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Tutkimuksessa selvitettiin Oulun teknisen liikelaitoksen Konepalveluiden korjaamon ja 

metallirakennetoiminnan nykytilaa ja toimintaa. Vuoteen 2020 asetetut tavoitteet 

liikelaitoksen toiminnalle supistaa omaa osuutta palveluntuottamisessa. Tämä vähentää 

liikelaitoksen henkilöstön ja tilojen määrää sekä muuttaa toimintatapoja. Tutkimuksessa 

kartoitettiin liikelaitoksen käytössä oleva ajoneuvo- ja työkonekalusto sekä sen määrä ja 

laatu. Suunniteltujen huoltotilojen ja -toiminnan tulee vastata kaluston tarpeita. 

Huoltotilojen toiminta tuli suunnitella jäljelle jääviin tukikohtiin missä olemassa olevat 

kiinteistöt varustellaan käyttöön. 

Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin kunnossapidon sisältämään toimintaan ja layout 

suunnitteluun liittyviin asioihin. Kirjallisuustutkimuksessa lisäksi haastateltiin 

liikelaitoksen henkilöstöä heidän yksikkönsä toiminnasta ja näkemyksestä 

Konepalveluiden toiminnasta. Tutkimuksen aikana kartoitettiin huollettavaa kalustoa ja 

huoltotehtävissä tarvittavaa laitteistoa, työskentelyn ohessa.  

Olemassa oleva kalustokanta on laaja ja monimerkkinen sekä osaltaan ikääntynyt. 

Kaluston huolto-, korjaus- ja muutostöiden osalta dokumentointi on ollut vajavaista ja 

tiedon löytäminen on vaikeaa. Huolto- ja korjaustöiden tekeminen omana työnä toimii, 

mutta huoltojen ajoittaminen, ajanvaraus ja tarviketilaukset ovat puutteellisia.  

Tutkimuksen tuloksena laadittiin layoutsuunnitelmat Kiilletielle sijoitetusta ajoneuvojen 

ja raskaankaluston huoltotiloista sekä Poratie – Sorvitielle sijoittuvasta 

pienkonehuoltotiloista. Huolto- ja korjaustöihin liittyviin ongelmakohtiin on esitetty 



 

ratkaisuja mitä käyttämällä voidaan helpottaa ja tehostaa töiden suorittamista sekä 

dokumentointia. 

Asiasanat: huolto, kunnossapito, tilasuunnittelu 



 

ABSTRACT 

Designing maintenance facilities and operations for vehicles and construction 

machinery in Oulu Technical Services Public Utility 

Jesse Ronkainen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2017, 82 p. + 25 Appendixes 

Supervisor at the university: Haataja Mauri 

 

In this study the present conditions and operations of the Oulu Technical Services 

Public Utility of Machine Service unit workshop and metallurgical operations were 

researched. The goals set to be reached by 2020 for the operation of the Oulu Technical 

Services Public Utility will reduce their share of service delivery. This reduces the 

number of staff and facilities, as well as changes the way it operates. One part of the 

study was to determine the number of vehicles and construction machinery utilized by 

Oulu Technical Services Public Utility as well as the quality of vehicles. Planned 

maintenance facilities and operations should meet the needs of the vehicles. The 

operation of the maintenance facilities had to be planned for the remaining locations 

where existing properties were equipped for the specific need. 

In the literature study were the studied issues concerning the maintenance activities and 

layout design. In addition to the study the staffs of Oulu Technical Services Public 

Utility were interviewed about their unit's operations and their views on the operation of 

Machine Service unit. During the research were surveyed the maintenance equipment 

and the equipment needed for maintenance work. 

The existing assortment of machinery is broad and consists of large number of brands. 

Parts of the vehicles are also aging. The documentation concerning maintenance, repair 

and modification actions has been incomplete and it finding information has proved to 

be difficult. Maintenance and repair tasks work out run independently, but task 

scheduling as well as booking and supply order systems are inadequate. 



 

As a result, layout plans for Kiilletie vehicle and heavy duty maintenance facilities and 

small machine maintenance facilities located in Poratie – Sorvitie are provided. 

Solutions for problems related to maintenance and repair work are also presented. Using 

these solutions the execution of the tasks and documentation will be easier and more 

efficient. 

Keywords: service, maintenance, layout 
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niiden käyttöaste. Työn lopputuloksena ovat layout suunnittelut huoltotiloista ja 

huoltotoiminnassa kehitettävien kohteiden ongelmat ja niiden ratkaisut. Työtä voidaan 

hyödyntää kun tehdään päätöksiä toiminnan sijoituksesta ja toimintamallista. Tutkimus 
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1 JOHDANTO 

Oulun teknisen liikelaitoksen (Tekli) toimintoja uudelleen organisoidaan ja 

palvelusegmenttiä tiivistetään. Toimintoja on historian aikana muunneltu useaan 

otteeseen, mutta vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ovat nyt muutoksen kohteena. 

Muutokset koskevat koko Teklin toimintaa ja vaikutukset ovat laajat.  

Oulun kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa 2013 kaupungin omistajapoliittisista 

linjauksista. Linjausten lähtökohtana ovat kaupunkistrategia ja siihen perustuvat 

kehittämistavoitteet.  Vuoden 2013 alussa Teklin palvelukseen siirtyi henkilöstöä 

kuntaliitoksen myötä. Samalla Teklin käyttöön tulivat kuntien tukikohdat sekä 

ajoneuvo- ja työkonekalusto.   

Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä pienentää oman tuotannon osuutta 

palvelutuotannossa, vähentää henkilöstöä, tehostaa toimintaa ja varmistaa palvelun 

laatu. Toiminnan vähenemisen ja maantieteellisen keskittymisen myötä tarkoituksena 

on keskittää toiminnot kahteen tukikohtaan. Jäljelle jäävät tukikohdat ovat Poratie – 

Sorvitien tukikohta ja Kiilletien tukikohta. Taimisto jatkaa toimintaa nykyisellä 

paikalla. 

Teklin Konepalvelut toimii Koskitiellä kaupungin vanhalla varikolla. Konepalvelut 

vastaavat Oulun kaupungin omistaman ja hallinnoiman ajoneuvokaluston koko 

elinkaaresta, joka sisältää ajoneuvokaluston hankinnan, sisäisen ja ulkoisen 

vuokranvälityksen, oman kaluston huollot ja korjaukset sekä kaluston poiston. 

Koskitien korjaamo on rakennettu vuonna 1960 ja vuonna 1980 valmistui 

metallirakennetilat. 1990-luvulta lähtien korjaamon toimintaa on suunniteltu 

siirrettäväksi pois Koskitieltä. Linjausten myötä toiminta ollaan siirtämässä jäljelle 

jääviin tukikohtaan varmistamaan ainakin Teklin käytössä olevan ajoneuvo- ja 

työkonekaluston toiminta. 
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Tutkimuksen tarkoituksena on suunnitella huoltotilat jotka vastaavat Teklin käyttämän 

ajoneuvo-, työkone- ja lisälaitehuollon tarpeita niiltä osin mikä toteutetaan itse tehtynä 

työnä. Toimipisteen muuton myötä huoltotoiminta ja -tilat kehitetään vastaamaan 

tarpeita. Korjaamotoimintaa Koskitiellä toimintaa ei ole kehitetty vuosien aikana 

riittävästi ja vähentyneen henkilöstömäärän myötä toimintaa tulee tehostaa. 

Tutkimuksessa ei käsitellä Konepalveluiden toiminnan taloudellisia asioita, koska 

toiminta on Oulun kaupungin sisäistä. Palvelun tarjoaminen yksityisille tai yrityksille ei 

ole yksinkertaisesti toteutettavissa.  Nykyisillä henkilöstöresursseilla ja työmäärällä ei 

palvelujen tuottaminen ulkopuolisille ole järkevää. Kuljetukseen ja kalustonvälitykseen 

liittyvät asiat ovat myös jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. 

Huoltotilojen käytettävyyteen, työturvallisuuteen ja määräyksiin liittyviin sähkö ja LVI 

asioihin ei tutkimuksessa keskitytä. Tiloissa on olemassa LVI- ja sähköjärjestelmät, 

jotka on huomioitava muutosten yhteydessä. Sosiaali- ja toimistotilojen määrän ja 

laadun selvittäminen ei tutkimukseen kuulu, näiden osalta tarkastelu tulee tehdä 

tukikohtien koko henkilöstömäärää ajatellen. 

