Oulun tekninen liikelaitos

Vuosikertomus 2016

Oulun tekninen liikelaitos (Tekli) on Oulun kaupungin sisäinen
liikelaitos, joka tuottaa Oulun kaupungille maarakentamisen ja
ympäristön ylläpidon palveluita sekä kiinteistö-, logistiikka- ja
konepalveluita.

Sisältö
Johtajan katsaus....................................................................................3
Talous ja tuloksellisuus.....................................................................4
Henkilöstö.................................................................................................5
Maarakennuspalvelut.........................................................................8
Ympäristön ylläpitopalvelut........................................................ 10
Kiinteistöpalvelut................................................................................ 12
Logistiikkapalvelut..............................................................................14
Konepalvelut..........................................................................................16
Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta...........................18
Talous.........................................................................................................19
Metsuri poistamassa haittaavaa puustoa.

Visio
Olemme asiakkaillemme luotettavin
kumppani ja kokonaistaloudellisesti edullisin
palveluntuottaja palvelusegmenteillämme.

Sivujen 3 ja 18 kuvat Juha Sarkkinen. Muut kuvat Teklin kuva-arkisto.
Graafinen sivunvalmistus: Monetra Oy, Painatuskeskus
www.ouka.fi/tekli

2

Johtajan katsaus

Toimintaa kehitettiin omistajapoliittisten
tavoitteiden mukaisesti

Vuoden 2016 taloudellinen tulos oli erittäin hyvä.
Liikevaihto oli 55,2 M€ ja tilikauden ylijäämä
0,9 M€. Tilikauden positiivinen ylijäämä muodostui palvelutuotannon volyymin säilyttämisellä
suunnitellulla tasolla henkilöstöresurssien
alenemisesta huolimatta.

Myönteinen taloudellinen tulos muodostui liikelaitoksen kaikkien palvelusegmenttien tuloksekkaasta ja tehostuneesta toiminnasta. Henkilöstön kokonaismäärä aleni merkittävästi ja kokonaishenkilöstökulut olivat
edellisvuotta huomattavasti pienemmät. Tuottavuus parani selvästi ylläpito- ja projektitoiminnoissa. Pienemmillä henkilöstöresursseilla ylläpidettiin ja perusparannettiin liikenne- ja ympäristöalueita, kunnallistekniikkaa sekä
julkisia rakennuksia vuotta 2015 vastaava määrä; samalla kyettiin hyödyntämään ostopalveluja aiempaa laajemmin ja tehokkaammin.
Kaupunginvaltuuston asettamat omistajapoliittiset tavoitteet saavutettiin selkeästi; vakituisen henkilöstön
määrä aleni ennakoitua enemmän ja liikelaitoksen palvelutuotannon volyymi laski suunnitellusti edellisvuodesta
yli 5 M€. Palvelutoiminnan keskittymistä ydintoimintoihin
jatkettiin; vuoden 2016 alussa liikelaitos luopui sairaalateknisten huoltopalveluiden, sekä matkapalvelukeskustoiminnan tuottamisesta. Tekninen liikelaitos keskittyy
toiminnassaan suunnitellusti aiempaa tiiviimmin infra- ja
rakennusomaisuutta ylläpitäviin palveluihin.
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 sidosryhmiämme eteenpäin vieneestä yhteistyöstä.
Toimintamme tehostamisessa ja omistajapoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa asiakkaidemme ja yhteiskumppaneidemme rooli on jatkossakin keskeinen; tiiviillä
yhteistyöllä saavutamme meille asetetut tavoitteet.
Johan Alatalo
johtaja
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Talous ja
tuloksellisuus

Tilikauden tulos erittäin hyvä

Tekninen liikelaitos teki hyvän taloudellisen tuloksen.
Tulos oli poistojen ja peruspääomakorvauksen jälkeen
n. 0,9 M€ ylijäämäinen. Hyvä tulos saavutettiin tehostamalla toimintoja yhteistyössä henkilöstön, asiakkaiden ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Liikelaitoksen liikevaihto oli yhteensä 55,2 M€ ja joka oli
5,3 M€ edellisvuotta vähemmän. Henkilöstökulut olivat 21,9 M€. Henkilöstökulut laskivat edelliseen vuoteen
1,7 M€ johtuen henkilöstömäärän suunniteltua suuremmasta poistumasta, ylitöiden vähentämisestä, sekä valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen vaikutuksista lomapalkkoihin.

Toiminnalliset muutokset
Vuoden 2016 alussa Teknisestä liikelaitoksesta siirtyi terveydenhoitolaitteiden tekninen huoltotoiminta PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirille, sekä matkapalvelukeskustoiminta Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille.
Tuotannon tehokkuustavoitteet saavutettiin. Palvelutuotannon volyymi kyettiin pitämään suunnitellulla tasolla
henkilöstöresurssien alenemista huolimatta. Tuottavuuden nousu näkyy myös asiakkaalla; palveluhintoja pystyttiin osin alentamaan.

