Oulun tekninen liikelaitos

Vuosikertomus 2017

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

Toimintaa kehitettiin omistajapoliittisten
tavoitteiden mukaisesti

Tilinpäätöskatsaus 2017
Vuoden 2017 taloudellinen tulos oli erittäin hyvä. Liikevaihto oli 54,6 M€ ja tilikauden ylijäämä 1,6 M€. Tekninen
liikelaitos saavutti kaupunginvaltuuston asettamat omistajapoliittiset tavoitteet selkeästi; liikevaihtotaso sekä
henkilöstömäärä aleni suunnitellusti ja palvelutoiminnan
tuottavuus kasvoi tavoitteiden mukaisesti.
Erinomainen taloudellinen tulos muodostui liikelaitoksen
kaikkien palvelusegmenttien tuloksekkaasta ja tehostuneesta toiminnasta. Liikelaitoksen palvelutuotannon
tuottavuus parani edelleen toimintojen kehittämisellä
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Henkilöstöresurssien aiempaa parempi kohdentaminen, työaikajärjestelyt
sekä kumppanuuksien hyödyntäminen ja projektien materiaalihallinnan parantaminen mahdollistivat hyvän vuosituloksen. Tuottavuuden kasvu näkyi myös asiakkaalla;
palveluhinnoittelumme aleni useissa palvelutuotteissa.
Virastomestaripalveluiden siirto liikelaitokseen vuoden
2017 alussa vahvensi palvelutarjoamaamme. Virastomestaripalveluiden sisältyminen palveluvalikoimaan lisää mahdollisuuksia kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden
kokonaisvaltaiselle kehittämiselle asiakaskokemuksen
ja omistaja-arvon kasvattamisen näkökulmista. Syksyllä
2017 toimintamme supistui logistiikkapalveluiden osalta;
varastointipalvelu ja siihen liittyvä henkilöstö siirtyi osaksi
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa.
Olemme onnistuneet tehtävässämme huolehtia oululaisten hyvinvoinnista; asiakkailtamme saatu palaute työmme laadusta on ollut hyvää. Henkilöstömme on ansiokkaasti kyennyt palvelemaan asiakkaitamme muutosten
keskelläkin. Ilman ammattitaitoista ja palveluhenkistä porukkaamme vuoden 2017 tulokset eivät olisi olleet mahdollisia. Kiitos Tekliläiset!

Kulunut vuosi oli monin tavoin muutaman edellisvuoden
kaltainen; monella mittarilla hyvä mutta myös haastava.
Toiminta on muutoksessa ja muutostahti kiihtyy entisestään; asiakkaidemme palveluverkot sekä kaupunkikonsernin omistajapolitiikka ovat muutostarkastelussa. Muutoksessa tarvitsemme joustavuutta ja asennetta; halua
asennoitua myönteisesti muutoksiin ja halua palvella oululaisia myös jatkossa.
Johan Alatalo
johtaja
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Infrapalvelut/
Maarakennuspalvelut

Maarakennuspalvelut parantaa
kaupunkiympäristön turvallisuutta ja
lisää kuntalaisten hyvinvointia

Tuottavuuden parantumista ja yksikkökustannushintojen
pienentymistä saavutettiin tehostamalla omien resurssien käyttöä, hyödyntämällä kumppanuuksia ja kilpailuttamalla asiantuntevasti mm. kadunrakennusmateriaalit, vesijohto- ja viemärimateriaalit, konepalvelut, maamassojen
kuljetukset, sekä muut rakentamispalvelut. Koneohjausmallin täysipainoisella käytöllä ja koneohjaustoiminnan
sekä Infrakit-sovelluksen hyödyillä saavutettiin merkittäviä säästöjä mm. profiloinnissa ja maanleikkauksissa.
Drone-kopterimallinnuksen tuottamista pilotoitiin yhdessä tilaajan kanssa, Hiukkavaaran keskuksessa ja Kuusisaaren perusparannuksessa.
Maanrakentamisen painopistealueet olivat Hiukkavaaran
keskuksen rakentamisessa, saneerausrakentamisessa ja
liikuntapaikkarakentamisessa.

Hiukkavaaran alue oli suurin yksittäinen kohde maanrakennuksessa.
Suurimmat saneerauskohteet olivat Jäälin Vanhatien alueen katujen ja kunnallistekniikan saneeraus, sekä Ratsukentäntien ja Ratsuväentien saneeraus.
Liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä toteutettiin Lintulan urheilualueen saneeraus, Hiukkavaaran urheilukeskuksen rakentaminen, kuntoreittien rakentaminen sekä
Fitness-puiston rakentaminen.
Mittaus ja geotekniikan toiminta muutti Koskitien varikolta Poratielle. Toimipisteen muutoksella parannettiin työviihtyvyyttä ja alennettiin kustannuksia.

