu koululaisille.
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Kiinteistöjen ylläpitopalvelut
Kiinteistöjen ylläpitopalvelut tarjoaa Oulun kaupungin
tarvitsemia kiinteistömanageri-, asiantuntija-, kiinteistönhoito-, puhtaus-, sisäliikunta-, kunnossapito- sekä talo- ja
turvatekniikkapalveluita. Tavoitteena on turvata palveluiden saatavuus mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.
Ylläpidon johtaminen koostuu kahdeksasta kiinteistömanagerista ja neljästä asiantuntijasta. Oulun kaupungin
omistamat kiinteistöt on jaettu 11 maantieteelliseen alueeseen. Kiinteistömanagerit ovat alueidensa kohdevastaavia ja asiakkaiden rajapinta Tilapalveluihin päin.

Kiinteistöjen ylläpitopalveluihin käytettiin puhtauspalvelut mukaan lukien 55,5 miljoonaa euroa vuonna 2019.
Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat ylläpitoindeksiä vastaavasti 2,1 %.
Kunnossapitopalvelut keskittyvät ohjelmoituihin vuosikorjaustöihin, joiden hinta on yli 50 000 euroa. Kunnossapidon osa-alueella tällä hetkellä noin viidesosa
ohjelmoiduista kunnossapitotöistä tehdään omalla tuotannolla. Ulkoisten palveluntuottajien osuus (puitesopimusjärjestelyt) kasvaa koko ajan. Hankkeita oli viime vuoden aikana yli 40, ja määrä kasvaa koko ajan.
Talo- ja turvatekniikkatiimin asiantuntijaresurssit jakautuvat rakennuttamistehtäviin taseyksikölle ja ylläpitotehtäviin Tilapalveluille. Talotekniikka-asiantuntijat vastaavat
myös käyttötalouden energiahankkeiden projekteista
määrärahan puitteissa. Turvatekniikkapalveluiden tehtävät tarkastellaan riskienhallinnan ja turvallisuuden kautta.
Puhtauspalvelut on liikelaitoksen syntyessä eriytetty ateriapalveluista, ja henkilökunta on jaettu omille kustannuspaikoilleen. Toimintaa on lähdetty tehostamaan yhden luukun periaatteen mukaisesti kilpailuttamalla
puhtauspalvelut osana palvelukokonaisuutta Ylikiimingissä, Yli-Iissä ja Kaakkuri-Metsokankaan alueella. Ulkoisessa palvelutuotannossa olleita puhtaus- ja ateriatuotannon alueita kilpailutettiin uudelleen syksyllä 2019
yhteensä 11 kpl alueellisia ryhmiä. Ulkoisen palveluntuotannon osuutta tullaan lisäämään omistajaohjauksen tavoitteiden mukaisesti.
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Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoidossa otettiin käyttöön uusi palvelunkuvaus sekä omaan tuotantoon, että ulkoiseen palveluntuotantoon. Uusi palvelunkuvaus sisältää toiminnan laatuauditoinnin vuosittain.
Auditointi tarkoittaa laadun tarkastusta tai valvontaa.
Auditoinnin teknisellä osalla tämä tarkoittaa käytännössä koko kiinteistön yksityiskohtaista katselmointia kiinteistönhoidon toteutumisesta. Kiinteistönhoidon laatuauditointi koostuu kolmesta osiosta: teknisen laadun
auditoinnista, toimittaja-auditoinnista ja energiakulutustavoitteiden saavuttamisesta.
Kohteet pisteytetään kaikilta osa-alueelta määrättyjen
kriteerien ja painoarvojen täyttymisen mukaan. Yksistään
teknisessä auditoinnissa osia on 32, joita varten tarkistetaan ja kirjataan ylös kohteesta riippuen jopa satoja asioita ympäristöstä, ulkoasusta ja sisätiloista katolle saakka - unohtamatta laitteita, varusteita, automatiikkaa ja
kiinteistönhoitajan tehtäviä, joista suuri osa ei näy koskaan käyttäjille millään tavalla kiinteistön toiminnan ollessa normaalia.
Teknisen laadun arvioinnin suorittaa Tilapalveluiden kiinteistönhoidon työnjohtaja yhdessä kiinteistönhoidosta
vastaavan kiinteistönhoitajan kanssa. Palveluntuottajan
vastuulla olevasta kiinteistökannasta työnjohtajamme valitsee 1-3 kiinteistöä jokaisen kiinteistönhoitajan alueelta, johon teknisen laadun arviointi tehdään. Arvioitavana

Kiinteistönhoitaja vaihtaa IV-koneen suodatinta Niittyaron urheilukeskuksessa.