Taloudellinen tulos:
Liikevaihto ja muut tuotot

56 733 377

Toiminnan kulut

55 238 405

Poistot ja rahoituskulut

623 478

TILIKAUDEN TULOS

871 494

Liikevaihto yksiköittäin

Tukipalvelut

1 280

Maarakennuspalvelut

Ympäristön
ylläpitopalvelut

Liikevaihto asiakkaittain:
Oulun Vesi
liikelaitos
5%

Muut asiakkaat
7%

Hyvinvointipalvelut
11 %

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut
33 %

Logistiikkapalvelut

Liikelaitos Oulun
Tilakeskus
31 %

13 340 268

Kiinteistöpalvelut

Konepalvelut

Liikuntapalvelut
13 %

10 476 864

22 602 199

36 665

8 745 410

Liikevaihto yhteensä 55 202 686
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Henkilöstö

Henkilöstöllä toiminnan tuloksellisuudessa
merkittävä rooli
Liikelaitoksessa oli vuoden lopussa 426 vakituista
työntekijää. Henkilöstömäärä väheni 41 henkilöllä
vuoden aikana. Vähenemään sisältyvät organisatoriset muutokset matkapalvelukeskustoiminnan
poistuminen 6 henkilöä ja teknisen huollon poistuminen 8 henkilöä.

Lisääntyneiden tulospaineiden ja muutosten hallinnassa
oli käytössä työkykyjohtamisen malli. Mallin avulla pyrittiin varmistamaan työhyvinvointi. Työhyvinvoinnin takaamiseksi panostukset työsuojeluun ja henkilöstön terveydestä huolehtiminen yhteistyössä Oulun Työterveyden
kanssa olivat avainasemassa.

Keskimääräinen työntekijämäärä oli vuoden aikana
531 työntekijää. Vakituisessa työsuhteessa oli keskimäärin 438 ja ei vakituisissa palvelussuhteissa
93 työntekijää.
Liikelaitos tarjosi 213 henkilölle kesätyöpaikan,
opiskelijoille harjoittelupaikan tai työpaikan oppisopimussuhteessa. Työllistettyjä työntekijöitä oli
51 ja määräaikaisia 109.
Henkilöstöä koulutettiin, mm. esimiespassi ja työhyvinvointikorttikoulutuksia jatkettiin.
Liikelaitoksen vakinaisessa palvelussuhteessa olleiden työntekijöiden keski-ikä oli 52,2 vuotta.

Turvapuisto.

Vakituisen henkilöstön määrä 2010–2016
573
532

512
467
426

2012

2013

2014

2015

2016
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Työturvallisuusriskien arvioinneilla ohjattiin
Teknisen liikelaitoksen työturvallisuustyötä
Liikelaitoksen toiminnan riskien arviointi päivitettiin alkuvuodesta. Työturvallisuusriskit kartoitettiin ja toimenpiteet laadittiin yhdessä henkilöstön kanssa.
Työsuojeluun panostettiin
⊲ panostamalla työsuojeluparitoimintaan
⊲ tehostamalla tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkintaa
⊲ tiedottamalla Vaaraimeen tehdyistä ilmoituksista ja
korjaavista toimenpiteistä Rupellissa
⊲ tukemalla turvavarusteiden, kuten polkupyörän
nastarenkaiden ja kypärän, sekä nastajalkineiden tai
liukuesteiden hankintaa
Tekninen liikelaitos osallistui omalla koulutusrastillaan
turvallisuustoimijoiden yhteisesti järjestämään ”Turvaa
tenaville” –tapahtumaan. Tapahtumaan osallistui lähinnä esiopetuksessa olevia päiväkotien 5-6 – vuotiaita
lapsia hoitajineen. Teklin rastilla kerrottiin kokenein
ottein, sekä lapsia kiinnostavalla tavalla mm. auraus- ja
muusta työkonekalustosta, konetyön turvallisesta
kohtaamises-ta ja mahdollisista vaaratekijöistä, sekä
vaarallisista leik-kipaikoista.

Tykytoiminta

Viestintä
Liikelaitoksen sisäisiä Akkuna– sivuja päivitettiin
aktiivisesti ja useita liikelaitoksen toimintaa koskevia
artikkeleita julkaistiin myös kaupungin Akkunassa.
Hyvästä sisällöstä ja hyvistä kuvista tunnettu henkilöstötiedotuslehti Rupelli ilmestyi vuoden aikana 5 kertaa.

Henkilöstö kouluttamassa Turvaa tenaville tapahtumassa.

Liikelaitoksen henkilöstö vietti yhteistä virkistyspäivää
Montassa 2.9.2016 Active Camping -leirintäalueella. Ohjelmassa oli aktiviteettejä; actionrata, melontaa, frisbeegolf, lentopalloa ja patikointia. Moottoripyöräilijät kulkivat
ajopeleillään matkat perinteeksi muodostuneella tavalla.
Henkilöstön oli mahdollista käydä testauttamassa kuntoaan liikuntapalvelujen järjestämässä tapahtumassa.
Oulun uimahalliin rakennetussa testiympäristössä oli
kehon koostumuksen ja lihaskunnon mittauksen testejä.
Tulokset käytiin läpi asiantuntevan henkilöstön kanssa
ja saatiin ohjeistusta.
Helmipöllönpuiston leikkipaikan rakentamista.

Actionradalla.
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Tapaturmien määrä

Liukastumiset merkittävin tapaturmien syy
Erilaiset liukastumiset ja kompastumiset aiheuttivat eniten tapaturmia. Kaikkien yksiköiden töiden riskitekijät kartoitettiin arvioinnin menetelmällä. Toimenpiteet tapaturmien välttämiseksi käytiin läpi henkilöstön kanssa yhdessä työpaikkakokouksen yhteydessä.