Tutkimuksen osalta perehtyminen ajoneuvoihin ja työkoneisiin sekä Teklin toimintaan 

ajoittui huhtikuu-syyskuu vuonna 2016. Perehtyminen tapahtui työskentelyn ohessa 

Koskitien korjaamolla teknisen alan harjoittelijana korjaamon esimiehen tehtävissä. 

Lokakuusta 2016 alkaen työtehtävänä oli laatia esivalmisteluja ja käytännön tehtäviä 

tulevaan siirtoon liittyen. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi suoritettiin teemahaastattelu 

valikoidulle ryhmälle Teklin henkilöstöä. Tutkimuksessa perehdyttiin myös muiden 

kaupunkien käyttämään toimintamalliin korjaamoasioissa. 

Tämä tutkimus on henkilökohtainen esitys tarvittavista muutoksista Teklin käyttämän 

huoltotoiminnan ja – tilojen toteuttamisesta sekä sijoittumisesta. Tutkimuksessa on 

pyritty huomioimaan asetetut linjaukset, tulevaisuuden haasteet ja muutokset jotka 

voivat vaikuttaa huollon toimintaan. 
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2 OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS 

Oulu sijaitsee Pohjanlahden rannalla Oulujoen suistossa. Vuoden 2013 alussa 

tapahtuneessa kuntaliitoksessa Ouluun yhdistyivät Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja 

Yli-Ii. Entinen Ylikiimingin kunta yhdistyi vuoden 2009 alussa Ouluun. Niin kutsutun 

uuden Oulun yleiskaava on kuvassa 1. Kuntaliitoksen jälkeen Oulun pinta-ala on      

3866,2 km
2
, mistä maata on 3016,3 km

2
 ja vettä 849,9 km

2
.  Oulu on Suomen 

viidenneksi suurin kaupunki asukasluvultaan, asukkaita Oulussa on 200 071 henkeä 

(vuoden 2016 lokakuu). (Tietoa Oulusta) 

 

Kuva 1. Uuden Oulun yleiskaava (kartta.ouka) 

2.1 Kunnallinen liikelaitos 

Kuntaliiton mukaan kunnallisesta liikelaitoksesta tavoiteltiin tunnistettavaa, 

yhdenmukaista tapaa palvelutuotannon järjestämiseen. Liikelaitos on tarkoitettu 



    11 

 

palveluiden tuottajaorganisaatioksi. Kunnallinen liikelaitos on yleiskäsite, joka sisältää 

kolme eri liikelaitostyyppiä: kunnan liikelaitos, kuntayhtymän liikelaitos ja 

liikelaitoskuntayhtymä. (Kuntaliitto) 

Kunnan liikelaitos on osa kunnan varsinaista organisaatiota. Kunnan liikelaitos voi 

toimia myös kahden tai useamman kunnan yhteisen toimielimen alaisena isäntäkunnan 

liikelaitoksena. Kuntayhtymän liikelaitos on puolestaan osa kuntayhtymän varsinaista 

organisaatiota. Kunnan liikelaitos ja kuntayhtymän liikelaitos eivät ole itsenäisiä 

oikeushenkilöitä eivätkä itsenäisiä kirjanpitovelvollisia. Ne kuuluvat kunnan tai 

kuntayhtymän varsinaiseen organisaatioon ja niiden hallinto järjestetään johtosäännön 

määräyksin. (Kuntaliitto) 

Liikelaitoskuntayhtymä on edellisistä poiketen itsenäinen oikeushenkilö. Kuntalain 10 a 

luku sisältää kaikkia liikelaitostyyppejä koskevien säännösten ohella myös pelkästään 

liikelaitoskuntayhtymää koskevia säännöksiä.  Liikelaitoskuntayhtymään sovelletaan 

näiden lisäksi tietyiltä osin kuntayhtymää koskevia kuntalain 10 luvun säännöksiä. 

Liikelaitoskuntayhtymällä on oma perussopimuksensa ja omat johtosääntönsä. 

Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen kirjanpitovelvollinen. Peruskuntien lisäksi myös 

kuntayhtymät voivat harjoittaa yhteistoimintaa liikelaitoskuntayhtymän muodossa. 

(Kuntaliitto) 

Kunnallinen liikelaitos voidaan kuntalain 87 a §:n mukaan perustaa liiketoimintaa tai 

liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Liikelaitoksen 

tehtävien ja toiminnan on kuuluttava kuntalain 2 §:n mukaisesti kunnan toimialaan. 

(Kuntaliitto) 

Kunnallisella liikelaitoksella on kuntalain mukaan oltava johtokunta. 

Liikelaitoskuntayhtymällä on lisäksi oltava yhtymäkokous. Liikelaitoksella voi näiden 

lisäksi olla muita toimielimiä. Virkasuhteinen johtaja on liikelaitoksen ylimpänä 

viranhaltijana pakollinen kaikissa liikelaitostyypeissä. (Kuntaliitto) 
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2.2 Oulun tekninen liikelaitos 

Oulun tekninen liikelaitos on Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa 

toimiva Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, liitteessä 1 on esitetty Oulun kaupungin 

organisaatiokaavio. Liikelaitos on perustettu vuonna 2008, milloin eri teknisiä yksiköitä 

yhdistettiin yhdeksi liikelaitokseksi. Oulun teknisen liikelaitoksen nimestä käytetään 

lyhennettä Tekli. Liikelaitoksen strategiset päämäärät on tehty mukailemaan Oulun 

kaupungin strategisia päämääriä. Teklin pääasiakkaita ovat Yhdyskunta- ja 

ympäristöpalvelut, Oulun tilakeskus, Hyvinvointipalvelut, Liikuntapalvelut ja Oulun 

vesi. Muita asiakkaita ovat Oulun kaupungin eri hallintokunnat ja virastot. Näiden 

lisäksi asiakkaita ovat myös kiinteistöjen, yleisten alueiden, liikuntapaikkojen sekä 

virkistysalueiden käyttäjät. Yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä ovat asiakkaiden 

lisäksi materiaalitoimittajat ja palveluiden tuottajat sekä viranomaistaho. (Oulun Teklin 

kehittämissuunnitelma) 

Teklin historiaa 

Oulun teknisen liikelaitoksen historia lähtee liikkeelle 1900-luvun alkupuolelta. Vuonna 

1909 perustettiin Oulun kaupungin rakennuskonttori ja 1920-luvulla nimi muuttui 

Oulun kaupungin rakennustoimistoksi vuoteen 1959 asti. Vuonna 1960 käyttöön tuli 

Oulun kaupungin rakennusvirasto mikä oli käytössä vuoteen 1992. (Kunnalliskertomus 

1909; vuosikertomukset 1994 - 2015) 

1990-luvun alussa uudet suunnitelmat toiminnasta kehittivät ensimmäisen kunnallisen 

liikelaitoksen ja 1993 nimeksi tuli Konekeskus. Konekeskuksen tehtävänä oli tuottaa 

keskitetysti ja kilpailukykyisesti kuljetus-, työkone-, korjaamo- ja metallirakenne 

palveluja kaupungin eri yksiköille. Konekeskus toimi vuoden 2003 loppuun ja 2004 

vuoden alussa nimeksi tuli Oulun katutuotanto ja nimi säilyi vuoden 2007 loppuun.  

Vuoden 2008 alussa käyttöön tuli Oulun tekninen liikelaitos. Liikelaitos muodostettiin 

Oulun katutuotannon, Oulu Comacin kiinteistöhoidon sekä korjaus- ja kunnossapidon, 

Oulun Veden verkostokorjaus-, teknisen keskuksen mittaus- ja geotekniikan sekä 

logistiikan matkapalvelukeskuksen, kuljetuksen ja varastopalveluista. 

(Kunnalliskertomus 1909; vuosikertomukset 1994 - 2015) 
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Nimi on pysynyt tämän jälkeen samana, mutta vuoden 2014 jälkeen henkilöstöä on 

siirretty toisiin liikelaitoksiin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille.  Teklissä on 

pyritty keskittymään omaan ydintoimintaan ja ei-synergisiä toimintoja on lakkautettu.  