on kiinteistön taloteknisten järjestelmien toiminta, tehdyt
huollot, olosuhdemittaukset, rakennuksen kunto sekä ulkoalueet aluevarusteineen.
Toimittaja-auditoinnissa arvioidaan henkilöstöresurssit,
laadunhallinta, turvallisuusvelvoitteiden hallinta, energiankulutuksen hallinta ja PTS. Energiankulutustavoiteet ja

kohteet sovitaan vuosittain yhdessä palveluntoimittajan
kanssa. Kohteiden valintaan vaikuttavat mahdolliset peruskorjaukset, isommat kunnossapitotyöt ja muut mahdolliset tekijät, jotka vaikuttavat poikkeavaan energiankulutukseen.
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Energiatehokkuussopimuksen
velvoitteiden täyttäminen

Sisäilmaolosuhteiden
seuranta

Energiatehokkuus on parantunut energiansäästötoimenpiteiden ansiosta 0,9 GWh vuonna 2019. Isoimmat energiansäästöhankkeet on tehty ESCO-mallilla Raatin liikuntakeskukseen, Jatulin toimintakeskukseen ja Oulunsalon
liikuntakeskukseen. Valaistusmuutoksia on lisäksi jatkettu
monissa kiinteistöissä: isoimmat valaistusmuutokset on
tehty Ritaharjun monitoimitalolla ja Pohjois-Pohjanmaan
museon varastolla.

Sisäilmakohteiden viestintää kehitetään jatkuvasti. Avoimuutta lisätään avaamalla asiakirjoja sekä julkisille verkkosivuille että kaupungin sisäverkkoon. Kunnossapidon
osalta tehdään ennakoivia korjaustoimenpiteitä hyvien
sisäilmaolosuhteiden säilyttämiseksi. Mittausanturitekniikkaa, jolla voidaan seurata reaaliaikaisesti sisäilmaolosuhteita, on lisätty. Sisäilmaolosuhteiden seurannan digitalisointia kehitetään jatkossa. Sisäilmakoulutukseen on
panostettu erityisesti: korjausrakentamisen koulutuksesta valmistui neljä asiantuntijaa ja rakennusterveysasiantuntijan koulutuksessa on kolme kiinteistömanageria.

Öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitystapamuutoksista
on tehty suunnitelma, missä järjestyksessä lämmitystapamuutokset tullaan kiinteistöihin tekemään. Tavoitteena on päästä kokonaan eroon öljylämmityksestä vuoteen
2025 mennessä. Uusiutuvia energialähteitä on otettu
käyttöön 2019 muutamassa kohteessa: öljylämmitys on
vaihdettu maalämpöön Ylikiimingin paloasemalla ja öljylämmitys vaihdettu kaukolämpöön Kuivasojan koululla. Jatulin toimintakeskukseen valmistui aurinkovoimala.
Energiansäästöjen ja lämmitystapamuutosten seurauksena myös päästöt ovat vähentyneet.

Pitkäkankaan päiväkodille on asennettu vuonna 2019 IoT-antureita,
joiden avulla seurataan kohteen sisäilmaolosuhteita. Rakennuksen
käyttäjät ovat olleet ratkaisuun tyytyväisiä.
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Merkittävät palveluhankinnat
Toimintakaudella ylläpitopalveluiden palveluhankinnoista kilpailutettiin kylmälaitteiden huoltopalvelut, leikkipihojen tarkastuspalvelut, graffitien poistopalvelut, kattoturvatuotteiden tarkastus- ja huoltopalvelut, vesikattojen
tarkastukset, paloilmoitinjärjestelmien huoltopalvelut,
VSS- määräaikaistarkastukset ja energiatodistuksien laatimispalvelut.
Puhtauspalveluita kilpailutettiin osana palvelukokonaisuutta Ylikiimingissä, Yli-Iissä ja Kaakkuri-Metsokankaan
alueella. Ulkoisessa palvelutuotannossa olleita puhtausja ateriatuotannon alueita kilpailutettiin uudelleen syksyllä 2019 yhteensä 11 kpl alueellisia ryhmiä.
Sisäliikuntapaikkojen hoitopalveluissa ylläpidetään kaupungin omistamat isot urheilulaitokset, kuten uimahallit ja jäähallit. Syksyn 2019 aikana kilpailutettiin Ouluhallin liikuntapaikanhoito ja tapahtumien järjestäminen sekä
puhtaus- ja kiinteistönhoitopalvelut yksityiselle palveluntuottajalle.
Tällä hetkellä noin puolet kiinteistökannasta on kiinteistönhoidon osalta omassa tuotannossa ja puolet ulkoisessa palvelutuotannossa. Uudet kiinteistönhoidon palvelusopimukset sisältävät laadunkriteerit, jossa arvioidaan
henkilöresurssit, laadunhallinnan ja turvallisuusvelvoitteiden toteutuminen sekä energiakulutuksen hallinta ja
kunnossapidon PTS-suunnitelma.