Mannerheiminpuiston leikkipaikan rakentaminen.
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Maarakennuspalvelut

Ympäristön rakentamisella lisättiin
oululaisten hyvinvointia
Maanrakentamisen ja mittauksen
kokonaispalveluita
Maarakennuspalveluiden asiakkaita ovat Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut sekä muut hallintokunnat ja liikelaitokset.
Maarakennuspalvelut rakentaa ja peruskorjaa katu- sekä vesi- ja viemäriverkostoja laitteineen, ulkoilureittejä
ja liikuntapaikkoja, sekä tarjoaa Oulun kaupungin eri organisaatioille yhdyskuntasuunnitteluun, rakentamiseen
ja karttahuoltoon liittyviä maastomittaus- ja pohjatutkimuspalveluita.

Maanrakennuksen toiminnan painopiste
keskustassa
Oulun ydinkeskustan alueella päällystettiin katujen pintoja kivillä ja laatoilla. Työtä tehtiin kahdessa vuorossa ja
rakennettiin poikkeuksellisesti kivi-ja pintatöitä maaliskuusta joulukuun puoliväliin saakka.
Kivitöissä käytettiin uutena työmenetelmänä telttasuojauksia ja lämmityksiä.
Työn laatuun ja rakentamisen etenemisen tiedottamiseen
kaupunkilaisille, yhteistyökumppaneille, sekä alueen liiketoimintayrityksille panostettiin vahvasti.
Uudisrakentamisen kohteina olivat Vaskikankaan ja Letonrannan kaava-alueet.

Maarakennuspalveluissa tietomallipohjainen rakentaminen on osana jokapäiväistä toimintaa.
Tietomallipohjaisessa rakentamisessa päästiin uudelle
tasolle, kun toteumamallin ja laadunvalvonnan ohje julkaistiin ja otettiin käyttöön, sekä perehdytettiin yksikön
avainhenkilöille ja yhteistyökumppaneille. Maarakennuspalveluiden asiantuntijaosaamista on mukana Oulun kaupungin 3-D mallintamisen toteutuksessa.

Yksikkökustannushintojen kautta säästöihin
– erinomaisella asiakastyytyväisyydellä
Maarakennuspalveluissa jatkettiin v. 2016 yksikköhintojen
kautta tiukkaa kustannustekijöiden tarkastelua.
Työtapojen, menetelmien, hankintojen, kumppanuuksien, sekä oman kaluston ja tilojen kustannusten pienentämisen kautta tavoitteena on kaventaa edelleen hintaeroa
yksityisiin palvelun tuottajiin.
Maarakennuspalveluiden asiakastyytyväisyys v. 2016 oli
erinomaisella tasolla: 4,3 (asteikolla 1-5).

Mittaus- ja geotekniikkayksikön suoritemääriä 2016
Tarkastetut asemakaavan pohjakartat

49

Tarkastetut rakennuslupakarttojen pohjakartat

29

Rakennusten paikan merkinnät

752

Uusien valmiiden rakennusten sijaintikatselmukset

1 518

Liikuntarakentamisen kohteita olivat mm. Jäälin urheilukentän rakentaminen ja Hiukkavaaran keskuksen pallokentän pohjaustyöt.

Uudet rakennetut tonttipyykit

806

Maalaboratorionäytteet

790

Painokairauspisteet

306

Tietomallipohjainen rakentaminen osana
toimintaa

Heijarikairauspisteet

22

Uusia pohjavesiputkia

20

Havainnoitavia pohjavesiputkia yhteensä

273

Maarakennuspalveluiden vahvuutena on tietomallipohjaisen rakentamisprosessin hallinta alusta loppuun. Yksikön
työntekijät ovat mukana lähtötietomallin tuottamisessa,
rakentamisen toteuttamisessa, toteutuneen kartoittamisessa ja dokumentoinnissa, sekä kartan muodostamisessa ja ajantasaistamisessa.
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Maarakennuspalvelut on tuottanut ympäristön hyvinvointia rakentamalla ammattitaidolla ja laadulla ydinkeskustan
kivi- ja graniittilaatta päällysteet.

Maaperän geoteknisillä ominaisuuksilla on merkittävä osuus pohjarakenneratkaisujen kustannuksiin.
Maanrakennuspalveluiden pohjatutkimuskalusto selvittämässä maaperän kantavuutta ja routivuutta.
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Ympäristön
ylläpitopalvelut

Monipuolista ja laajaa ylläpitopalvelua

Ympäristön ylläpitopalveluiden
toimintoja on liikenne-, ympäristö- ja ulkoliikunta –alueiden
ylläpito. Metsien- ja luonnonhoitoon kuuluu
muun
muassa lähimetsien,
luontopolkujen,
vesialueiden ja
Isokadun viimeistelyistutuksia.
kalavesien hoito. Lisäksi yksikkö huolehtii osaltaan päällystys-, pintaus- ja
paikkauskohteiden rakennuttamispalvelusta. Merkittävimmät asiakkaat ovat Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, sekä
Liikuntapalvelut.
Yksikön vastuulla olevat alueurakat Keskusta, Linnanmaa-Rusko, Oulunsuu-Kaukovainio-Perävainio ja Hietasaari-Koskela tarjottiin kahtena tavoitehintaisena alueurakkana, eli Keskusta ja Keskustan kehä -alueurakkana.
Haukiputaalla hoidettiin liikenne- ja ympäristö-, sekä ulkoliikunta-alueita ja perusparannettiin ulkoilureittejä.
Syksyllä Haukiputaan toiminnot muutettiin uuteen tukikohtaan Teollisuustielle. Yli-Iissä jatkui ulkoliikunta-alueiden ja –reittien kunnossapito, sekä liikennealueiden muu
hoito. Oulunsalossa toteutettiin erikseen tilattuja ylläpitotehtäviä.
Teknisen liikelaitoksen kehittämissuunnitelman mukaisesti Haukiputaan liikealueiden ylläpito ja Kiimingissä
kaikki ylläpitotoiminnot päättyivät. Kiimingin tukikohdasta luovuttiin ja henkilöstö siirtyi keskustan alueelle.
Yksikön vakinaista henkilöstöä oli 120 ja määräaikaisia
keskimäärin 25.