Hiukkavaaran keskuksessa rakennettiin kunnallistekniikkaa, katuja ja liikuntapaikkoja. Teklin urakkaan kuului
myös Valkiaisjärvenpolun alikulkusilta.

Mittaus- ja geotekniikkayksikön suoritemääriä 2017
Tarkastetut asemakaavan pohjakartat
Tarkastetut rakennuslupakarttojen pohjakartat
Rakennusten paikan merkinnät
Uusien valmiiden rakennusten sijaintikatselmukset

52
4
752
1 399

Uudet rakennetut tonttipyykit

544

Maalaboratorionäytteet

803

Painokairauspisteet

385

Heijarikairauspisteet
Uusia pohjavesiputkia
Havainnoitavia pohjavesiputkia yhteensä

5
13
286

Hallituskadun kivityöt ja pyöräkaistat tehtiin Teklin toimesta
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Kuusisaaren alue viimeisteltiin tapahtumien monitoimipaikaksi ja kuvattiin kopteritekniikalla

Turvapuisto.

Hiukkavaaran urheilukeskuksessa hyödynnettiin nykytekniikkaa urheilukenttien profiloinnissa.
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Infrapalvelut/
Ympäristön ylläpitopalvelut

Monipuolista ja vastuullista
kaupunkiympäristön ylläpitopalvelua

Yksikön tuottavuutta parannettiin hyödyntämällä työaikamuotoja sekä normaalin työajan ulkopuolisten töiden tuottamisella kilpailutettuina alihankintapalveluina,
kuten hiekan poisto, viikonlopun puhtaanapito, nurmikoiden leikkaukset ja lumenajot. Kunnossapitomateriaalien
laatuvaatimuksia tarkennettiin kustannustehokkuuden lisäämiseksi.
Yleisten alueiden ylläpidon osalta jatkettiin tavoitehintaurakointimuodon käyttöönottoa yhteistyössä tilaajayksiköiden kanssa; tavoitehinnan käytöllä tasataan taloudellisia riskejä ja alennetaan hinnoittelua asiakkaalle.
Teknisen liikelaitoksen kehittämissuunnitelman mukaisesti yleisten alueiden ylläpitotoiminnot Haukiputaalla
supistuivat ja Kiimingissä päättyivät.

Ylläpitotoimintojen maantieteellinen
keskittäminen
Ympäristön ylläpitopalveluiden toimintoja ovat liikenne-, viher- ja ulkoliikunta-alueiden ylläpito, sekä kaluston huolto ja korjaamotoiminnot. Metsien- ja luonnonhoitoon sisältyy muun muassa taimikon-, lähimetsien-,
luontopolkujen-, vesialueiden ja kalavesien hoito. Lisäksi yksikkö huolehtii osaltaan päällystys-, pintaus- ja paikkauskohteiden rakennuttamispalvelusta. Merkittävimmät
asiakkaat ovat Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, sekä Liikuntapalvelut.
Yksikön vastuulla olevat alueurakat keskittyvät Oulun
keskustaan ja keskustan lähialueisiin. Haukiputaalla hoidettiin metsiä, sekä ympäristö- ja ulkoliikunta-alueita. YliIissä jatkui ulkoliikunta-alueiden ja –reittien kunnossapito
sekä liikennealueiden muu hoito. Kiimingissä ja Oulunsalossa hoidimme asiantuntijapalveluita ja erikseen tilattuja ylläpitotehtäviä.

Kalusto- ja toimitilamuutoksista
kustannustehokkuutta
Yksikön kalusto muodostuu omasta, leasing ja vuokrakalustosta. Kaluston käyttäjänä yksikkö on merkittävässä osassa. Kaluston huoltotoiminnat liitettiin vuonna 2017
osaksi ylläpitoyksikön toimintoja. Tällä muutoksella mahdollistettiin hallinnon kustannuksien pienentäminen. Ajoneuvo- ja työkonekaluston hankinnoissa on panostettu tämän hetken tiukimmat EURO stage 4 päästönormit
täyttäviin koneisiin ja koneiden ympäristöystävällisyyteen.
Tukikohtajärjestelyin varikon tilojen käyttöä supistettiin
ja kalustoa siirrettiin muihin tukikohtiin. Toiiminta keskittyy kahteen tukikohtaan; keskustan alueelle sekä Ruskon kaupungin osaan Kiilletielle. Suunnitelmaa kaluston
korjaamotilojen siirrosta kustannustehokkaampiin toimitiloihin jatkettiin.