(Kunnalliskertomus 1909; vuosikertomukset 1994 - 2015 ).    

Tekli nykyisin 

Tekli tuottaa pääasiassa Oulun kaupungille maanrakentamisen ja ympäristönylläpidon 

palveluita ja kiinteistö-, logistiikka- sekä konepalveluita (liite 2) organisaatiokaavio v. 

2016. Tekli työllistää n. 470 (v.2015) vakituista työntekijää ja kesäkaudella tarjoaa töitä 

n. 200 nuorelle (v.2015). Kuvassa 2 on esitetty vakituisen henkilöstön määrän kehitys ja 

ennuste vuodesta 2012 vuoteen 2018.  Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 

oli 51,8 vuotta. 

 

Kuva 2. Liikevaihdon ja vakituisen henkilöstömäärän kehitys Oulun Teklissä 

(Alatalo) 
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Teklin vastuualueella on Oulun kaupungin rakennusten, puistojen, liikuntapaikkojen ja 

katujen jatkuva ylläpito. Tekli tuottaa useille kaupungin hallinnonaloille varastointi- 

sekä materiaali- ja henkilökuljetuspalveluita. (Oulun Teklin verkkosivut). Liitteessä 3 

on esitetty Teklin vuoden 2016 liikevaihto ja liikevaihto asiakkaittain (Tekli 

vuosikertomus 2016) 

Vuoden 2017 alussa Konepalvelut yhdistettiin Ympäristön ylläpitopalveluihin ja uutena 

palveluna liittyi Toimitila- ja käyttäjäpalvelut. Tämän tutkimuksen laajuudessa ei 

huomioida Toimitila- ja käyttäjäpalveluiden aiheuttamia vaikutuksia henkilöstön 

määrän ennusteeseen ja liikevaihdonennusteeseen, tutkimus keskittyy vuonna 2016 

olleeseen tilanteeseen ja sen aikaiseen suunnitelmaan. 

2.3 Konepalvelut 

Konepalvelut tuottaa Oulun kaupungin omistamalle ajoneuvokalustolle omaa huolto-, 

korjaamo- ja metallirakennetoimintaa sekä ajoneuvokaluston teknistä hallintaa. 

Konepalvelut vastaavat Oulun kaupungin omistaman ja hallinnoiman ajoneuvokaluston 

koko elinkaaresta, joka sisältää ajoneuvokaluston hankinnan, sisäisen ja ulkoisen 

vuokranvälityksen, oman kaluston huollot ja korjaukset sekä kaluston poiston. 

Konepalvelut välittää Oulun kaupungin hallintokunnille yritysten ja urakoitsijoiden 

auto- ja työkonepalveluita sekä hankkivat ja vuokraa autot Oulun kaupungin 

palvelualueille ja liikelaitoksille. Konepalvelut on erikoistunut palvelemaan 

kunnallistekniikan ylläpito – ja uudisrakennustyömaita sekä ympäristön ylläpitoon, 

katujen, teiden, kevyenliikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitoon 

kuuluvia kohteita. (konepalveluiden verkkosivut) 

Huolto- ja korjaamopalvelut 

Huolto- ja korjaamopalvelut palvelee asiakkaita erilaisten ajoneuvojen ja työkoneiden 

asennus-, huolto- ja korjaustehtävissä. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös erilaisten 

lisälaitteiden ja varusteiden asennus-, huolto-, korjaus- ja valmistustyöt. Pienkaluston 

huoltojen ja peruskorjausten lisäksi voidaan suorittaa kuormaus- ja kiinteistönosturien 
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tarkastuksia sekä raskaan ajoneuvokaluston B-luvallisia jarrukorjauksia. 

(konepalveluiden verkkosivut) 

Metallirakenne 

Konepalvelujen hitsaamolla tuotetaan monipuolisia metallirakenteiden uudis- ja 

korjaustöitä. Hitsaamolla suoritetaan myös ajoneuvojen, koneiden ja lisälaitteiden 

metallirakenteiden kunnostusta ja modifiointia. (konepalveluiden verkkosivut) 

Ajoneuvo- ja vuokrauspalvelut 

Konepalveluilla on laaja oma ajoneuvokalusto. Tarjouskilpailujen pohjalta välitetään 

ulkopuolelta ostettavia kuljetuspalveluja sekä hoidetaan muille hallintokunnille 

pitkäaikaista leasingkalustoa. 

Ajoneuvo- ja vuokrapalvelut on erikoistunut palvelemaan kalustolla kunnallistekniikka; 

katujen, teiden, ja viemäreiden ylläpito- ja uudisrakennustyömaita sekä 

kevyenliikenteen väylien ja ajoratojen kunnossapitoa. Palvelu kattaa myös katujen, 

teiden ja viheralueiden ylläpitoa ja uudisrakentamista. (konepalveluiden verkkosivut) 

2.4 Tukikohdat ja varikot 

Sorvitie – Poratie alueella olevassa tukikohdassa on Oulun Teklin hallinnon toimitilat 

sekä yksiköiden (eteläpuolen) toimitiloja, varastoja, verstaita ja ajoneuvojen 

säilytystiloja. Kiilletiellä on (pohjoispuolen) toimitiloja, varastoja, verstaita ja 

ajoneuvojen säilytystiloja. Koskitiellä on kaupungin varikko missä konepalvelut ja 

korjaamotoiminta suoritetaan. Lisäksi Koskitie tarjoaa muille yksiköille toimitiloja, 

varastoja, verstaita ja ajoneuvojen säilytystiloja. Kuvassa 3 on esitetty yksiköiden 

toimitilojen sijainnit kartalla. Kuntaliitoksen myötä kanta-Oulun ulkopuolisista 

varikoista on luovuttu vaiheittain. 
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Kuva 3. Tukikohdat kartalla (J.Alatalo kokousmateriaali) 

 

Kuvan 3 numeroitujen tukikohtien nimet: 1. Sorvitie - Poratie; 2. Koskitie (Lipporanta); 

3. Kiilletie; 4. Riihiraitti; 5. Hupisaaret; 6. Rehapolis; 7. Suolamännyntien taimisto; 11. 

Oulunsalon varikko. Karttaan merkittyjen tukikohtien lisäksi Haukiputaalla sijaitsevat 

Teollisuustien ja Simppulanharjun varikot sekä Kiimingissä Honkimaan varikko ja Yli-

Iissä oleva varikko. 
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2.5 Koskitien varikko 

Koskitien tukikohdassa Konepalveluiden käytössä korjaamo ja metallirakentamisella on 

yhteensä n. 1700 m
2
 ja siitä n.1300 m

2
 alalta vapaa korkeus on n.10 m. Toimisto- ja 

sosiaalitiloja on n. 300 m
2
. Taulukossa 1 on esitetty varikko alueen muiden tilojen 

määrä joita Teklin muut yksiköt käyttävät. 

Taulukko 1. Koskitiellä Teklin käytössä olevat tilat 

Nimi Pinta-ala 

Konehalli 1270 m
2
 

Autohalli 1500 m
2
 

Pesuhalli 180 m
2
 

Avokatos 630 m
2
 

kylmävarasto 1500 m
2
 

Hiekkahalli 500 m
2
 

Toimisto + sosiaalitilat 850 m
2
 

 

Korjaamotilat 

Huoltoryhmän käytössä oleva lattia-ala on n. 230 m
2
 ja sisältää 20 t nostavan nelipilari 

siltanosturin. Huoltopaikalla sopii nosturille yksi kuorma-auto ja nosturin viereen toinen 

kuorma-auto. Huoltopaikalle on sijoitettuna renkaanvaihtokoneet raskaalle ja kevyelle 

kalustolle sekä osienpesukone. Pienkonehuollolla on lattia-alaa käytössä n.150m
2
 ja 

huoltopaikalla on 2000 kg 1-pilarinostin. Varsinaisiin korjaustehtäviin varattu lattia-ala 

on n. 300 m
2
,
 
joka jakautuu ulko-ovien mukaan viideksi korjauspaikaksi. Yksi paikoista 

on varustettu 4200 kg 2-pilarinosturilla. Tilojen vapaa korkeus on n. 10m ja koko alalla 

voidaan käyttää 10 t kattonostinta. 
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Korjaamotiloissa on matalampi osa n. 215 m
2
 koneistamoa, joka on varusteltu kahdella 

sorvauskoneella, jyrsimellä, hoonauskoneella, metallisahalla, pylväsporakoneella sekä 

pienemmillä hionta- ja teroituskoneilla. Koneistamon katossa kulkee nosturirata jonka 

nostokyky on 500 kg. 

