Asiakkuustiimissä työskenteli yhteensä
7 henkilöä.
Asiakkuudenhallinnassa 2 henkilöä,
tilavuokrauksessa 4 henkilöä
sekä asiakkuuspäällikkö.

Asiakkuudenhallinta vastaa ateria-, puhtaus-, virastomestari- ja
logistiikkapalveluiden sopimuksenhallinnasta ja asiakkuusjohtamisesta.
Covid-19 toi haasteita sopimusohjaukseen niin sisäisten kuin ulkoisten

sopimusten osalta.
Yhden luukun toimintamallin pilotointi käynnistyi vuoden 2020
lopussa. Pilotointi jatkuu 2/2021 saakka, minkä jälkeen toimintamallia
laajennetaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tilavuokratiimi vastaa kaupungin omien tilojen vuokrauksesta sisäisillä
vuokrasopimuksilla hallintokunnille. Myös kaupungin ulkopuolelta
vuokrataan ulkoisilla vuokrasopimuksella tiloja ja niitä vuokrataan
edelleen hallintokuntien käyttöön.
Tilavuokraus hoidetaan keskitetysti koko kaupungin osalta Tilapalvelutliikelaitoksen kautta.
Vuokratiimin toiminnan kannalta keskeisimmät tehtävät olivat
Kauppahallin avajaiset ja siihen liittyvät myymätilojen uudelleen vuokraus,
sivistys- ja kulttuuripalveluiden tarpeisiin järjestetyt
väistöratkaisut Kotkantielle sekä vuokrahankkeet (8 kpl).

Rakentamisen tulosalueella työskenteli yhteensä 13 henkilöä ja
rakennuttamisessa yhteensä 18 henkilöä. Oman tuotannon kohteina
olivat muun muassa Pohjankartanon koulu, Poratien
kunnossapitokeskus, Hanhilehdon toimintakeskus, Oulun jäähalli,
Kellon päiväkoti, Kiimingin ja Haukiputaan hyvinvointikeskukset.
Rakennuttamisen euromääräinen volyymi vuonna 2020 oli yhteensä
53,7 M€, josta perusparannushankkeita oli 13,8 M€.
Valmistuneita hankkeita vuonna 2020 olivat muun muassa
Kiiminkipuiston koulu, Pitkäkankaan koulu, Tiernan koulu, Tuiran
hyvinvointikeskus ja Kauppahalli.

Virastomestari- ja turvallisuuspalvelut tuotti kiinteistöjen
käyttäjille turvallisuuden, asiakaspalvelun ja teknisen
toimivuuden palveluja. Asiakaskohteita oli yhteensä 58
kappaletta. Kohteita olivat mm. oppi- ja kulttuurilaitokset sekä
eri virastot ja hyvinvointikeskukset.
Vuonna 2020 Kaakkuri-Metsokangas-alueen, Oulunsalotalo
ja Kirkonkylän koulun virastomestaripalvelut ulkoistettiin
palveluntuottajalle. Lisäksi Hiirosenkodissa aloitettiin
aulapalveluiden tuottaminen.

Talousluvut:
Liikevaihto 1 877 433 €
Henkilöstömäärä:
41 henkilöä
Asiakaskohteita 58 kpl

Toiminnan volyymi:
Kuljetettu 32 000 henkilöä
Lääkekuljetuksia 300 osoitetta/kk
Postin pudotuspaikkoja 300 osoitetta/kk
Välineiden vaihtopaikkoja 600 osoitetta/kk
Näytekuljetuksen käyntipaikkoja 425 osoitetta/kk
Kirjastoaineiston jakelussa noin 500 osoitetta/kk

Talousluvut: 1 762 520 €
Henkilöstö: 14 henkilöä

Kuljetuspalveluja tuotettiin neljällätoista omalla kuljetusyksiköllä
sekä alihankintapalveluna. Kuljetuspalveluiden tehokkuus
syntyi kuljetusreittien huolellisella suunnittelulla sekä yhdistämällä
kuljetuksia.
Kaluston välitys huolehtii muille palvelualueille ja liikelaitoksille
vuokrattavasta henkilö- ja pakettiautokalustosta. Toimintavuoden
lopussa huoltoleasingajoneuvoja oli noin 100 yksikköä ja kaupungin
omaa ajoneuvokalustoa noin 35 yksikköä.