Jäälin koulun leikkipiha uudistettiin lisäsiiven rakentamisen yhteydessä.
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Rakennuttaminen
ja rakentaminen
Rakennuttaminen ja rakentaminen -tulosalue tarjoaa Oulun kaupungin eri hallintokunnille rakentamisen
asiantuntijapalveluita sekä osassa perusparannuskohteita rakentamisen palveluita. Tilapalvelut rakennutti vuoden 2019 aikana 35,8 miljoonan euron arvosta talonrakentamisen erillisinvestointeja sekä 16 miljoonan euron
perusparannusmäärärahalla toteutettavia investointeja. Perusparannusinvestoinneista 5,4 miljoonaa euroa rakennettiin omana tuotantona.
Uudisrakentamista oli 19,8 milj. eurolla ja korjausrakentamista 32,3 milj. eurolla. Vuoden aikana valmistuneita rakennushankkeita olivat Jäälin Laivakankaan monitoimitalon laajennus, Rita-aukion koulu, Metsokankaan
yhtenäiskoulu Ukkometso, Tuiran hyvinvointikeskus, Ylikiimingin päiväkoti sekä Kuivasjärven päiväkoti. Vuoden
aikana aloitettuja rakennushankkeita olivat Tiernan koulu, Jokirannan koulu, Ouluhallin laajennus ja perusparannus.
Maakuntauudistuksen lykkääntymisen seurauksena Hyvinvointipalvelujen patoutuneita hanketarpeita ryhdyttiin purkamaan 2019 aikana, mikä näkyi perusparannushankkeiden suunnittelussa ja valmistelussa. 2019 aikana
perustettiin myös poikkeuksellisen suuri määrä hankeselvitystyöryhmiä, mikä lisäsi tulosalueen palvelujen kohdistamista rakennuttamisen alkuosalle. Rakennuttamisen
alueen henkilöstö toimii myös muiden Oulun kaupungin

Ukkometson koulu ja sisarhanke Rita-aukion koulu valmistuivat heinäkuussa 2019. Kouluissa on ensimmäistä kertaa Suomessa hyödynnetty
julkisen rakennuksen ulkoseinärakenteissa yksiaineista tiiliharkkorakennetta.

hallintokuntien apuna erityyppisissä asiantuntijatehtävissä ja hankkeissa.
Toiminnan suunnitelmallisuuden kehittämisen tavoitteena on saada aikaan suurempien ja merkittävimpien kohteiden osalta niin sanottu kymmenvuotisohjelma.
Keskisuurten hankkeiden osalta pyritään kaupungin perusparannusohjelmaa kehittämään siten, että sen hankerunko olisi pääosin valmis useamman vuoden ajalle.
Tämä työ on aloitettu, ja se näkyy erityisesti hankeselvitysten määrässä. Palvelutilojen hankeohjeen mukaisten
erillisinvestointihankkeiden ja perusparannusohjelman
pitkän aikavälin suunnittelu vaatii aikaa.
Työt on tehty pääosin Tilapalveluiden oman henkilöstön
voimin. Rakennuttamisen alueella palveluhankintoja toteutetaan ensisijaisesti konsulttipalveluina tutkimusten,
suunnittelun, valvonnan ja erityiskonsultaatioiden osalla.

Rakentamisen alueella hankkeisiin kilpailutetaan ulkopuolista urakointia ja palvelua hankeen ja tarpeen mukaisesti. Omatuotanto on keskittynyt rakennusteknisiin
töihin ja päätoteuttajan velvollisuuksien täyttämiseen.
Rakennuttamisen tulosalueella työskentelee hankkeiden
vetäjinä 13 henkilöä sekä erityisasiantuntijoina ja muissa tehtävissä 4 henkilöä; yhteensä 17 henkilöä. Rakentamisen tulosalueella työskenteli vuonna 2019 yhteensä
15 henkilöä.
Erillisinvestointihankkeita valmistui neljä. Valmisteluvaiheessa (hankeselvitykset) olevia hankkeita oli 23 kpl. Korjausrakentamisohjelman investointeja toteutettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 14 kappaletta ja aloitettiin 15
uuden korjaushankkeen suunnittelu. Vuokrahankintoina
toteutettavia hankkeita oli 5 kpl. Kaikkiaan eri vaiheissa
olevia hankkeita 2019 aikana oli n. 120 – 150 kpl.
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Vuodelle 2020 jatkavat
erillisinvestoinnit
Tuiran hyvinvointikeskus
Tiernan koulu, Leinonpuiston Toppilan yksikkö
Pohjankartanon peruskorjaus
Kauppahallin perusparannus
Jokirannan koulun korvaava uudisrakennus
Ouluhallin peruskorjaus ja laajennus