Metallirakenne tilat 

Metallirakenteella käytössä on n.550 m
2
 lattia-alaa, mistä yli puolet on työstökoneiden 

ja työtasojen viemää tilaa. Tilan vapaakorkeus on n. 10 m ja koko alalta käytössä on 10 t 

kattonosturi. Tilaan on sijoitettu särmäyskone minkä työstöleveys on 3m ja levyleikkuri 

11mm levylle leikkausleveydeltä 3m. Lisäksi tilaan on sijoitettu aarpora, metallisahoja, 

materiaalihyllyjä ja maalauskaappi. Tilaan sopii yhtä aikaa kaksi kuorma-autoa auralla 

varustettuna.  

Metallirannepuolella on myös matala osa n. 200 m
2
, missä säilytetään hitsauskoneita ja -

laitteitta, pienempiä työstökoneita ja työkaluja. Tilassa voidaan suorittaa hitsaustöitä 

alumiinille ja ruostumattomalle teräkselle. 

Varasto 

Koskitien tiloissa konekorjaamolla ja metallipajalla on käytössä yhteinen varasto jonka 

lattia pinta-ala on n. 100 m
2
 ja 2 m korkeaa hyllyä, pituudelta n.65 m. Puolet varastosta 

on erikoistyökaluja, mitä asentajien henkilökohtaisesta työkaluvaunusta ei löydy sekä 

hitsaustarvikkeita. Toinen puoli sisältää yleistarvikkeita kuten pultteja, muttereita, 

ruuveja, sähkötarvikkeita ja aerosolipurkkeja. Varsinaisia varaosia varastossa on 

yleismallisia, mitkä sopivat useisiin laitteisiin kuten polttimot, umpiot ja suodattimet. 

Lisäksi korjauksien yhteydessä kunnostuskelpoisia osia on säilytetty ja korjattu 

valmiiksi varastoon.  

Varastonimikkeiden määrä on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä ja kierto 

nopeana varastoinnista aiheutuvien kulujen vuoksi. Ajoneuvo- ja konekannan ollessa 

laaja, tilataan huoltoihin ja korjauksiin tarvittavat varaosat tapauskohtaisesti.  
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Metallipajan puolelta löytyy perusvarastona eniten käytettyjä teräsprofiileja sekä 

aikaisemmista töistä ylijääneitä, käyttökelpoisia materiaaleja. Varsinaiset materiaalit 

tilataan ennakkoon työkohtaisesti, jos metallin määrä tai aihion koko on merkittävä.  

Tuotteet voidaan samalla tilata myös puolivalmiina haluttuihin mittoihin leikattuna 

jolloin saadaan nopeutettua työn suoritusta tai kun käytössä oleva laitteisto ei 

mahdollista materiaalin muokkausta. 

Käyttämättömät öljyt, voiteluaineet ja pesuaineet säilytetään omassa 

turvallisuusvaatimukset täyttävässä tilassa jonka lattiapinta-ala on n. 67 m
2
.  

Huoltopaikalla on öljynjakopiste mistä on helppo täyttää huollossa olevat ajoneuvot tai 

käydä mittarin kautta hakemassa tarvittava määrä öljyä korjauspaikoille.   

2.6 Omistajapoliittinen ohjelma 

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013 Oulun kaupungin omistajapoliittisista linjauksista. 

Kaupunginvaltuusto päättää omistajapoliittiset linjaukset kerran valtuustokaudessa. 

Kaupungin valtuuston hyväksyttyä omistajapoliittiset linjaukset, kaupunginhallitus 

hyväksyy linjausten pohjalta omistajapoliittisen ohjelman. Ohjelman tavoitteena on 

varmistaa kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten 

toimeenpano. 

Ohjelma perustuu Oulun kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa asetettuihin 

kehittämistavoitteisiin. Se sisältää omistusten kehittämiseen liittyvät keskeiset tehtävät 

ja toimenpiteet vuosiksi 2013 - 2016. 

Oulun kaupungin omaisuus on merkittävä osa yhteistä varallisuutta. Sitä hoidetaan 

tavalla, joka on kontrolloitavissa, läpinäkyvää ja joka nauttii julkista luottamusta. 

Kaupungin toimintaan ja toimintaperiaatteisiin tulee voida luottaa eri yhteyksissä, jotta 

kaupungin mukanaolo ja imago merkittävänä toimijana säilyvät. (Omistajapoliittinen 

ohjelma 2013–2016) 
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2.7 Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja yleiset periaatteet 

Oulun kaupungin omistajapoliittisten linjausten lähtökohtana ovat kaupunkistrategia ja 

siihen perustuvat kehittämistavoitteet. Kaupunkistrategian strategiset linjaukset on 

määritetty viidelle alueelle (Omistajapoliittinen ohjelma 2013–2016): 

– Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyky 

– Kuntalaisten hyvinvointi 

– Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys 

– Kaupunkitalouden kestävyys ja tasapaino 

– Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen. 

 

Kaupunkistrategiassa on asetettu kaupunkitalouden kestävyys ja tasapainon osalta 

seuraavat tavoitteet (Omistajapoliittinen ohjelma 2013–2016):  

– Kaupunki asettaa omistuksilleen selkeät sekä mittavat tavoitteet ja 

valvoo niiden toteutumista. 

– Kaupunki toimii osaavana ostajan ja terveiden markkinoiden 

kehittäjänä. 

 

Omistajapoliittisen ohjelman mukaan omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan 

väline palveluiden järjestämiseksi tai tuottamiseksi. Omistaminen ei voi myöskään olla 

staattista, vaan sen tarkoituksenmukaisuutta ja organisointitapoja on arvioitava 

säännöllisesti toimintaympäristön muuttuessa. Omistaminen sitoo huomattavaa määrää 

pääomaa, joten pääoman tehokkaan käytön ja kohdentamisen tulee olla yhtä tärkeää 

kuin käyttötalouden hallinta. (Omistajapoliittinen ohjelma 2013–2016) 

Omistamisen perusteena tulee olla omaisuuden käyttö ja hyödyntäminen kaupungin 

palvelutuotannossa. Muu omistus voi olla perusteltua tavoitteiden toteutumisessa 

sellaisilla toimialoilla, joilla ei ole markkinatoimijoita tai joille ei ole mahdollista luoda 

lyhyellä aikavälillä toimivia markkinoita. (Omistajapoliittinen ohjelma 2013–2016) 
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Oman palvelutuotannon laatua ja hintaa kehittäen niin, että ne ovat kilpailukykyisiä. 

Omaa palvelutuotantoa kehitetään palvelujen järjestämisohjelman ja 

palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Oulun kaupungin liikelaitosten tehtävä on turvata 

palveluiden saatavuus mahdollisimman laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Omistajapoliittisessa ohjelmassa määritetään tavoitteellinen oman tuotannon osuus 

liikelaitoksille ja toimintaa kehitetään tavoitteen mukaisesti. (Omistajapoliittinen 

ohjelma 2013–2016) 

Oulun kaupunki pyrkii omaisuuden hoidossa mahdollisimman hyvään taloudelliseen ja 

yhteiskunnalliseen kokonaisvaikuttavuuteen. (Omistajapoliittinen ohjelma 2013–2016) 

2.8 Oulun Teklin kehittämissuunnitelma 2020 omistajapoliittisten 

linjausten toteuttaminen 

Teklin kehittämissuunnitelma 2020 on laadittu omistajapoliittisten linjausten 

toteuttamiseksi. Omistajapoliittiset tavoitteet (Alatalo): 

– pienentää oman tuotannon osuutta palvelutuotannossa 

– vähentää henkilöstömäärää 

– tehostaa toimintaa 

– varmistaa palvelujen laatu. 