Näkyviä ja monipuolisia ylläpitopalveluita
oululaisille
Leikkipaikkojen tarkastukset ja korjaukset on siirtynyt
muilta urakka-alueilta Teklin hoitoon, näitä on n. 150 kpl.
Ylläpitoalueilla päivittäiset työt koostuivat puhtaanapidosta, nurmikoiden, perennojen, kesäkukkien, pensaiden
ja puiden hoidosta. Talvisin hoidetaan puistometsiä, tehdään lumitöitä, kunnostetaan varusteita ja kalustoa.
Ympäristöalueiden ylläpito huolehtii Oulun kaupungin kesäkukkaryhmien suunnittelusta, taimien ja sipulien hankinnasta. Kesäkukkia istutettiin 2017 Ouluun puistoihin
11020 kpl ja kukkasipuleita 11300 kpl.
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Oma taimisto turvaa viherrakentamisen laadun
Taimisto on suuntautunut pohjoisessa kestävien puiden
tuotantoon ja erityisesti isoihin puihin, joiden osalta ollaan lähes omavaraisia. Pensaat ja perennat hankitaan
tarjousten perusteella. Taimistolta myytiin puita omaan
tuotantoon ja yksityisille viherrakentajille Oulun alueen lisäksi muun muassa Kemiin, Rovaniemelle ja Kuusamoon.
Vuoden 2017 aikana taimiston puiden lajikemäärä kasvoi
88:n. Uusia jatkokasvatettavia taimia ovat omenapuut:
’Linnanmaa’, ’Dolgo’, ’Erstaa’ ja ’Makamik’, sekä pylväslehmus ja kartiotaatanpihlaja.

Navettakankaan leikkipuisto

Eniten menekkiä oli rauduskoivulla. Sitä istutettiin jatkokasvatukseen 1000 kappaletta. Yhteensä taimistolla on
kasvamassa noin 24000 puuta. Yhteistyötä Oulun alueen kasviharrastajien kanssa lisättiin mm. hakemalla heiltä taimimateriaalia taimistolle jatkokasvatukseen.

Ympäristörakentaminen
Ympäristörakentaminen tarjoaa laadukasta viherrakentamista kaupunkilaisten käyttöön. Hankimme, kilpailutamme ja rakennamme, erilaisia välineitä ja rakenteita ympäristörakentamiskohteisiin. Rakennuskohteita ovat puistot,
leikkipuistot, kuntoilupuistot, koira-aitaukset, maisemanhoitotyöt, polkujen rakentaminen, taideteoksiin ja patsaisiin liittyvät kunnostukset. Merkittävin ympäristörakentamisen kohde oli Kuusisaaren tapahtumapuiston
rakentaminen, lisäksi leikkipuistoja rakennettiin ja saneerattiin neljä, pienempiä rakentamis- ja kunnostuskohteita
oli 50. Kaivulupien kautta viheralueiden korjauksia tehtiin
noin 300 kohteessa.

Ympäristöystävällinen taajamatraktori

Rotuaarin
suojausoperaatio
yhteistyössä
poliisiviranomaisten kanssa
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Infrapalvelut/
Ympäristön ylläpitopalvelut

Hupisaarten alueella sijaitsee suojeltavia
kasveja ja kääpiä
Hupisaaren alueelle on tehty kartoitus suojeltavista kasveista ja käävistä. Näitä varottiin ja suojeltiin mahdollisimman tarkasti.

Taimenten liikkumista seurataan tutkimustyönä
Jatkossa Hupisaarten puroissa seurataan istutuskalojen
liikkumista. Puroihin Istutetaan mikrosirulla merkittyjä
meritaimenia; emo- ja uroskaloja, jotka ovat jo sukukypsiä. Seurantaa varten puroihin asennetaan seurantalaiteet
sirutettujen kalojen liikkumisen seuraamiseksi tutkimustyöhön liittyen.
Hupisaarten hoitoaluetta

Kaupunkilaiset viihtyvät Hupisaarilla
Hupisaarten kaupunginpuisto on suosittu virkistyskohde
kuntalaisille ja matkailijoille. Kiinnostusta ja ihailua herättävät alueen kauniit perenna- ja ruusuistutukset sekä
kokoelmakasvihuone. Koululais-, opiskelija- ja avoimen
päiväkodin lapsiryhmiä vierailee usein kokoelmakasvihuoneessa ja keskusleikkipuistossa.
Hupisaarten kasvihuoneissa kasvatettiin keskustan muihin puistoihin kukkapylväitä (31 kpl) ja runkomaisia verenpisaroita, ryhmäkasveja sekä köynnöskasvit kehikoissa (25 kpl).

Hankeen tavoite on saada meritaimen kotiutumaan ja kutemaan hupisaarten puroissa. Hankkeessa on mukana
Luonnovarakesku (LUKE), Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus (ELY), Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut (YYP)
sekä TEKLI.n Ympäristön ylläpitopalvelut.