Liikennealueiden ylläpidossa joustavat
työajat kokeiltavana
Aurauksessa ja hiekanpoistossa kokeiltiin siirrettyä työaikaa, eli työt aloitettiin aamulla neljän aikaan ja päättyivät

puolen päivän aikoihin. Kokeilun tavoitteena oli parantaa
työaikojen ennakoitavuutta ja vähentää työkuormitusta, sekä ylityötuntien määrää. Kokeilulla pyrittiin tehostamaan toimintaa kokonaisuutena mm. vähentämällä tarpeetonta liikennöintiä katualueilla, sekä pienentämään
suoria henkilöstökustannuksia. Kokeilun tavoitteena on
luoda toimintamalli, millä taataan oululaisten sujuva ja
turvallinen liikkuminen Oulun teknisen liikelaitoksen ylläpitämillä yleisillä katualueilla kustannustehokkaimmalla tavalla.

Liikennealueiden erillis- ja
asiantuntijapalvelut osana ylläpitoa
Yleisten alueiden valvontaan kuuluu mm. kadunvarsimainosten sijoituksen valvonta ja luvattomien mainosten
poisto, vuokrattujen katualueiden käytön valvonta, lumikasojen valvonta, sekä poistattaminen, rekisterien ylläpito, esim. liikennemerkkirekisterin, jossa on tiedot lähes
kaikista Oulun kaupungin liikennemerkeistä, rekisterien
päivittäminen liikennemerkkimuutosten ja uusien asennettujen liikennemerkkien osalta. Lisäksi päivitämme tarvittaessa myös muita pienempiä katujen hoitoon liittyviä
rekistereitä.
Hylättyjen ajoneuvojen, eli katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen ja niiden ajoneuvojen, joita ei tosiasiallisesti käytetä
liikenteessä siirtokehottaminen ja varastoon siirrot päätösten mukaisesti.
Ahmosuon lentopaikan toimintaan liittyvien Ilmailutiedotusten eli notamien valmistelu, lentopaikan käyttölupien ja muiden asiakirjojen teko, sekä ilmoitustaulusta
huolehtiminen. Lentopaikan kunnostus- ja raivaustöiden
suunnittelu ja arviointi, materiaalien hankinta, sekä töiden
teettäminen.
Asiantuntijapalveluna teemme päällystyksiin, pintauksiin ja paikkauksiin liittyviä töitä, kuten kaivuluvan alaisten kaivutöiden asfaltti- ja kivipäällysteiden paikkausten
teettäminen, asfalttipintausten määrittely, teettäminen ja
valvonta sekä määrämittaukset ja laskutusten hoitaminen ja tilastointi. Lisäksi määrittelemme ja esitämme liikenneväylien peruskorjauskohteita
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Ulkoliikuntapaikat toimivat ympäri vuoden
Haukiputaalla ja Yli-Iissä huolehdittiin liikunta-alueiden ja
ulkoilureittien ylläpidosta. Latujen kunto varmistettiin tekolumella ja luistelukentät saatiin käyttökuntoon hyvissä
ajoin, joista saimme käyttäjiltä kiitosta. Erillisinä urakoina
tehtiin kuntoreittien ja urheilualueiden kunnostustöitä, joilla varmistettiin liikuntapaikkojen toimivuus ympäri vuoden. Virpiniemen ulkoilualueen reittien viitoitus ja
opastus uusittiin kokonaisuudessaan.

Virpiniemen ulkoilureittien lähtöalueen opasteet.

Näkyvää ja monipuolista ympäristöalueiden
hoitoa oululaisille
Ylläpitoalueilla päivittäiset työt koostuivat puhtaanapidosta, nurmikoiden, perennojen, kesäkukkien, pensaiden
ja puiden hoidosta. Kesäkukkaryhmien suunnitelmien
mukaisesti puistoihin istutettiin kesäkukkia 12 350 kpl ja
kukkasipuleita 6 600 kpl. Kaikki Oulun kaupungin leikkipaikkojen tarkastukset ja korjaukset siirtyivät vuoden lopussa hoitoomme. Talvisin hoidetaan puistometsiä, tehdään lumitöitä, kunnostetaan varusteita ja kalustoa.

pensaiden pistokaslisäystä hyvin tuloksin. Yhteistyötä Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kanssa lisättiin
mm. hakemalla kasvitieteelliseltä puutarhalta pistokasmateriaalia taimistolle.