 

Toimintojen uudelleen organisointi, henkilöstöresurssien joustavampi käyttö ja 

palvelusegmentin tiivistäminen (taulukko 2) kehittämissuunnitelma 2020 mukaisesti 

näkyy henkilöstön määrässä ja liikevaihdossa kuva 2.  

Oulun Teklin henkilöstö keski-ikä vuoden 2015 lopussa oli 51,8 vuotta. Vakituisten 

työntekijöiden määrän väheneminen Teklissä muodostuu henkilöstön siirtymisellä 

Oulun kaupungin organisaation toisiin liikelaitoksiin sekä henkilöstön eläköitymisen 

myötä. Siirrettyjen ja eläköityneiden henkilöiden tilalle ei rekrytoida uutta työvoimaa ja 

rekrytointikielto jatkuu vuoteen 2017.  Näillä toimilla saavutetaan tulevaisuudessa 

oletetusti tarvittava henkilöstön määrä toteuttamaan suunnitellut työtehtävät. 
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Taulukko 2. Teklin osuus palvelutuotannosta (Alatalo) 

 Toteutuma 

2013 

Toteutuma 

2015 

Tavoite 

2020 

Katu- ja ympäristörakentaminen 30 % 30 % 25 % - 30 % 

Oulun veden verkostorakentaminen 45 % 32 % 25 % - 30 % 

Katu- ja ympäristöalueiden ylläpito 82 % 80 % 60 % 

Kiinteistöjen hoito 72 % 68 % 50 % 

Kiinteistöjen kunnossapito 57 % 53 % 50 % 

Kiinteistöjen uudis- ja korjausrakentaminen 6 % 5 % - 

Liikuntapaikkojen ylläpito ja rakentaminen 

(ei määritelty omistajapoliittisessa ohjelmassa) 

85 % 85 % 60 % 

2.9 Kehittämissuunnitelma 2020 tuottavuuden parantaminen ja 

palvelusegmentointi 

Teklin toiminnan on tarkoitus keskittyä vuoteen 2020 mennessä maantieteellisesti, 

omaisuuden ylläpitoon ja parantamiseen sekä ei-synergiset toiminnot lakkautetaan. 

Katujen ylläpidossa tämä tarkoittaa toimintojen keskittymiseen Oulun keskusta-alueelle 

ja keskustakehän alueurakoista luovutaan (liite 5) tai supistetaan vaiheittain 2016–2020. 

Maanrakentaminen keskittyy kunnallistekniikan ja katujen perusparantamiseen nk. 

kanta-Oulun alueella. Kiinteistöpalvelut keskittyvät kiinteistöjen ylläpitoon ja 

perusparantamiseen sekä liikuntapaikkojen hoitoon. logistiikkapalveluiden 

jatkotoimenpiteet ratkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne -uudistuksen 

yhteydessä.  (Alatalo) 

Oman palvelutoiminen suunnitellulla tiivistämisellä ja ostopalvelujen käytön 

laajentamisella pyritään Teklin liikevaihdon alenemiseen (kuva 2) ja kehitetään samalla 

alueen yritysten liiketoimintaa. 
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2.10 Oulun Teklin hallinnoimat ajoneuvot ja koneet 

Kaupungin omistamien rekisteröityjen ajoneuvojen ja koneiden määrä vuonna 2016 oli 

287. Liitteissä 6 ja 7 on esitetty kaluston ikärakennetta, kappalemäärää ja 

merkkijakaumaa. Ajoneuvoista 49 kpl on varustettu auralla, 31 kpl hiekoittimella, 10 

kpl alusterällä ja 22 kpl harjalaitteella. Aurakalustoon löytyy vähintään yksi vara-

aura/ajoneuvo ja lisävarusteita kuten hinattavia hiekoittimia, vesisäiliöitä, kauhoja, 

murskaimia löytyy useita. Huoltoleasing -sopimuksella olevia ajoneuvoja on 85 

kappaletta mistä vajaa puolet on Oulun Teklin sisäisessä käytössä. Täyssähköautoja 

Oulun kaupungilla 4 käytössä jotka ovat huoltoleasingillä. 

Konepalvelut vastaavat tämän kaluston ja välityksestä, huolto ja kunnossapito toimista 

sekä lisälaitteiden huolto ja kunnossapidosta. Oulun kaupungin sisällä pois lukien Oulun 

Vesi ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos vastaa omassa käytössä olevien autojensa 

hankinnasta ja ylläpidosta.  

Leasing 

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista. Yritysmaailmassa 

sovelletaan laitteiden hankintaan joiden arvo on nopeasti aleneva ja kun yritys ei halua 

sitoa varoja omistamiseen. Yleisiä leasing kohteita ovat ICT- ja toimistolaitteet, tuotanto 

ja työkoneet sekä ajoneuvot (Nordea). Autoleasingissä puhutaan tyypillisesti 

huoltoleasingista ja leasingrahoituksesta.  

Leasingrahoitus on rahoitusmuoto, jossa yritys vuokraa tarvitsemansa koneen tai 

laitteen rahoitusyhtiöltä, joka perii hankintahinnan ja korvauksen rahoituskuluista 

vuokrina. Rahoitusyhtiö ostaa yrityksen osoittaman käyttöomaisuuden myyjältä ja 

säilyttää omistuksen siihen, mutta luovuttaa käyttöoikeuden toiselle. Hyödykkeen 

tarvitsijan etuna on, että raha ei sitoudu investointiin ja hyödykkeestä seuraa 

säännöllisiä leasing maksuja sovitun aikaa (Uusi-Rauva 1999). Leasingrahoituksessa 

hyödykkeen tarvitsija vastaa koneen tai laitteen huolto- ja korjauskustannuksista. 

Leasingin loputtua esimerkiksi ajoneuvoille suoritetaan lopputarkastus jossa mahdolliset 
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viat ja vauriot tutkitaan ja mahdolliset korjauskulut maksaa hyödykkeen tarvitsija. 

Rahoitusleasing keskittyy pääomakustannusten rahoittamiseen. 

Huoltoleasing on leasingyritysten tarjoama kokonaisvaltaisempi palvelu, jossa 

leasinglaitteen hankkia saa kuukausimaksua vastaan myös ajoneuvon huollot. Useat 

leasingyritykset tarjoavat lisäpalveluja missä kuukausimaksu sisältää mm. huollot, 

vakuutukset, polttoaineet, katsastukset, renkaat. Kuukausimaksun hinta muodostuu 

valitusta ajoneuvosta ja sen lisävarusteista, leasing ajan kilometri kertymästä, leasingin 

kestosta sekä lisäpalveluista. Yleisesti huoltoleasingin sisältää normaalista kulumisesta 

johtuvat huollot ja korjaukset mutta käyttäjän aiheuttamat korjaukset veloitetaan 

käyttäjältä. 

2.11 Ajoneuvojen huolto ja kunnossapito 

Leasingautot ovat huoltoleasing -sopimuksella joka kattaa kaikki ajoneuvojen normaalin 

kulumisen aiheuttamat huollot, korjaukset ja rengastyöt. Leasingyhtiö hoitaa tarvittaessa 

ajoneuvojen huoltopaikat. Konepalveluiden korjaamo ei osallistu leasingajoneuvojen 

huolto- tai korjaustöihin. Takuunalaiset kaupungin omistamat ajoneuvot sekä koneet 

huolletaan ja korjataan valtuutetulla huoltoliikkeellä.  Scania-merkkiset kuorma-autot 

ovat merkkiliikkeen huolenpitosopimuksella, autot huolletaan kahdesti vuodessa. 

Konepalveluiden huoltamien ja kunnostamien ajoneuvojen merkkien määrä- ja 

ikäjakauma on laaja (liitteet 6 & 7). Huollettavia merkkejä on henkilö-, paketti- ja 

kevytkuorma-autoissa 13; Kuorma-autoissa 2; työkoneissa 11; erikoiskoneissa 13 ja 

pienkoneissa 14. Pienkonehuolto huoltaa myös rekisteröimättömiä 

ympäristönhoitokoneita ja käsityökoneita kuten sahoja. 

2.12 Teklin käytössä olevat ajoneuvot ja työkoneet 

Kuvassa 4 on esitetty kaluston suunniteltu määrä vuodelle 2017 Oulun Teklin käyttöön. 