Suoritteita 2017
Liikenne
alueet

Ylläpidetyt liikenneväylät
Oulussa

n. 755 km

Ulkoliikunta- Hiihtoladut ja kuntoradat
alueet

110 km

Hupisaarten purojen kunnostus ja
tutkimusseurantalaitteiden rakentaminen
meritaimenen liikkeiden seurantaan
Liikelaitoksen ympäristön ylläpitopalvelut aloitti syksyllä
2017 Hupisaarten purojen kunnostamisen. Alkuvaiheessa
käytiin läpi jokainen puro, poistaen humusta 20 – 80 cm.
Näin saatiin purot luonnonmukaisen näköisiksi ja toimiviksi kutupaikoksi. Kunnostustöiden yhteydessä otettiin
talteen soraa ja kiviä myöhempää käyttöä varten.
Väylien- ja uomien perkaaminen, virtaaman säätö ja
huuhtelu tapahtuivat koejuoksutuksin. Väylien ja lampien
syventäminen, koskialueiden kivetysten, sekä padotusten korjaaminen ja virtausten säätö on tärkeää, jotta purot saadaan toimiviksi kutupuroiksi ja talvehtimisalueiksi.
Alueen patoaltaaseen kaivettiin kanava, mitä pitkin tulevat nousutaimenet ohjautuvat rakennetuille kutupuroille.
Puroista on löytynyt hyvää materiaalia kutusorakoiden
muodostamiseksi.

Päiväkotien ja koulujen ladut

100 kpl

Liikunta- ja urheilukeskukset

1 kpl

Jäädytettävät ja hoidettavat
kentät

25 kpl

Uimarannat ja -paikat
Ympäristö
alueet

6 kpl

Hoidetut puisto- ja
liikenneviheralueet

n. 800 ha

Istutetut kesäkukat

11 020 kpl

Istutetut kukkasipulit

11 300 kpl

Uusien leikkipaikkojen
rakennuskohteet

1 kpl

Leikkipaikkojen peruskorjaukset

3 kpl

Uusi koira-aitaus

1 kpl

Ylläpidettävät leikkipuistot
ja -paikat

n. 150 kpl

Kaivulupien aiheuttamat
viheralueiden korjaukset

n. 300 kp

Taimistossa kasvamassa
olevia puita

24 000 kpl

8

Puistonhoitotyötä

Kuusisaaren siirtonurmen pohjantekoa ja asennusta

Hupisaarten purojen kunnostusta
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Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut huolehtii asiakkaiden
toimitilojen teknisestä kunnosta ja
käyttettävyydestä

Kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelut
Kiinteistönhoitopalveluina hoidettiin ja huollettiin yhdessä liikuntalaitospalveluiden kanssa pääasiassa Oulun Tilakeskuksen omistamia kiinteistöjä, joita oli yhteensä noin
234 kpl. Lisäksi hoidettiin Yhdyskunta ja ympäristöpalveluiden kohteita joita oli noin 20. Kunnossapitopalveluina
tuotettiin Oulun Tilakeskuksen tilaamat kunnossapitotyöt
sisältäen maalaus-, LVI-, sähkö- ja puusepän työt kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Suurimpia kunnossapidon
töitä euromääräisesti olivat mm. Saarelan monitoimitalon, Pateniemen alakoulun, Myllytullin koulun sekä Kiviniemen koulun ja päiväkodin remontit.

Palvelunsopimukset tehtiin Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ja Liikuntapalveluiden kanssa. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa jatkettiin sopimusta, koskien puusepänverstaan töitä sekä teknisten töiden kaluston huoltoa ja
korjausta. Tämän lisäksi palveluita tuotettiin erillissopimuksina Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille sekä muille Oulun kaupungin hallintokunnille.

Tilamuutostyötä Oulu 10.ssä
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Liikuntapaikkojen hoito- ja ylläpitopalvelut
Liikuntapalvelut tuotti Sivistys- ja kulttuuritoimi / Liikuntapalveluiden tilaamat liikuntapaikka- sekä Tilakeskuksen tilaamat kiinteistöhoitotehtävät.
Työtehtävät sisälsivät sisä- ja ulkoliikunnan palvelut, liikuntalaitokset, urheilukeskukset, kuntoradat, kuntoladut,
uimarannat sekä näiden kohteiden kunnossapito- ja liikuntapaikanhoitotehtävät.
Palvelusopimukseen kuuluu 15 liikuntalaitosta, seitsemän
ulkoliikuntakeskusta, uimarantoja, hiihtolatuja, koulujen
ja puistojen kenttien jäädytystä.
Liikuntapalvelut peruskunnosti uimarantoja ja kuntoilureittejä. Vuoden 2017 suurimpia hankkeita oli Valkeisjärven uimarannan laajennuksen loppuun tekeminen.
Olimme myös mukana järjestelyissä erilaisissa liikuntatapahtumissa esim. Ampumahiihdon SM kisoissa Sankivaarassa ja Tervahiihto tapahtumassa.