Kierrätys ja uudelleenkäyttö on Ympäristön
ylläpitopalveluilla jokapäiväistä toimintaa.
Hoitamiltamme alueilta tulee orgaanista jätettä ja hajoamatonta, jotka valmistellaan uudelleen käyttöä varten
tai toissijaisesti kierrätetään. Kasvijätettä hyödynnetään
kompostoimalla, komposti käytetään osana mullanvalmistusta sekoittamalla se maanparannusaineeksi humuspitoiseen täyttömaahan. Puiden rungot hyödynnetään tukkipuuna tai hakettamalla ne katemateriaaleiksi,
risut haketetaan energiapuuksi. Hiekkalaatikoiden leikkihiekat uusiokäytetään, laatoitusten asennushiekkana,
koira-aitauksien pohjamateriaaleina ja osana mullan valmistusta. Myös muut viherrakentamisen materiaalit, kuten puretut kiveykset pyritään käyttämään uudelleen.
Kalusteita kunnostamalla korjaamme roska-astioita ja
puistojen penkkejä, käyttökelpoiset osat hyödynnetään
varaosina. Kivipäällysteisten katujen korjaukset tehdään
pääsääntöisesti käytetyistä puhdistetuista graniittinoppakivistä. Poistettavat asfalttipäällysteet ja asfalttipäällysteiden jyrsintärouhe toimitetaan urakoitsijalle uudelleen
käytettäväksi. Liukkauden torjuntaan käytetyt hiekat ja
murskeet poistetaan keväällä harjaamalla ja kerätyt materiaalit ajetaan lumenkaatopaikan kulkupaikkojen ja alueiden tasauksiin. Toiminnasta syntyvät metallijätteet toimitetaan lajiteltuina metallinkeräykseen.
Kasvinsuojeluaineita käyttävät vain uuden kasvinsuojelulain mukaisesti koulutetut henkilöt. Polttoaineet ja muut
ympäristölle haitalliset aineet varastoidaan asianmukaisissa tiloissa. Kaikki Ympäristön ylläpitopalveluiden toiminnasta syntyvä jäte hävitetään ohjaavien lakien ja ohjeistusten mukaisesti.
Suoritteita 2016

Hupisaarten kaupunginpuisto on suosittu kiinnostusta ja
ihailua herättävä alue perenna- ja ruusuistutuksineen sekä kokoelmakasvihuoneineen. Kasvihuoneissa kasvatetaan puistoihin kukkapylväitä, ryhmäkasveja ja köynnöskasveja.

Liikennealueet

Ulkoliikuntaalueet

Ympäristörakentaminen
Merkittävin kohde oli Sampolan päiväkodin leikkialueiden
ja pihan rakentaminen. Lisäksi leikkipuistoja rakennettiin
ja saneerattiin 4 kpl, pienempiä rakentamis- ja kunnostus
kohteita noin viisikymmentä. Kaivulupien kautta viheralueiden korjauksia tehtiin noin 300 kohteessa.

Taimisto palvelee Oulun aluetta
Kasvatamme erityisesti isoja puita, joiden osalta olemme lähes omavaraisia. Taimistolta myydään puita omaan
tuotantoon ja yksityisille viherrakentajille. Yhteensä taimistolla on kasvamassa noin 24 000 puuta. Uutena toimintana taimistolla kokeiltiin yleisimpien viheralueiden

Ympäristöalueet

Ylläpidetyt liikenneväylät Oulussa

n. 755 km

Ylläpidetyt liikenneväylät
Haukiputaalla
Hiihtoladut ja kuntoradat

n. 140 km

Päiväkotien ja koulujen ladut
Liikunta- ja urheilukeskukset
Jäädytettävät ja hoidettavat kentät
Uimarannat ja -paikat
Ylläpidetyt jätevesiviemärit
Ylläpidetyt sadevesiviemärit
Hoidetut puisto- ja
liikenneviheralueet
Istutetut kesäkukat
Istutetut kukkasipulit
Uusien leikkipaikkojen
rakennuskohteet
Leikkipaikkojen peruskorjaukset
Ylläpidettävät leikkipuistot
ja -paikat
Kaivulupien aiheuttamat
viheralueiden korjaukset

19 kpl
10 km
100 kpl
1 kpl
25 kpl
6 kpl
n. 700 km
n. 600 km
n. 800 ha
12 500 kpl
6 600 kpl
1 kpl
4 kpl
n. 150 kpl
n. 300 kp
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Kiinteistöpalvelut

Toiminta keskittyy julkisen rakenuskannan
ylläpitoon ja parantamiseen
Kiinteistöpalvelut
Kiinteistöpalvelut luopui sairaalateknisten laitteiden
huoltopalveluiden tuottamisesta ja toiminta siirtyi Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Liikkeenluovutuksessa siirtyi henkilöstöä yksi kunnossapitopäällikkö ja
seitsemän erikoisammattimiestä.

Kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelut
Kiinteistönhoitopalveluina hoidettiin ja huollettiin yhdessä liikuntalaitospalveluiden kanssa pääasiassa Oulun Tilakeskuksen omistamia kiinteistöjä, joita oli yhteensä noin
240 kpl. Kunnossapitopalveluina tuotettiin Oulun Tilakeskuksen tilaamat kunnossapitotyöt sisältäen maalaus-,
LVI-, sähkö- ja puusepän työt kaupungin omistamiin kiinteistöihin.
Palvelunsopimukset tehtiin Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen, Liikuntapalvelujen, sekä Sivistys- ja kulttuuritoimen
kanssa. Tämän lisäksi palveluita tuotettiin erillissopimuk-

sina Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille, sekä muille Oulun kaupungin hallintokunnille.
Haukiputaan Simppulanharjun ja Kiimingin Honkimaan
varikkojen toiminta lopetettiin. Haukiputaalla kiinteistöpalveluiden toiminta keskitettiin Teollisuustie 1:n varikkoalueen tiloihin. Kiimingissä kiinteistönhoitajille ja kunnossapidon henkilöstöille hankittiin huoltoautot, jotka
varustettiin tärkeimmillä työvälineillä, sekä tarvikkeilla.
Kiinteistönhoidon kiinteistöpäivystyksen valvomo-ohjelmisto uusittiin syksyllä 2016 ja sen mahdollistamia oheispalveluja kehitetään vuoden 2017 aikana.
Uutena palveluna hallintokunnille kehitettiin ns. riistakameravalvontaa lyhytaikaiseen kameravalvontatarpeeseen. Tässä järjestelmässä kamerat ovat helposti asennettavissa, eivätkä ne tarvitse kiinteää sähkösyöttöä
toimiakseen. Materiaali tallentuu palvelimelle, josta se on
hyödynnettävissä tarpeen mukaan. Katselu- ja kuvamateriaalin käyttöoikeudet järjestelmään annetaan yhteistyössä kaupungin riskienhallintapäällikön kanssa ennen järjestelmän asennusta kohteeseen.

Kiinteistötyönjohtaja Mauno Vattukumpu kiinteistövalvomossa.
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Kiinteistönhoitaja Mikko Mustonen tarkistamassa Oulun kaupunginteatterin sprinklerikeskusta.

Liikuntapaikkojen ylläpito
Teknisen liikelaitoksen tuottamat liikuntapalvelut yhdistyivät vuoden 2016 alusta Liikuntapaikkojen ylläpidoksi.
Liikuntapaikkojen ylläpitoon sijoittui kaikki sisä- ja ulkoliikunnan palvelut; liikuntalaitokset, urheilukeskukset, kuntoradat, kuntoladut, uimarannat, sekä näiden kohteiden
kunnossapito ja liikuntapaikkahoito. Yksikkö tuottaa Sivistys- ja kulttuuritoimi / Liikuntapalveluiden tilaamat liikuntapaikkahoitotehtävät, sekä Tilakeskuksen tilaamat kiinteistönhoitotehtävät.
Palvelusopimuksiin kuuluu 15 liikuntalaitosta, seitsemän
ulkoliikuntakeskusta, uimarantoja, hiihtolatuja, koulujen
ja puistojen kenttien jäädytystä. Liikuntapaikkojen ylläpito myös peruskunnostaa uimarantoja ja kuntoilureittejä.
Kesän 2016 isompia hankkeita oli Sankivaaran ampumaurheilukeskuksen ampumaratojen valmistaminen, sekä Valkeisjärven uimarannan laajennus.

Perusparantaminen
Yksikkö tuotti Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaamat
perusparannustyöt kaupungin omistamiin kiinteistöihin.
Hankkeita oli 8, joista suurimpia olivat:
⊲ Pohjankartanon koulun B-osan perusparannus ja
muutostyö, jatkuu vuodelle 2017

⊲ Pöllönkankaan koulun perusparannus vaihe 1, ala-aste,
jatkui vuodelta 2015
⊲ Pöllönkankaan koulun perusparannus vaihe 2, yläkoulu, jatkuu vuodelle 2017
⊲ Sampolan päiväkodin perusparannus, jatkui vuodelta
2015
Pohjankartanon koulun B-osan peruskorjaus ja muutostyö oli ensimmäinen osa Pohjankartanon ohjelma- allianssia. Allianssi on pisimmälle viety integroitu toteutusmuoto, jossa tilaaja valitsee hankkeen keskeiset
sopimuskumppanit jo heti alussa suunnittelemaan ja toteuttamaan hanke yhdessä tilaajan kanssa.
Allianssimallissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, asettavat yhteiset tavoitteet, laativat
yhteisen sopimuksen ja kaikille yhteisen kaupallisen mallin, sekä jakavat hankkeen riskit ja hyödyt yhdessä.
Peruskorjaus ja muutostyö koski 1-kerroksen B-osan opetustiloja. Alapohjarakenne salaojituskerroksineen purettiin ja rakennettiin uudelleen B- osan maavaraiselta osalta. Vesikatto korjattiin ja tehtiin uusi IV- konehuone.
Rakennukseen toteutettiin matemaattis-luonnontieteellisten aineiden, tietotekniikan ja kotitalouden oppimisympäristö yläasteen ja lukion erityisluokkien, sekä Oulu-opiston aikuisopiskelijoiden käyttöön. Työt aloitettiin
tammikuussa ja ne valmistuivat maaliskuussa 2017.
Kohteen vastaavana mestarina toimi Antti Heikkilä.
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Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalveluiden rooli uudelleen
arvioitavana
Palveluissa muutoksien vuosi

Varastopalvelut

Logistiikkapalvelut tuotti kuljetus- ja varastopalveluja.
Talousarviovuonna jatkettiin 2015 aloitettua omantuotannon tarkastelua, toimitusketjujen ja varastoinnin kustannusten parempaa kokonaishallintaa. Kaupungin säästötoimenpiteiden linjauksien mukaisesti omat resurssit niin
henkilöstöstä, kuin kuljetuskalustosta vähenivät.