Kalustoa päivitetään uudempaan mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan, mutta 

määrällisesti sen ei oleteta kasvavan huomattavasti.  
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Kuva 4. Oulun Teklin sisäiseen käyttöön suunniteltu kalusto vuodelle 2017. 

 

Oulun Teklin ajosuoritteita vuosilta 2014 – 2016 on esitetty taulukossa 3 (sisältää myös 

leasingajoneuvot). Taulukon 3 lukemat ovat kerätty ajoneuvojen ja koneiden mittareista. 

Keskiarvo on viitteellinen, koska se sisältää ajoneuvoja, joilla ei ole ajettu täyttä vuotta. 

Vuonna 2017 Teklin käyttämät ajoneuvot ja koneet varustetaan GPS -seurannalla jota 

hyödynnetään ajopäiväkirjojen täytössä. Talvi kunnossapitokalustolla on ollut 

aikaisemmin GPS- seuranta joka on kirjannut automaattisesti kulloinkin suoritetun 

työtehtävän ja sen paikkatiedon. Logistiikan käytössä olevat autot ovat myös olleet 

aikaisemmin varustettu GPS- seurannalla.  

Henkilö- ja pakettiautojen ajosuoritteet ovat vähentyneet vuosittain osaltaan 

logistiikkayksikön vähentyneiden ajojen vuoksi. Vuonna 2014 Logistiikkayksikön 

ajokilometrien osuus oli n. 32 % Teklin henkilö- ja pakettiautojen 

kokonaisajosuoritteesta kun se vuonna 2016 oli 27 %. 

Kuorma-autojen osalta ajokilometrit ovat myös laskeneet, koska toiminta on keskittynyt 

entistä enemmän keskustaan ja keskustan kehän alueelle. Lisäksi ajosuoritteet ovat 
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vähentyneet maarakennustöiden vähenemisen ja maan ajon hankinnan lisääntyneen 

ostopalvelun käytön myötä. Kilometrikertymään suuresti vaikuttava tekijä on myös 

talvi, lumen ja lumisateiden määrä. Vähälumisena ja harvoin esiintyvinä lumisateina 

aurauksen ja lumen ajon tarve vähenee.  

Työkonekalusto on myös riippuvainen talven tilanteesta, koska suurin osa kalustosta on 

lumitöitä, liukkauden torjuntaa ja katujen harjausta varten. Työkoneiden tuntikertymä 

on keskiarvoltaan n. 600 h mutta suurimmat tuntimäärät (yli 1000 h) kertyvät 

traktoreille jotka ovat ympärivuotisessa käytössä. Teklin ylläpidettäviä liikenneväyliä 

oli vuonna 2016 Oulussa n. 755 km ja Haukiputaalla n.140 km. Liukkauden torjuntaan 

käytettiin hiekan vuonna 2016 n. 5000 m
3
. (Oulun Teklin vuosikertomus 2016) 

Taulukko 3. Teklin ajosuoritteet vuosina 2014 – 2016. 

Vuosi  Kokonaisajosuorite Logistiikkayksikön 

osuus  

Ajoneuvojen 

lkm 

Keskiarvo  

2014 Henkilö- ja 

pakettiautot  

1851609 km 601171 km 126 14695 km 

2015 Henkilö- ja 

pakettiautot  

1716695 km 492669 km 148 11599 km 

2016 Henkilö- ja 

pakettiautot 

1617910 km 432082 km 135 11984 km 

2014 Kuorma-autot  243907 km  21 11614 km 

2015 Kuorma-autot 219823 km  18 12212 km 

2016 Kuorma-autot  196767 km   17 11574 km  

2014 Työkoneet 19203 h  39 492 h 

2015 Työkoneet  25074 h  41 611 h 

2016 Työkoneet  22877 h  42 544 h 

2.13 Julkiset hankinnat 

Julkisia hankintoja ja käyttösopimuksia koskevan lain 1397/2016 mukaan, valtion ja 

kuntien sekä muiden lain 5§:ssä tarkoitettujen hankintayksikköjen kuten liikelaitosten 

on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin kyseisessä laissa 

säädetään.  Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, 

innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden 
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yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita 

julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. (Hankintalaki)  

Hankinta yksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että 

hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja 

suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja 

sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi 

hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai 

hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. 

(Hankintalaki) 

Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnat on 

pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt 

pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. 

Kyseessä olevassa laissa tarkoitetut kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on 

pyritty huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja 

syrjimättömyys. (Hankintalaki) 

Määritelmät: 

Hankintasopimuksella tarkoitetaan kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden tai 

useamman hankintayksikön ja yhden tai usean toimijan välillä ja jonka tarkoituksena on 

rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista 

vastiketta vastaan. (Hankintalaki) 

Tavarahankintasopimus on hankintasopimus, jonka tarkoituksena on tavaroiden 

oston, leasingin, vuokraus tai osamaksulla hankkimien osto-optioiden tai ilman niitä; 

tavarahankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen hankintasopimus, jonka kohteena 

on tavarahankinnan lisäksi kokoamis- tai asennus töitä. (Hankintalaki) 



    28 

 

2.14 Hankintakäsikirja 

Oulun kaupungin hankintakäsikirja (Kaupunginhallitus 18.2.2013 § 132) pohjautuu 

1397/2016 lakiin julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista. Hankintakäsikirjassa ei 

kuitenkaan toisteta hankintalainsäädännön kaikkia vaatimuksia, vaan annetaan 

yleiskuva hankintatoimesta ja hankintaprosessista. Julkiset hankinnat jakautuvat 

kolmeen eri ryhmään niiden taloudellisen arvon perusteella: kansallisen kynnysarvon 

alittavat, kansallisen kynnysarvon ylittävät ja EU-kynnysarvon ylittävät. Kansalliset 

sekä EU-kynnysarvot on esitetty taulukoissa 4 ja 5.  Oulussa pienhankintoja ovat 

tavara- ja palveluhankinnat, joiden arvo sijoittuu välille 6001€ - 30 000€. Arvoltaan 

vähäisiä ovat edellä mainitut kun arvo on alle 6001€. Mutta hankinnoissa tulee 

huolehtia samoja periaatteita tasapuolisuudesta ja syrjimättömyydestä huomioiden. 

Arvioitaessa sitä, onko kyseessä hankinta vai pienhankinta, tulee hankinnat huomioida 

organisaation lisäksi Oulun kaupungin konsernissa tehtävien kaikkien samantyyppisten 

hankintojen näkökulmasta. 

Taulukko 4. Kansalliset kynnysarvot  

30 000 € 100 000 € 

Tavara- ja palveluhankinnat 

käyttöoikeussopimukset 

Suunnittelukilpailut 

terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 

eräät työvoimahallinnon 

koulutuspalvelut yhteishankintana 

 

Taulukko 5. EU- kynnysarvot 

209 000 € 5 225 000 € 

Tavarahankinnat ja palveluhankinnat  

Suunnittelukilpailut 

Rakennusurakat 

Käyttöoikeusurakat 

2.15 Henkilöautoja koskevat päästökriteerit 

Elokuussa 2013 Oulun kaupunki asetti päästökriteerit kaupungin käyttöön hankittaville 

henkilöautoille. Kriteerit koskevat kaupungin omistamia ja leasingsopimuksella olevia 
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autoja. Taulukossa 6 on esitetty kriteerit, jotka koskevat enimmillään viidelle 

matkustajalle rekisteröitävää henkilöautoa (Dno OUKA/4794/11.00.04/2013). 

Perustelluilla syillä kriteereistä voidaan poiketa. Kriteerit eivät koske erikoisautoja, 

koska niiden hankinta käsitellään tapauskohtaisesti noudattaen hankintalakia. 

Päästökriteereillä pyritään vaikuttamaan liikenteen päästöjen vähenemiseen ja edistää 

Oulun kaupungin ympäristöohjelman päämärän toteutumista. Muiden ajoneuvoryhmien 

osalta hankinnoissa pyritään hakemaan mahdollisimman ympäristöystävällistä 

ratkaisua. Tulevaisuudessa on mahdollista että muillekin ajoneuvoryhmille asetetaan 

päästökriteerit.  