Ateriapalvelut huolehtii kaupungin
ateriapalveluiden järjestämisestä sisäisille
asiakkaille. Suurimmat sisäiset asiakkaat ovat
sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä
hyvinvointipalvelut. Vuonna 2020 ulkoistettiin
Kaakkuri-Metsokangas-alueen ja Oulunsalossa
Pitkäkankaan ja Kirkonkylän koulujen
ateriapalvelut omistajaohjauksen
mukaisesti. Ruokatuotanto ja elintarvikkeiden
Talousluvut: 21 206 877 €
Henkilöstö: 174 henkilöä

Toiminnan volyymi: 8 milj. ateriaa

hankinta siirtyi Tuotantokeittiö Oy:lle 1.6. 2020
ja Nekku-asiakastilausjärjestelmä otettiin

käyttöön 1.8.2020.

Kiinteistöjen ylläpitopalvelut tarjoaa
Oulun kaupungin tarvitsemia kiinteistömanageriTalousluvut:
Liikevaihto 56,6 milj. €

ja asiantuntija-, kiinteistönhoito- ja sisäliikunta-,
puhtaus-, kunnossapito- sekä talo- ja

Henkilöstömäärä:
320 henkilöä

turvatekniikkapalveluita. Tavoitteena on turvata

Ylläpidettävänä kiinteistöjä
neliöinä: 907 000 brm²

tehokkaasti ja taloudellisesti.

palveluiden saatavuus mahdollisimman

Talousluvut: 30 milj. €
Henkilöstö: 14 henkilöä
Ylläpidettäviä rakennuksia 545 kpl

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. Yhden luukun
toimintamallin pilotti otettiin käyttöön kahden
kiinteistömanagerin alueilla: tällöin asiakkaalla
on yksi kontaktilinkki, mitä kautta saa asioiden
hoitamisen hoidettua arjen työssä ja
toiminnassa.

Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen
Energiatehokkuus on parantunut energiansäästötoimenpiteiden
ansiosta 0,83 GWh vuonna 2020. Isoin energiansäästöhanke on tehty ESCOmallilla Kaupunginsairaalalle, missä valaistus muutettiin LED-valaisimille ja
samalla lisättiin valaistusohjaus valaisimille. Lisäksi ikkunat kalvotettiin
lämpökuorman pienentämiseksi kesäaikaan. Loput energiansäästöistä syntyivät
perusparannushankkeissa mm. ikkunoiden tiivistyksillä ja valaistuksien
vaihdoilla.
Öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitystapamuutoksista on tehty suunnitelma,
missä järjestyksessä lämmitystapamuutokset tullaan kiinteistöihin tekemään.
Tavoitteena on päästä kokonaan eroon öljylämmityksestä vuoteen 2025
mennessä. Öljylämmitys on vaihdettu kaukolämpöön Metsolan lastenkodilla ja
Kuivasojan koululla. Yli-Iissä öljylämmitys vaihdettiin hakelämmityksellä
toimivaan aluelämpöön Muurahaisen päiväkodilla ja Yli-Iin kirjastolla.
Lämmitystapamuutosten seurauksena päästöt ovat vähentyneet.

Sisäilmaolosuhteiden seuranta
Sisäilmakohteiden viestinnän kehittämistä jatkettiin. 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: Vika- ja WPro-ilmoituksien kautta

mahdollisiin sisäilma asioihin reagoidaan nopeasti.
Sisäilmakoulutukseen on panostettu, ja kolme kiinteistömanageria
valmistui rakennusterveysasiantuntijan koulutuksesta.

Talotekniikka-asiantuntijat vastaavat
Tilapalveluiden kiinteistöjen LVI- ja
sähköjärjestelmien ylläpidosta ja huollosta
nykyisissä rakennuksissa. Investointi- ja
perusparannushankkeissa ohjataan
suunnitteluvaiheessa suunnittelua laadukkaisiin
Talousluvut:
Liikevaihto 350 000€
Henkilömäärä:
10 henkilöä

ja energiaystävällisiin ratkaisuihin.
Rakennusprojekteissa valvotaan, että käyttäjille
saadaan laadukkaat ja toimivat uudet tai

uudistetut tilat.