Vuonna 2019
suunnitteluvaiheessa
olleet erillisinvestoinnit
Niemenrannan koulun laajennus
Kaupungintalon korjaus
Raksilan lukio

Ouluhallin laajennuksen rakentaminen käynnistyi 2019. Uusi osa valmistuu vuonna 2021.

Vuonna 2019 käynnissä
olleet hankeselvitykset
Oulun Lyseon lukion peruskorjaus
Aseman koulun B-rakennus
Maikkulan koulun peruskorjaus
Lintulammen ala-aste peruskorjaus
Ainolan päiväkoti
Allinpuiston päiväkoti
Madetojan sali
Ritaharjun alueen perusopetuksen selvittäminen
Linnanmaan uimahalli
Jatulin toimintakeskus
Kellon päiväkoti
Raksilan uimahallin peruskorjaus
Teuvo Pakkalan koulun peruskorjaus
Ylikiimingin kunnantalo ja kirjasto
Hiukkavaaran varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut
Castrenin urheilukeskus
Luupin tilaratkaisut
Kaakkurin hyvinvointikeskus
Hiukkavaaran hyvinvointikeskus
Merikosken koulun perusparannus
Puolivälinkankaan päiväkoti ja nuorisotila
Yli-Iin suuralueen palvelut
Madetojan pysäköintilaitoksen velvoiteautopaikat
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Vuokrahankinta-mallin käyttöönotto
Tilojen hankintaa vuokraamalla lisättiin kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. Hankintamalli lisäsi merkittävästi valmisteluvaiheen resurssitarvetta. Tilapalvelut kilpailutti Raksilan ja Linnanmaan paloasemat sekä
Pateniemen suuralueen päiväkotitilat ja solmi kohteista 25 vuoden vuokrasopimukset. Valmisteluvaiheessa
olevia kohteita ovat Salonpään päiväkoti ja koulu, Hintan
päiväkoti ja Oulunsalon suuralueen päiväkoti.

Pateniemen suuralueen päiväkoti
on ensimmäinen Tilapalveluiden
vuokrahankintakohde

Pateniemen suuralueen päiväkoti aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa.

Pilottikohteena toteutetaan Pateniemen suuralueen
10-ryhmäinen päiväkoti Rajakylän koulun pohjoispuoleiselle tontille Ruiskukkatielle. Hankkeen toteutusmuotona
on vuokrahankinta, jossa toteutetaan Oulun varhaiskasvatuksen käyttöön tuleva oppimisympäristö.

vastaa hankkeen rakennuttamistehtävistä, suunnittelusta,
lupien hankkimisesta, rakentamisesta, rakennus- ja taloteknisestä valvonnasta, ylläpidosta ja peruskorjauksista,
sekä erikseen määriteltävän palvelukokonaisuuden toteuttamisesta.

Pateniemen suuralueen päiväkodin vuokraamisen hankintamuodon päätös on tehty kaupunginhallituksessa.
Päätöksen mukaisesti Oulun Tilapalvelut valmisteli uuden
vuokrahankintamallin, jossa tilojen ohella hankintaan sisältyy kiinteistö- ja ylläpitopalveluja.

Palveluntarjoaja rakennuttaa päiväkotirakennuksen
omaan taseeseensa. Hankinnassa suunnitelmia kehitetään yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien kanssa erillisessä
kehitysvaiheessa ennen lopullisen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Yhteistyö jatkuu myös rakentamisen aikana työmaakokokousten ja toteutussuunnittelun osalta