Hiihtolatu valmistuu

Liikuntalaitoksissa henkilökunta oli mukana tapahtumien järjestelyissä. Oulu-hallissa oli n. 40 muuta kuin liikuntatapahtumaa, näkyvimpänä Suomi 100v valtakunnallinen juhla. Oulu-hallissa ja muissa liikuntalaitoksissa oli
yhteensä yli 300 erilaista liikunta ja urheilutapahtumaan.

Kiinteistöjen perusparantaminen
Yksikkö tuotti Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaamat
perusparannustyöt kaupungin omistamiin kiinteistöihin.
Hankkeita oli 8, joista merkittävimmät olivat:
 Pöllökankaan koulun perusparannus vaihe 2,
yläkoulu, jatkui vuodelta 2016 Pohjankartanon
koulun kellarin, keittiön, ruokalan
ym. tilojen perusparannus (allianssihanke), jatkuu
vuodelle 2018
 Kisakentän päiväkodin perusparannus
 Niittyaron urheilupuiston huoltorakennus,
jatkuu vuodelle 2018
Niittyaron urheilupuiston huoltorakennus on uudisrakennushanke, joka toteutetaan KVR-urakkana. KVR on lyhenne kokonaisvastuurakentamisesta, jossa urakoitsija hoitaa sekä suunnittelun että rakentamisen. Työt aloitettiin
elokuussa 2017 ja ne valmistuvat huhtikuussa 2018.

Kiinteistöpalvelujen toiminnan laajuus 2017
Kiinteistönhoitokohteet

254 kpl

Ohjelmoituja kunnossapitoprojekteja

110 kpl

Teknisen työn kaluston huoltopalvelut oppilaitoksissa 63 kpl
Ulkoliikuntapaikkojen hoito- ja ylläpitokohteet

60 kpl

Latuverkoston ylläpito

180 km

Sisäliikuntalaitosten hoito- ja ylläpito

17 kpl

Tapahtumajärjestelyihin osallistuminen

750 kpl

Niittyaron huoltorakennuksen ulkoverhouksen asentamista
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Kiinteistöpalvelut/
Virastomestari– ja
turvallisuuspalvelut

Virastomestarit vahventavat liikelaitoksen
palvelutarjontaa
Virastomestari- ja turvallisuuspalvelut siirtyi vuoden 2017 vaihteessa Oulun Konttorista
Oulun teknisen liikelaitoksen vahvuuteen. Siirron myötä Tekli pystyy tarjoamaan kiinteistöihin
monipuolisia ylläpito- ja käyttäjäpalveluita.

Virastomestari- ja turvallisuuspalvelut tuotti kiinteistöjen
käyttäjille turvallisuuden, asiakaspalvelun ja teknisen toimivuuden palveluja. Asiakaskohteita oli yhteensä yli 44
kappaletta. Kohteita olivat oppi- ja kulttuurilaitokset sekä
eri virastot ja hyvinvointikeskukset ympäri Oulun kaupunkia. Merkittävin asiakas virastomestaripalveluilla on Sivistys- ja kulttuuripalvelut, joiden kohteita oli yhteensä 37
kappaletta. Palvelut tuotettiin pääsääntöisesti oman vakituisen henkilöstön tuottamana. Loppuvuodesta kilpailutettiin puitesopimuskumppanit tuottamaan palvelua lisäresurssitarpeisiin.

Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaat olivat tyytyväisiä virastomestari- ja turvallisuuspalveluiden toimintaan ja henkilökunnan palvelun laatuun. Palvelun laatu
sai arvosanan 8,0 asteikolla 1-10.

Myynti asiakkaittain

Vuoden 2017 aikana oli kaupungilla useita merkittäviä tapahtumia ja vierailuita järjestettävänä, joissa virastomestarit olivat mukana asiakaspalveluun ja turvallisuuteen
liittyvissä tehtävissä. Tapahtumia olivat mm. Eu- arktinen
kokous ja Suomi100 valtakunnallinen juhla Ouluhallissa.
Henkilöstön osaamista pidettiin yllä mm. ensiapukoulutuksilla sekä pitämällä perinteiset virastomestaripäivät,
joissa kuultiin monipuolisia luentoja sekä päästiin harjoittelemaan palon sammutusta palosimulaattorirekassa.
Vuoden aikana kaksi henkilöä aloitti suorittamaan virastomestarin ammattitutkintoa.

Virastomestarit
valmiina palvelemaan
Suomi100– juhlassa
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Logistiikkapalvelut

Toiminnallisten muutosten vuosi
Vuosi 2017 oli Logistiikkapalveluissa toiminnallisten muutosten vuosi.
Varastotoiminnot siirtyivät syyskuun alussa Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja
henkilöliikenteen ostopalveluiden hankinta muuttui osaksi Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden
joukkoliikenteen tehtäviä.