Turvatekniikka palvelee turvateknisiin asioihin liittyen koko
kaupunkiorganisaatiota. Turvajärjestelmien toiminta varmistetaan sekä
ennaltaehkäistään turvatekniikkaan liittyvien laitteiden häiriöt.
Olimme mukana noin 40 korjaus- ja investointiprojektissa vuoden aikana,
joista Kauppahallin peruskorjaus sai Oulun rakennusvalvonnan Vuoden
Tuumastukki 2020 -palkinnon. Erityisenä haasteena ja ansiona kohteessa
onnistuttiin päivittämään talotekniikkaa nykyisten vaatimusten mukaisesti siten,
että sisätiloissa alkuperäinen ilme ja tunnelma pystyttiin säilyttämään.

Kunnossapitotoiminnalla varmistetaan

asiakkaan keskeytymätön toiminta kohteissa
sekä ylläpidetään kiinteistöjen arvoa.
Kunnossapitopalveluita tuotetaan Oulun
Tilapalvelut -liikelaitoksen omalla henkilöstöllä

Talousluvut: Liikevaihto 7 milj. €

sekä laajalla kumppanuusverkostolla.

Henkilöstömäärä: 45 henkilöä

Kunnossapidon hallintaan ja suunnitteluun

Kunnossapitoprojekteja: 60 kpl

käytetään Haahtela-kiinteistötietojärjestelmää.

Tietoa kunnossapitotarpeista tulee esimerkiksi kohteita huoltavilta huoltoorganisaatioilta sekä erillisten selvitysten, kuten esimerkiksi kuntoarvioiden
kautta. Kasvava vaikuttaja kunnossapitomäärärahojen käyttöön on myös
kohteissa olevat sisäilmaongelmat. Sisäilmaongelmat vaativat yleensä kiireellisiä
toimenpiteitä jo työsuojelunäkökulman vuoksi.
Mahdollisiin yllättäviin ongelmiin voidaan kuitenkin varautua esimerkiksi
suorittamalla kuntotutkimuksia ja yleensäkin huomioimalla, että vanhoissa

rakennuksissa on piileviä ongelmia sekä varautumalla esimerkiksi
lisätyövarauksilla kustannusarvioissa ja toteutussuunnitelmissa.

Kiinteistönhoitopalveluiden tehtävänä on
huolehtia kiinteistöjen lämmitysenergian,
sähkön ja veden sekä jätehuollon toiminta
hoitamissaan kiinteistöissä. Myös ulkoalueiden
hoito- ja kunnossapitotehtävät kuuluvat
olennaisesti kiinteistönhoitopalveluiden
tehtäviin. Näillä toimenpiteillä taataan turvalliset
ja toimivat tilat käyttäjille.
Talousluvut: Liikevaihto 4,9 milj. €
Henkilöstö: 52 henkilöä
Hoidettavat kohteet 2020:189 kpl kiinteistöjä

Taloteknisten järjestelmien hoito- sekä huoltotehtävät ja energian
seuranta, sisältyvät kiinteistönhoitajan palvelunkuvaukseen.
Käyttäjiltä tulevat korjaus- ja palvelupyynnöt kirjataan kiinteistön
huoltokirjaan, josta kiinteistönhoitajat poimivat ne työtehtäviksi ja
kirjaavat myös tehtävät suoritetuksi.
Kiinteistönhoidon palvelunkuvaukset on saatettu yhden mukaisiksi
omassa tuotannossa sekä yksityisessä palveluntuotannossa.
Vuonna 2020 kilpailutettiin omasta tuotannosta Kiimingin keskustan

alueen kiinteistöt. Uusi palveluntuottaja aloitti alueella elokuun alussa
viime vuonna.