Ulkopuolta ostettavat ajoneuvo-, työkone- ja kuljetuspalvelut ovat kahden vuoden 

välein kilpailutettuja ja kilpailutus noudattelee hankintalakia. Kilpailutuksessa 

tarjouksen hyväksyttävästi jättäneiden toimijoiden ajoneuvot tai koneet pisteytetään 

ilmoitettujen kriteerien mukaan ja yhtenä kohta on ajoneuvon tai työkoneen 

päästöluokka. 

Taulukko 6. Henkilöautojen päästökriteerit Oulun kaupungin henkilöautohankinnoissa. 

 hiilidioksidipäästö, g/km 

Henkilöauto Omamassa 

(kg) 

vuosina 2013 -

2014 

vuonna 2015 vuodesta 2016 

alkaen 

Bensiini ja diesel 

(ml. hybridi) 

<1400 ≤130 ≤120 ≤100 

Bensiini ja diesel 

(ml. hybridi) 

1400–1600 ≤145 ≤130 ≤120 

Bifuel-autot 

(kaasuautot) 

maakaasulla 

mitattuna 

ei rajoitusta ≤150 ≤130 ≤120 

Flexifuel-autot 

(etanoliautot) 

bensiinillä 

mitattuna 

ei rajoitusta ≤150 ≤130 ≤120 

Täyssähköautot ei rajoitusta ei päästö – tai kulutusrajaa 
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3 KUNNOSSAPITO 

Kunnossapidon yleinen määrittely vaihtelee standardeista ja kirjallisuuslähteistä 

riippuen. Alle on kerätty muutamia määritelmiä, joita kunnossapidosta käytetään. 

- Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen 

liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoitus on säilyttää kohde tilassa 

tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditut toiminnot sen koko 

elinjakson aikana. (PSK 6201-standardi)  

- Kaikki koneen elinjakson aikaiset tekniset, hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset 

toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa koneen toimintakyky 

sellaiseksi, että kone pystyy suorittamaan halutun toiminnon. (SFS-EN 13306) 

John Mobrayn sanoista suomennettuna: ”Kunnossapidolla varmistetaan, että laitteet 

jatkavat sen tekemistä, jota käyttäjät haluavat niiden tekevän”. (Mikkonen 2009: 26) 

Kunnossapito voidaan jakaa useampiin lajeihin (SFS-EN 13306):  

– ehkäisevä  

– jaksotettu 

– kuntoon perustuva   

– ennakoiva 

– korjaava 

– siirretty korjaava 

– välitön 

– aikataulutettu 

– etä 

– käynninaikainen 

– kenttä 

– käyttäjä. 
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3.1 Kunnossapidon tavoitteet 

Tekniikan tohtori Jorma Järviö toteaa, että perinteisesti kunnossapito ymmärrettiin 

olevan vikojen korjausta. Tämä näkemys on nykyaikaisessa globaalissa yhteiskunnassa 

Järviön mukaan aivan liian suppea. Kunnossapito onkin nimensä mukaisesti 

käyttöomaisuuden tuotantokyvyn ylläpitämistä, säätämistä ja säilyttämistä. Järviö kuvaa 

kunnossapitoa seuraavasti: Yritys on hankkinut koneet tekemään jotakin haluttua 

tehtävää. Tämä tekemään jotakin on juuri se, minkä varmistamista kunnossapitäjiltä 

odotetaan. Tämän määritelmän mukaan kunnossapitoon kuuluvat myös seuraavat asiat 

(Järviö 2007, s.12): 

– laitteen toimintakunnon ylläpitäminen (koneen ei anneta huonontua 

ja/tai rikkoontua) 

– laitteen käytön turvallisuus 

– laitteen laaduntuottokyky 

– laitteen elinjakson hallinta (jäljellä olevan elinjakson määrittäminen) 

– oikein käyttöolosuhteiden noudattaminen 

– palauttaminen alkuperäiseen kuntoon 

– koneen modernisointi 

– suunnitteluheikkouksien korjaaminen 

– käytön ja kunnossapidon kehittäminen. 

3.2 Käyttöomaisuudesta huolehtiminen 

Yritykset hankkivat käyttöönsä käyttöomaisuutta kuten koneita, laitteita ja kalustoa. 

Käyttöomaisuudella yritykset valmistavat tuotteita ja palveluita, joita myydään 

kuluttajille tai toisille yrityksille. Myynnillä saadulla tuotolla yritys maksaa kulunsa ja 

saa liikevoiton. Toiminnan on lisäksi oltava laadukasta ja turvallista. (Järviö 2007, s.13) 
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Yrityksen käyttöomaisuuden käytön tehokkuus on oleellinen tekijä, joka vaikuttaa 

yrityksen kannattavuuteen ja tätä kautta kilpailukykyyn. Tehokkuus vaikuttaa 

seuraavasti (Järviö 2007, s.13):  

– Investointitarve pienenee (mitä tehokkaampaa tuotantovälineen 

käyttö on, sitä pienemmillä investoinneilla yritys pystyy toimimaan). 

Yritys pystyy tuottamaan pienemmillä koneilla tehokkaammin kuin 

kilpailija isommilla (ja kalliimmilla). 

– Yrityksen kannattavuus ja kilpailukyky paranevat (mitä 

tehokkaammin konetta käytetään, sitä paremmin tehty investointi 

tuottaa.) 

Myös yhteiskunta investoi infrastruktuuriin, kuten erilaisiin rakennuksiin, tie, viemäri- 

ja vesiverkkoihin. Näihinkin investointeihin pätee edellä esitetyt tehokkuussäännöt, 

joskin niiden painotus saattaa olla erilainen. (Järviö 2007, s.13) 

Järviö käyttää termiä tehokas tuotantolaitoksen koneeseen liittyen, mutta sama ajatus 

käy myös ajoneuvoille ja työkoneille jotka ovat niitä koneita joilla edes autetaan työn 

toteutusta. 

Tehokas kunnossapito tarkoittaa, että kunnossapitäjät osaavat laatia koneelle 

mahdollisimman järkevät kunnossapitostrategiat ja toteuttaa ne siten, että koneen 

suorituskyky säilyy mahdollisimman hyvänä.  Kunnossapidon tärkein tavoite onkin 

osaltaan optimoida valmistusprosessin tehokkuus. Oman toiminnan tehokkuus- niin 

tärkeää kuin se onkin, on vasta toisella sijalla. (Järviö 2007, s.14) 

Tehokas käyttö tarkoittaa sitä, että käyttäjät käyttävät koneitaan tehokkaasti ja 

asianmukaisesti (Järviö 2007, s.14). 

Toiminnallisen tehokkuuden muodostavat tehokas kunnossapito yhdessä tehokkaan 

käytön kanssa (Järviö 2007, s.14). 
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3.3 Kunnossapitojärjestelmä 

Kunnossapitojärjestelmä koostuu yhteen kootusta tietojärjestelmästä, jonka avulla 

voidaan hallita ja seurata koneiden sekä laiteiden käyttöä ja niiden aiheuttamia 

kustannuksia. Järjestelmää voidaan hyödyntää töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa 

varastokirjanpidossa sekä ostojen ja myyntien seurannassa. Seuraavassa on koottu 

kunnossapitojärjestelmän keskeiset ominaisuudet ja toiminnot (Mikkonen 2009): 

Laitekortisto   

Laitekortisto on kunnossapitojärjestelmän ydin. Muut järjestelmän sovellukset käyttävät 

sen tietoja hyväkseen toiminnassaan. Kortisto on eräänlainen tietokanta, joka pitää yllä 

dynaamista kortistoa koko laitoksen kunnossapidon kohteista. Järjestelmässä on omat 

korttiosansa mm seuraaville asioille (Mikkonen 2009, s.117): 

- laitepaikat, 

- laitteet, 

- varaosat, 

- huolto-ohjeet ja asiakirjat. 

 

Kortisto koostuu erityyppisistä tietueista: esim. paikkatiedot paikkakortteihin, laitetiedot 

laitekortteihin, huolto- ja varaosat varaosakortteihin. Nämä kortit muodostavat 

kortistossa hierarkian, josta nähdään selkeästi eri paikkojen, laitteiden, varaosien, 

asiakirjojen jne. yhteydet toisiinsa. Kortistossa voi olla myös suoraliittymä sähköisiin 

tiedostoihin. (Mikkonen 2009, s.117) 

 Päiväkirjat 

Kunnossapitojärjestelmä sisältää päiväkirjoja laitoksen tuotannosta ja kunnossapidosta. 