Varastopalveluiden tarkastelussa selvitettiin tuotteiden
toimitusketjujen kustannusten tehostamista. Hyvinvointipalveluiden terveydenhoitotuotteiden kustannuksia tulee kahden varastotoimitusten kautta (PPSHP ja TEKLI) ja
varastopalveluilla on päällekkäistä toimintaa.
Varastojen tuotteista suurin osa on samaa terveyden hoitoon liittyvää tuotetta ja tehokkuuden lisäämiseksi varastopalveluiden yhdistämisen selvitys käynnistettiin.

Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalveluissa tilaajien kanssa linjattiin oman- ja ostopalvelun välitystoiminnan uudelleen arviointia ja sen
kohdentamista keskitettyyn palveluun.
Matkapalvelukeskus (MPK) siirtyi vuoden 2016 alussa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin perustettuun joukkoja henkilöliikenne tiimiin. Ko. tiimi tuottaa jatkossa kaiken
henkilöliikenteen palvelujen suunnittelun, ostopalvelun
kilpailutuksen ja hankinnan, sekä välityksen Oulun konsernissa.
Talousarviovuonna kuljetuspalvelun 3,1 M€ liikevaihdosta
Hyvinvointipalvelujen osuus oli 1,7 M€, mistä henkilökuljetuksien osuus oli suurin. Sivistys ja kulttuuripalvelujen
kuljetuksia tilattiin 1 M€ edestä. Loppuosa talousarvion toteutumasta 0,3 M€ olivat konsernin eri toimialueiden tavarakuljetuksia. Ostopalvelun osuus kuljetuksista kasvoi
omien resurssien vähetessä.

Myynti tuoteryhmittäin 1.1.2016–31.12.2016 (12kk)
Vaatteet ja tekstiilit 1 %
Taloustarvikkeet 2 %

IT-tarvikkeet
1%

Palvelut 2 %
Toimisto- ja
koulutarvikkeet
(sis.kalenterit) 4 %
Inkontinenssituotteet 6%

Varastotuotteiden liikevaihto oli 5,6 M€ josta suoraan Hyvinvointipalveluille toimitettuna oli 75 prosenttia. Loput
25 prosenttia jakaantui konsernin muille hallinnonalueille.

Kuljetus- ja varastopalvelujen näkymää
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistukseen valmistauduttiin Oulun Logistiikkapalveluiden tuottamisen järjestelyillä. Varastotoimintojen yhdistämisestä aloitettiin
PPSHP:n ja Oulun Hyvinvointipalveluiden kanssa keskustelut talousarviovuonna. Neuvotteluiden tavoitteena on,
että v. 2017 saataisiin sovittua varastojen ja toimitusketjujen yhdistämiset. Siirrolla parannetaan varastopalvelujen
tuotantoprosessia, puretaan samojen varastotuotteiden
päällekkäistä varastointia, lisätään toiminnan kustannustehokkuutta, sekä varaudutaan Pohjois-Pohjanmaan
maakuntauudistukseen, jolloin päällekkäisistä kustannuksista voitaisiin luopua.
Myynti yrityksittäin 1.1.2016–21.12.2016 (12kk)

Kalusto 1 %
Tekniset tarvikkeet &
Suojaimet 1 %

Oulun Serviisi
3%

Oulun Konttori
1%

Oulun Tietotekniikka
1%

Ulkoiset
4%
Siivous- ja
puhdistusaineet 4 %

Hoitotarvikkeet 40 %
Laboratoriotarvikkeet 7%

Siku
34 %

Hyvinvointipalvelut
57 %

Avannetuotteet 8 %

Siivous- ja
puhdistustarvikkeet
11 %

Diabetestuotteet 12 %
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Logistiikkapalveluiden uutta henkilökuljetuskalustoa.

Tavaran toimitusta asiakkaille.
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Konepalvelut

Ajoneuvokaluston hankintaa ja hallintaa

Konepalvelut tuottaa Oulun kaupungin omistamalle ajoneuvokalustolle omaa huolto-, korjaamo- ja metallirakennetoimintaa sekä ajoneuvokaluston teknistä hallintaa.

Kalustomäärä
Kalustoseurannassa oli vuoden 2016 aikana 473 rekisterissä olevaa erilaista ajoneuvoa; sisältäen, autot, työkoneet,
pienkoneet ja perävaunut. Edellisvuodesta kokonaisajoneuvomäärä väheni 15 ajoneuvolla, vaikkakin huoltoleasingmäärä kasvoi noin +10%. Leasingkalustoa vaihdettiin
uudempaan 24 ajoneuvon verran.

Kalustohankinnat
Koneyksikön kalustohankinnat ympäristön kunnossapitokaluston osalta tehtiin työteholtaan tehokkaampien ja
uudenaikaisempien, sekä uusimpien ympäristövaatimusten (Euro 6 ja Stage V) mukaisesti. Toimintavuoden aikana investoitiin ajoneuvokalustoa yksi traktorikaivuri, yksi
kunnossapitokone, yksi ylläpitotraktori, kaksi pyöräkuormainta, sekä kaksi henkilökuljetusautoa ja viisi tavarankuljetusautoa. Erikoislaiteinvestointena oli yksi ilmastointilaite urheilukentille ja yksi koukkuvaihtolavalaite
modifikaationa vaihtolavojen vaihtoon.