Varastopalvelut
Maakuntauudistukseen valmistauduttiin yhdistämällä varastoiminnat
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Varaston toiminta loppui 31.8.2017 ja henkilöstö siirtyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.
Varasto toimi Oulun teknisen liikelaitoksen tuottamana Maikkulassa Riihiraitti 1:ssä vuodesta 2008 lähtien ja
tuotti varastointi- ja kuljetuspalveluita usealle Oulun kaupungin palvelualueelle ja liikelaitokselle.

Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelut tuotti toimintavuotena henkilökuljetuksia, ruoHyvinvointipalveluiden asiakkaita lähdössä kotimatkalle päivätoiminnasta
kakuljetuksia, näyte- ja lääkekuljetuksia, välinehuollon kuljetuksia,
kirjastokirjojen kuljetuksia sekä postinlajittelua ja kuljetusta. Kuljetuspalveluja hoidettiin kuudellatoista omalla
Kuljetuspalveluiden myynti asiakkaittain
kuljetusyksiköllä sekä ostopalveluja hyödyntäen. Vuoden
2017 elokuusta lähtien henkilöliikenteen ostopalvelut siirtyivät Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden joukkoliikennejaoston hoidettaviksi.

Kaluston vuokraustoiminta
Oulun kaupungin muille palvelualueille tapahtuva kaluston vuokraustoiminta keskitettiin logistiikkapalveluihin.
Huoltoleasingajoneuvoja oli vuokralla vuoden lopussa
51 kappaletta ja muuta vuokrakalustoa 29 kappaletta.
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Talous ja
tuloksellisuus

Liikelaitos saavutti toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet

Liikelaitoksen liikevaihto oli yhteensä 54,6 M€. Tilikauden ylijäämä oli 1,6 M€. Toimintojen tehostuminen
saavutettiin toimintamallilla, jossa tilaaja-asiakkaiden kanssa yhteistyössä hyödynnettiin liikelaitoksen
projektihallintaosaaminen sekä optimoitiin liikelaitoksen henkilöstöresurssien kohdentaminen,
aliurakoitsijoiden käyttö ja materiaalien tehokas kilpailutus.

Toiminnalliset muutokset
Vuoden 2017 alussa liikelaitokseen siirtyi Oulun Konttorista virastomestaripalveluiden tuottaminen. Siirto lisäsi liikelaitoksen liikevaihtoa 2,0 M€/v ja henkilöstömäärää 48
vakituista työntekijää.

Liikevaihto yksiköittäin

Teknisen liikelaitoksen varastopalveluiden tuottaminen
henkilöstön siirtyi elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille; muutos vähensi loppuvuoden liikevaihtoa noin 1,2 M€ ja kokonaishenkilöstömäärää kahdeksan vakituista työntekijää.

Tulot asiakkaittain

Jakkukylän kuntoradan nuotiopaikka
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Taloudellinen tulos ja tuottavuuden kasvu
Tuotannon tehokkuustavoitteet saavutettiin
Tuotannon tehokkuustavoitteet saavutettiin. Palvelutuotannon volyymi kyettiin pitämään suunnitellulla tasolla

henkilöstöresurssien alenemista huolimatta. Tuottavuuden nousu näkyy myös asiakkaalla; palveluhintoja pystyttiin osin alentamaan, joka näkyy suunniteltua alhaisemmassa liikevaihdossa.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut:
Tunnusluvut 1000€
Toiminnan laajuus
• Liikevaihto
• Investoinnit
Kannattavuus
• Liikeylijäämä
• Sij.pääoman tuotto, %
• Korvaus peruspääomasta ja
• Korvaus sij.pääomasta, %

TP 2016

TP 2017

TA 2017

55 206
615

54 641
663

56 330
1 000

1 149
15,4%
279
6%

1 894
21,7%
279
6%

849
279
6%

Tuottavuusmittarit
Ylläpidetty kiinteistökanta / henkilöstömäärä [brm2/htv]

11 992

12 874

12 512

Ylläpidetty katuverkko / henkilöstömäärä [km/htv]

24,2

25,2

22,4

Tilakustannukset / liikevaihto [%]