Sisäliikuntapalvelut tuottavat vuosisopimuspohjaisesti
Oulun kaupungin Liikuntapalveluille liikuntapaikanhoito- ja
kunnossapitopalveluja. Toiminnan tarkoituksena on taata
turvalliset ja toimivat liikuntapaikat Oulun kaupungin
omistamissa liikuntalaitoksissa. Keskeisenä osana on myös
valvoa jäähallien ja uimahallien prosessien toimintaa.
Liikuntapaikanhoitajat tuottavat omassa tuotannossa
myös laitosten kiinteistönhoidon ja huollon.
Vuoden 2020 aikana kilpailutettiin omasta
tuotannosta Linnanmaan jäähallin liikuntapaikanhoito
ja kiinteistönhoito.

Talousluvut:
Liikevaihto 1,35 milj. €

Henkilöstö: 21 henkilöä
Hoidettavat kohteet 2020:
15 kpl liikuntalaitoksia

Puhtauspalvelut huolehtivat kaupungin
puhtauspalvelujen järjestämisestä sisäisille
asiakkaille. Suurimmat sisäiset asiakkaat
ovat sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä
hyvinvointipalvelut.
Puhtauspalveluista huolehtivat omalta
osaltaan Oulun Tilapalveluiden henkilöstö
sekä ulkoiset palveluntuottajat.
Vuonna 2020 ulkoistettiin KaakkuriMetsokangas-alueen ja loput Oulunsalon
kohteiden puhtauspalvelut
omistajaohjauksen mukaisesti.

Talousluvut: 11,8 milj. €
Henkilöstö: 180 henkilöä

OULUN KAUPUNKI

OULUN TILAPALVELUT LIIKELAITOS
LIIKELAITOKSEN
TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

1.1.-31.12.2020

Talousarvio

Tot-%

Ylitys+ / Alitus-

1.1.-31.12.2019

107 797 190,27

108 619 313,95

99,2

-822 123,68

109 737 867,23

Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut
tuotot

120 235,03

0,00

0,0

120 235,03

0,00

1 841 257,16

841 310,40

218,9

999 946,76

915 809,88

Tuet ja avustukset kunnalta

173 089,33

367 797,96

47,1

-194 708,63

439 688,84

Ostot tilikauden aikana

-26 770 290,57

-26 605 545,29

100,6

164 745,28

-26 186 917,77

Palvelujen ostot
Materiaalit ja palvelut
yhteensä

-37 441 659,09

-40 496 770,90

92,5

-3 055 111,81

-38 533 757,77

-64 211 949,66

-67 102 316,19

95,7

-2 890 366,53

-64 720 675,54

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja
tavarat

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

-18 021 973,98

-17 834 296,80

101,1

187 677,18

-20 750 651,83

-5 922 658,61

-6 201 109,47

95,5

-278 450,86

-5 041 144,31

-689 065,65

-665 648,82

103,5

23 416,83

-725 557,23

-24 633 698,24

-24 701 055,09

99,7

-67 356,85

-26 517 353,37

-160 631,44

-71 299,92

225,3

89 331,52

-189 194,48

-160 631,44

-71 299,92

225,3

89 331,52

-189 194,48

-22 132 311,85

-21 354 253,04

103,6

778 058,81

-19 556 840,32

-1 206 819,40

-3 400 501,93

35,5

-2 193 682,53

109 302,24

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja
arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset
poistot
Poistot ja
arvonalentumiset yhtensä

Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot

328,95

0,00

0,0

328,95

-23,11

-5 342,77

0,00

0,0

-5 342,77

-4 267,65

-5 013,82

0,00

0,0

-5 013,82

-4 290,76

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

-1 211 833,22

-3 400 501,93

35,6

-2 188 668,71

105 011,48

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN
VARAUKSIA

-1 211 833,22

-3 400 501,93

35,6

-2 188 668,71

105 011,48

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

-1 211 833,22

-3 400 501,93

35,6

-2 188 668,71

105 011,48

Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
yhteensä

TULOSLASKELMAN
TUNNUSLUVUT
Sijoitetun pääoman tuotto,
%
Kaupungin sijoittaman
pääoman tuotto, %
Voitto, %

-22,8

1,8

-22,8

1,8

-1,1

0,1