Ajosuoritteet
Ajoneuvokalustolla ajettiin vuonna 2016 yhteensä 1 617 910
kilometriä, joka vastaa ajomatkaa noin 40 kertaa maapallon ympäri. Ajokilometrejä kertyi 280 313 km vähemmän.
Tämä on ajosuoritteena noin -15% vähemmän kuin edellisvuonna.

Käytöstä poistetun omaisuuden realisointi
Teknisen liikelaitoksen epäkuranttia ja käytöstä poistettua käyttöomaisuutta realisoitiin seitsemässä nettihuutokaupassa. Kiimingin Honkimaan tukikohdan ylijäämämateriaalit kokonaisuudessaan ja Haukiputaan tukikohdan
korjaamon vanhoja työlaitteita myytiin nettihuutokaupassa. Lisäksi erilaisia poistettavia, rekisteröityjä- ja rekisteröimättömiä, Teklin ajoneuvoja realisoitiin yhteensä
32 kappaletta.

Metallirakennetyöt
Korjaamon metallirakenneosastolla tehtiin erikoisosaamistyönä kahdeksan erilaisten kuntoilu- ja liikuntapuistojen välineiden, sekä useiden leikkipuistojen leikkivälineiden kunnostustöitä. Heinäpään urheilualueelle pääportti
tilattiin myös korjaamolta. Keskustan maarakennuksen
työmaalla tehtiin ja asennettiin Uudenkadun risteyksiin
portaaliopastimia. Isonkadun ajorampin päällä olevan tapahtuma-aluen ”Kesäkadulle” asennettiin omana mittatilaustyönä tehdyt kaiteet. Samoin toteutettiin alueen
uniikkikäsitöinä sadevesikaivojen erikoisrännityöt.

Työllistäminen
Konepalvelut osallistui ja toteutti omalta osaltaan Oulun
kaupungin työllistämisen palkkatukimallia pitkin toimintavuottaan. Ammatillisista oppilaitoksista työssäopiskelijoita oli keväällä kolme eri opiskelijaa, kesällä AMK-harjoittelijoita oli kolme teknisen alan opiskelijaa ja kesänuoria
kuukauden työsuhteessa viisitoista nuorta. Yksi työtön
henkilö oli palkattu puolen vuoden ajaksi vuorotteluvapaasijaiseksi.
Vuoden lopussa Konepalvelut -yksikön vakituinen henkilömäärä oli 16 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuoden
aikana kaksi henkilöä. Osa-aikaisia työntekijöitä on kolme henkilöä.
Konepalvelut toimi koko vuoden aktiivisesti työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä mm. TYK-päivän merkeissä.
Konepalvelut tehosti ennakoivan perushuollon läpimenoaikoja ja korjausten sujuvuutta toiminnassaan. Tämä
näkyy yksikön tuloksessa. Korjaamotoiminta on ollut jatkuvassa muutoksessa. Ammatinkuvat muuttuvat ja samat
henkilöt tekevät yhä useampia tehtäviä.
Vuoden 2017 alusta Konepalvelut yhdistettiin Ylläpito- ja
ympäristöpalvelun vahvuuteen omana tulosalueenaan
”Kaluston ylläpito”.
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Ajoneuvon huoltoa.

Aurauskaluston
korjaushitsaamista.

Aurauskaluston
kunnostamista.

17

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 10 kertaa. Käsiteltäviä
asioita oli 53 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

Takarivi vasemmalta Elina Lämsä (sihteeri), Hannes Kortesalmi (pj.), Mervi Hyvärinen, Paula Kauppinen-Suikki, Päivi Pesola,
Paula Halonen, Kalevi Kuha. Eturivi vasemmalta Timo Lindborg, Hannu Siipola, Johan Alatalo (esittelijä).
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Talous

Liikelaitoksen tuloslaskelma

Liikelaitoksen tase

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunnalta
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys(+)/vähennys(-)
Palvelujen ostot
Materiaalit ja palvelut yhteensä

55 202 685
773 647
757 043

-13 099 626
-4 765
-17 300 867
-30 405 258

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

-15 673 775
-5 127 499
-1 075 724
-21 877 000

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-346 408
-2 956 146
1 148 563

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Muille maksetut korkokulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

2 270
590
0
-279 442
-487
-277 069

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

871 493

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

871 493

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

871 493

Liikelaitoksen rahoituslaskelma
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hydykkeiden
luovutustulot
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta

1 148 563
346 408
-277 069
-55 997
-647 964
69 537
583 477

4 765
-371 614
-423 001
0
206 573
-583 277

RAHAVAROJEN MUUTOS
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INFORMATIIVINEN TIETO
Yhdystili 31.12.
Yhdystili 01.01.
Yhdystilin muutos

11 502 680
11 131 065
371 614

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

1 500 527
1 500 527

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 500 527

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet
Vaihto-omaisuus yhteensä
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä

694 996
280 826
975 823

340 125
11 502 680
670 513
152 900
12 666 220
12 666 220

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

560

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

13 642 603

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

15 143 131

4 000 000
2 378 637
871 493
7 250 131
285 008
285 008

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat kunnalta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

657 362
657 362

Lyhytaikainen
Ostovelat
Korottomt velat kunnalta
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 244 427
0
270 337
3 435 863
6 950 628
7 607 990

VASTATTAVAA

15 143 131

19

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