2,5%

2,2%

2,3%

Toiminnan tehostaminen
Yleisten alueiden ylläpidossa tuottavuutta paransivat työaikamuotojen aiempaa parempi hyödyntäminen sekä normaalin työajan ulkopuolisten töiden tuottaminen alihankintapalveluita (hiekan poisto, viikonloppupuhtaanapito,
nurmikoiden leikkaukset, lumenajot) hyödyntämällä sekä kunnossapitomateriaalien kilpailuttaminen asiakkaan
määrittämillä uusituilla laatuvaatimuksilla. Yleisten alueiden ylläpidon osalta jatkettiin tavoitehintaurakointimuodon käyttöönottoa yhteistyössä tilaaja-yksiköiden kanssa; tavoitehinnan käytöllä tasataan taloudellisia riskejä ja
alennetaan hinnoittelua asiakkaalle.
Teknisen liikelaitoksen kehittämissuunnitelman mukaisesti yleisten alueiden ylläpitotoiminnot Haukiputaalla
supistuivat ja Kiimingissä päättyivät.
Maarakennuspalvelut tehostivat tuotantoprosessiaan
3D –koneohjauksen ja työnhallintajärjestelmien avulla
tiiviissä yhteistyössä tilaajien ja yhteistyökumppaneiden
kanssa. Toiminnan tehostuminen ja hyvä taloudellinen
tulos syntyi tehostamalla omien resurssien käyttöä työaikajärjestelyiden avulla sekä kilpailuttamalla tehokkaasti
kadunrakennus- ja verkostorakennusmateriaalit sekä palveluhankinnat (konepalvelut, massojen siirrot ja kivityöt).
Liikelaitoksen toimintojen uudelleen organisointi (erityisesti Kiinteistöpalvelut) ja toimitilojen vähentäminen nä-

kyi osaltaan käyttömenojen pienentymisenä. Kiinteistöpalvelut luopui Kiimingin Honkimaan tukikohdasta sekä
Koskitien kalustevarastosta. Kiimingissä tukikohtavaraston pientarvikkeet sekä työvälineet siirrettiin huoltoautoihin. Koskitien opetusvälinevaraston tilat siirtyivät Siku:n
vuokrasopimukseen.
Henkilöstökulut pienenivät
Henkilöstökulut olivat 21,3 M€. Henkilöstökulut alittivat
budjetoidun (23,0 M€) 1,7 M€ johtuen henkilöstömäärän
suunniteltua suuremmasta poistumasta, työaikajärjestelyistä (siirretty työaika), ylitöiden vähentämisestä sekä
valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen vaikutuksista.
Kiinteitä kuluja supistettiin
Kiinteitä kuluja alennettiin tehostamalla hallinnollisia
prosesseja yhteistyössä Montera Oy.n kanssa ja tehostamalla toimitilojen käyttöä. Maarakennuspalveluiden mittaus- ja geotekniikkapalveluita tekevän yksikkö muutti
Koskitien varikolta keväällä 2017 Poratie 10.n tiloihin. Liikelaitoksen omien tilatehokkuutta lisäävien toimenpiteiden lisäksi liikelaitos Oulun Serviisin hallinto sijoittui Teknisen liikelaitoksen hallinnon tiloihin (Sorvitie 5) vuoden
lopussa osaltaan pienentäen Teknisen liikelaitoksen tilavuokramenoja.

Fitnespuisto
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Henkilöstö

Ammattitaitoinen henkilöstö vahvuutena

Vuoden aikana vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä lisääntyi 8 työntekijällä. Kun laskuista jätetään pois organisatoriset muutokset (48:n virastomestarin lisäys 1.1 ja 8:n
varastotyöntekijän poistuminen 31.8) oli nettopoistuma
32 vakituista työntekijää.
Keskimääräinen henkilöstövahvuus oli 558 työntekijää;
vakituisia 457, määräaikaisia 52, oppilaita ja harjoittelijoita 22, oppisopimussuhteisia 9, sekä työllistettyjä 18 henkilöä. Vakituisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 434 työntekijää.

Yksikkö

Tukipalvelut

Vakituisessa työsuhteessa olleiden työntekijöiden keskiikä oli 53 vuotta. Määräaikaisen työvoiman käytöllä tasattiin kausitöiden työhuippujen resurssitarpeita.

Ei vakinai- Palvelussessa
suhteet
palveluskeskimäärin
suhteessa
keskimäärin

9,3

0,0

9,3

Logistiikkapalvelut

25,5

1,7

27,2

Henkilökuljetus

20,1

0,3

20,4

5,3

1,4

6,7

58,7

6,2

64,9

Varasto / materiaalihallinta
Maarakennuspalvelut
Maanrakennus

38,7

2,9

41,6

Mittaus

10,0

2,3

12,3

Geotekniikka
Ympäristön ylläpitopalvelut

Opiskelijoita ja alan harjoittelijoita sekä oppisopimuskoulutuksessa olevia työntekijöitä oli vuoden aikana yhteensä 206 henkilöä. Työllistettynä ja määräaikaisissa työsuhteissa vuoden aikana oli 154 työntekijää.