Palveluntarjoajaksi valikoitui Suomen Hoivatilat Oy, joka

Päiväkotiin valmistuu tilat kahdeksalle kokopäiväryhmälle, yhdelle esiopetusryhmälle sekä avoimelle kerhotoiminnalle. Päiväkodin tilat toteutetaan muuntuviksi siten,
että päiväkodissa voidaan tuottaa joustavasti kokopäivä-,
osapäivä- sekä esiopetuksen palveluita alueen perheiden
tarpeisiin. Lapsimäärä voi vaihdella lasten ikärakenteen
mukaan. Päiväkodissa tulee toimimaan jatketun aukiolon
päiväkoti, mikä huomioidaan päiväkodin tila- ja varusteratkaisuissa.
Päiväkoti valmistuu 31.11.2020 mennessä, minkä jälkeen
alkaa vuoteen 2045 kestävä vuokra-aika.
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Henkilöstö
Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2019 talousarvioon arvioitu henkilöstömäärä toteutui suunnitellusti.
Vanhuuseläkkeelle jäi 26 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. Eläköityminen jakautui palvelualueille
seuraavasti: käyttäjäpalvelut 12, kiinteistöjen ylläpitopalvelut 19, asiakkuudenhallinta yksi ja rakennuttaminen yksi työntekijä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä 31.12.2019 oli
59 henkilöä.
Tilapalvelut-liikelaitos oli mukana konsernihallinnon järjestämässä työkykyjohtaminen koulutuksessa ja valmistautumisessa pilottiin. Varsinainen pilotti toteutetaan

kevään 2020 aikana. Tavoitteena on sairauspoissaolojen
vähentäminen lisäämällä yhteistyötä työnantajan ja työterveyden välillä sekä aiempaa ennakoivampi ote työkykyasioissa.
Työvaatehankinnat valmisteltiin Tilapalveluiden työvaatetyöryhmän toimesta 2019 aikana. Työryhmässä mukana olivat muun muassa Pauliina Värttö, Tuulia Haavisto
ja Hannu Vornanen. Uudet työvaatteet otetaan käyttöön
helmikuussa 2020.
Tilapalveluiden virkistysiltamat pidettiin Pohjankartanossa yli 300 osallistujan joukolla 29.11.2019.

Henkilöstö ja
henkilöstömäärän kehitys
talousarvio
2019

tilinpäätös
2019

Henkilöstön määrä (sijaintipaikan mukaan)
Vakinaiset

640

606

Tilapäiset

68

101

Yhteensä

708

707

Vakinaiset

519

553

Yhteensä

571

667

Palkat ja palkkiot

-24 952

-20 751

Muut henkilösivukulut

-1 204

-726

Poistuma (eläke- ja
muu poistuma)
Organisatoriset muutokset
HTV (palkallinen työpanos)
Tilapäiset

52

Henkilöstökustannukset, 1 000 €
Eläkekulut

Yhteensä

-6 712

-29 868

-58

115

-5 041

-26 517

Logistiikan kuljettaja Antti Itkonen auttaa asiakkaan ulos
kuljetuksesta. Asiakkaan ottaa vastaan Lassintalolla työskentelevä
monipalveluosaaja Outi Paju.

16

Talous
Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Tilapalvelut-liikelaitos pääsi sille asetettuihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Liikelaitoksen tulos muodostui ylijäämäiseksi 0,1
miljoonaa euroa, ja toiminta saatiin pidettyä
kannattavana suurimmassa osassa liikelaitoksen palvelusegmenttejä. Tulevina vuosina toiminnan kannattavuuden kehittämistä tulee
vielä kehittää ulkoisen tilavuokrauksen ja kiinteistöjen ylläpidon tulosalueilla.

Tilapalveluiden menorakenne painottuu henkilöstömenoihin ja palveluiden ostoihin. Omaa
tuotantoa kilpailutetaan vuosittain omistajapoliittisten tavoitteiden mukaisesti, minkä
vuoksi palvelujen ostojen suhteellinen osuus
kasvaa vuosittain. Tilapalvelut-liikelaitos toimii
kaupungin sisäisenä liikelaitoksena, eli asiakkaat ovat pääasiassa kaupungin muita hallintokuntia.

Kustannusten muodostuminen, 1 000 €

-19557; -18 %

-26517; -26 %

-16 187; -16 %

Aineet, tarvikkeet ja
tavarat
Palvelujen ostot

-38 534; -38 %

henkilöstömenot
Muut toimintakulut

Tulorahoituksen muodostuminen, 1 000 €
5 660; 6 %

2 018; 2 %

4 852; 4 %

Konsernihallinto

7 819; 7 %

22 127; 20 %

67 618; 61 %

Tilapalveluiden meno- ja tulorakenne.

Hyvinvointipalvelut
Sivistys- ja
kulttuuripalvelut
Rakennusomaisuuden
taseyksikkö
Muut kaupungin
hallintokunnat
Ulkoiset (ml.
kaupungin tytäryhtiöt)
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Käyntiosoite:
Solistinkatu 2 (Ympäristötalo), Sorvitie 5
90140 Oulu
Postiosoite:
PL 30
90015 Oulun kaupunki
www.ouka.fi/tilapalvelut