Vakinaisessa
palvelussuhteessa
keskimäärin

10,0

1,0

11,0

126,7

55,7

182,4

Liikennealueiden ylläpito

59,8

2,7

62,5

Ympäristöalueiden ylläpito

46,5

47,3

93,8

Ulkoliikuntapaikkojen
ylläpito

7,0

2,1

9,1

13,4

3,7

17,1

Kiinteistöpalvelut

236,6

37,9

274,5

Kiinteistönhoito ja
kunnossapito

120,8

Kuljetus- ja korjaamopalvelut

108,8

12,0

Perusparannus

14,7

2,1

16,8

Sisäliikuntalaitosten hoito

67,0

8,0

75,0

Virastomestaripalvelut
Kaikki yhteensä

46,1

15,9

62,0

456,8

101,5

558,3

Henkilöstömäärät palveluyksiköittäin
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Henkilöstömäärän kehitys

550

532

512
500
467
454
450
426

444

434

434

Vakinaisen henkilöstön määrä (TA2017)

422

414

405

400

Vakinaisen henkilöstön määrä (TP2017)

380

Vuoden 2017 alussa liikelaitokseen
siirtyi 48 virastomestaria

350

300
2013

2014

2015

Työsuojelu
Sairaus- ja tapaturmapoissaolot pysyivät matalalla tasolla.
Vakavilta työtapaturmilta vältyttiin. Tapaturmat, jotka eivät johtaneet poissaoloihin, tutkittiin ja
huomioitiin riskien hallinnassa.
Tapaturmataajuus pysyi alhaisella tasolla.

2016

2017

2018

2019

2020

Tapaturmat ja poissaolot v. 2012–2017

6%
5%

4%
Sairaspoissaolot

3%

Työ- ja
työmatkatapaturmapoissaolot

2%
1%

0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

5%

Virastomestaripäivät 2017
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Talous

Liikelaitoksen tase

Liikelaitoksen tuloslaskelma
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunnalta
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lis.(+)/väh.(-)
Palvelujen ostot
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

54 640 770,24
830 342,65
649 238,49

-11 728 781,78
-332 420,93
-17 804 740,74
-29 865 943,45
-15 895 433,77
-4 635 126,47
-769 939,34
-21 300 499,58
-334 562,46
-2 725 824,44
1 893 521,45
0,00
741,35
-279 442,00
-3 160,95
-281 861,60
1 611 659,85
1 611 659,85
1 611 659,85

Liikelaitoksen rahoituslaskelma
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikeylijäämä (-alijäämä)
1 893 521,45
Poistot ja arvonalentumiset
334 562,46
Rahoitustuotot ja -kulut
-281 861,60
Tulorahoituksen korjauserät
-15 567,09
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot
-663 095,29
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
107 131,71
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
1 374 691,64
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
332 420,93
Saamisten muutos kunnalta
-1 000 779,22
Saamisten muutos muilta
-49 673,18
Korottomien velkojen muutos muilta
-656 740,17
Rahoituksen rahavirta
-1 374 771,64
RAHAVAROJEN MUUTOS
-80,00
INFORMATIIVINEN TIETO
Yhdystili 31.12.
Yhdystili 01.01.
Yhdystilin muutos

		
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet
Vaihto-omaisuus yhteensä
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Lainat kunnalta
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 829 060,82
1 829 060,82
1 829 060,82

643 402,41
0,00
643 402,41

204 622,84
12 503 459,72
839 637,72
168 952,21
13 716 672,49
13 716 672,49
480,00
14 360 554,90
16 189 615,72

4 000 000,00
3 250 131,87
1 611 659,85
8 861 791,72
376 573,45

657 362,00
621,34
2 644 567,27
236 180,86
3 412 519,08
6 293 888,55
6 951 250,55
16 189 615,72

12 503 459,72
11 502 680,50
1 000 779,22
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Liikelaitosten johtokunta

Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta kokoontui alkuvuoden aikana kolme kertaa. 15.5.2017 tuli voimaan Oulun kaupungin uusi hallintosääntö, jonka mukaan Oulun
teknisen liikelaitoksen johtokuntana toimii Liikelaitosten
johtokunta. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toi-

Puheenjohtaja
Erja Repo-Tervonen
Varapuheejohtaja
Jouko Korkiakoski
Varsinaiset jäsenet
Marjo Sjögren
Tomi Kaismo
Heidi Kemppainen
Kalevi Kuha,
Leena Kuha

minnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Liikelaitosten johtokunta
toimii myös Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen sekä Oulun
Serviisin johtokuntana. Liikelaitosten johtokunta kokoontui loppuvuoden aikana seitsemän kertaa.

Varajäsenet
Jouni Lamppu
Kaisu Luokkanen
Maila Vallström
Sami Luhtaanmäki, Kok.
Jukka Latva-Rasku
Jorma Taivaloja
Marja Lähde
Kaupunginhallituksen edustaja
Matias Ojalehto
Kaupunginhallituksen varaedustaja
Juha Huikari

Liikelaitosten johtokunta vasemmalta lukien:
Marjo Sjögren Johan Alatalo (esittelijä), Lasse Siekkinen (siht.), Leena Kuha, Erja Repo-Tervonen (pj.), Kalevi Kuha,
Jouko Korkiakoski, Tomi Kaismo, Heidi Kemppainen ja Jouko Leskinen (esittelijä).
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