Nämä ovat eräänlaisia yksinkertaisia muistivihkoja tuotannon ja kunnossapidon 

tapahtumista, joihin voidaan helposti kirjata tietoja tuotannossa tapahtuneista vioista ja 

häiriöistä sekä suoritetuista kunnossapitotoimenpiteistä. Tämän on tarkoitus olla vanhan 

ajan ruutuvihkojen vastine millä voidaan viestiä muille mitä kunnossapidossa on 

tapahtunut. (Mikkonen 2009, s.117) 



    34 

 

Kunnossapitotöiden ohjaus 

Tämä osasovellus pitää huolta työtilauksista, vikailmoituksista, ennakkohuolloista sekä 

työsuunnittelusta, joka pitää sisällään seisokkisuunnittelun ja projektisuunnittelun. 

Kunnossapitotöillä tarkoitetaan tässä kaikkia laitoksen kunnossapitoon liittyviä töitä 

riippumatta siitä, suorittaako tehtävän laitoksen oma huoltohenkilöstö vai ulkopuolinen 

huoltopalvelu. Osasovellus pitää huolta myös näiden tapausten jatkokäsittelystä. 

Kunnossapitotyöt Mikkonen jakaa kolmeen erilaiseen ryhmään, ja näitä erityyppejä 

varten on omat sovelluksensa (Mikkonen 2009, s.117): 

Vikaseuranta:  

– Tähän ryhmään kuuluvat viat ja häiriöt, jotka vaativat nopeaa 

korjaamista. 

– Sovelluksella voidaan seurata tuotantolaitoksessa esiintyviä vikoja ja 

häiriöitä. 

– Sovelluksella voidaan käyttää myös ohjaamaan korjaavan 

kunnossapidon toimia. 

– Suoritetut korjaustoimenpiteet kirjataan ylös. 

 

Ennakkohuolto:   

– Tähän ryhmään kuuluvat säännölliset toimenpiteet, kuten esim. 

voiteluhuollot, määräaikaistarkastukset ja kalibroinnit. 

– Ennakkohuoltotilaukset voidaan määritellä generoitumaan tiettyjen 

huoltoaikajaksojen välein automaattisesti työtilauksiksi. 

– Sovelluksella voidaan valvoa tehokkaammin ennakkohuoltotöiden 

oikea-aikaista suorittamista. 
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Työnsuunnittelu: 

– Tähän ryhmään kuuluvat kertatyöt, joita on aikaa suunnitella, kuten 

muutos- ja uudistustyöt sekä ei-kiireelliset korjaukset. 

– Sovellus mahdollistaa esim. projektien eri vaiheiden, 

kustannusarvioiden, työhön liittyvien materiaalien ja 

kunnossapitoseisokkien suunnittelun. 

 

Materiaalien ohjaus 

Kunnossapitojärjestelmä pitää kirjaa laitoksen varastoista ja varaosista. Sovellus kertoo 

selkeästi, mitä laitteen varaosia varastoissa on ja kuka niitä toimittaa milläkin hinnalla. 

Järjestelmässä on rekisteri, johon kirjataan kaikki varastotapahtumat. Järjestelmä 

huolehtii myös tiettyjen vähimmäisvarastojen olemassaolosta. Varastojärjestelmän 

lisäksi yhteyteen kuuluu ostojärjestelmä, joka vastaa tilausten kirjaamisesta ja 

seuraamisesta. Ostojärjestelmä huolehtii tavallisista kunnossapidon hankinnoista. 

Hankinnat käsitellään aina tilausten tekemisestä toimituksen valvonnan ja vastaanoton 

kautta laskujen käsittelyyn. Varasto- ja ostosovellukset on integroitu nykyisin 

saumattomasti muihin kunnossapitojärjestelmän osasovelluksiin, jotta materiaalien 

ohjaaminen eri kunnossapitotöihin olisi vaivatonta ja toimien vaikutus varaston 

tilanteeseen saataisiin heti näkyviin. (Mikkonen 2009, s.118) 

Myynti- ja laskutusjärjestelmä 

Kunnossapitojärjestelmissä on myös toiminto esim. yhtiöitetyille tai ulosvastuullisille 

kunnossapito-organisaatioille, joiden tarvitsee pitää kirjaa asiakkaiden tekemistä 

kunnossapidollisista tilauksista. Tämä osasovellus huolehtii näistä myyntitilauksista ja 

niiden laskuttamisista. Järjestelmän tekemä raportti voi sisältää esim. tilauskohtaisen 

katelaskelman ja muita normaaleja myyntiraportteja. (Mikkonen 2009, s.118) 
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Pääkäyttäjätoiminnot 

Tämä osasovellus sisältää järjestelmän ylläpitoon tarvittavia toimintoja, kuten 

käyttäjätunnuksien ja käyttöoikeuksien ylläpitoa sekä järjestelmän parametri-, ohjaus- ja 

aputiedostoista huolehtimista. (Mikkonen 2009, s.119) 

Raportointi 

Kunnossapitojärjestelmillä on erilaisia sovelluskohtaisia valmiita raportteja, joiden 

tekemisestä tämä osio vastaa. Raportteja voidaan monesti myös rajata monipuolisesti 

erilaisilla rajausehdoilla. Raporttien käyttäminen ja aineiston rajaaminen niissä on tehty 

melko helpoksi kaikille käyttäjille oppia. (Mikkonen 2009, s.119) 
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4 VARASTO 

Materiaalien hallinnalla tarkoitetaan Uusi-Rauvan (et. al 1999) mukaan yrityksen raaka-

aineiden, komponenttien, puolivalmisteiden ja lopputuotteiden varastoinnin, varastojen 

täydentämisen sekä hankinnan muodostamaa kokonaisuutta. Materiaalinhallinnan avulla 

ohjataan yrityksen kaikkia materiaalivirtoja toimittajilta lopputuotevarastoon tai 

asiakkaalle asti. (Uusi-Rauva et. al 1999 s.415) 

4.1 Materiaalihallinnan tavoitteet 

Tavoitteet Uusi-Rauvan (et. al 1999) mukaan seuraavasti: 

1. Halutun palvelutason ylläpito. 

Materiaalihallinnon pitää pystyä ylläpitämään haluttua palvelutasoa. Lopputuote-, 

puolivalmiste- ja materiaalivarastojen palvelutaso muodostuu tuotteiden saatavuudesta 

sekä toimitusajan pituudesta. Materiaalihallinnon toimintoja tulee kehittää siten, että 

varastot pystyvät palvelemaan omaa tuotantoa sekä loppuasiakasta halutulla tavalla. 

2.  Materiaalihallinnan kokonaiskustannusten minimointi. 

Materiaalihallinnan kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavasti: 

– Ostettavien materiaalien hinta 

– Oston kustannukset 

– Kuljetus, vastaanotto ja tarkastuskustannukset 

– Varastointikustannukset 

– Jakelukustannukset 

– Materiaalivirheiden aiheuttamat kustannukset tuotannossa 

– Puutekustannukset. 
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Edellä olevat kustannukset kattavat materiaalihallinnon tuotannolle aiheuttamat 

kustannukset. Jos materiaalihallinnan kustannusvaikutusten analysointi ulotetaan 

laajemmalle, mukaan tulevat reklamaatiokustannukset, tuotteen käyttö- ja 

huoltokustannukset sekä tuoteturvallisuus-, hävitys- ja ympäristökustannukset. (Uusi-

Rauva et. al 1999) 

Kustannusten minimointiin liittyy oleellinen ristiriita. Varastotasojen kasvattaminen 

nostaa varastointikustannuksia, mutta pienentää puute- ja hankintakustannuksia.  

Kokonaiskustannukset muodostuvat varastointi- ja puutekustannusten summasta. 

Kuvassa 5 on esimerkillä havainnollistettu kokonaiskustannusten muodostuminen. 

Yrityksen tulee arvioida eri kustannustekijöitä varastotasoja suunniteltaessa. Ongelmaa 

voi lähestyä palvelutasonnäkökulmasta. Oleellista ei ole puute- tai varastokustannusten 

minimointi, vaan haluttu palvelutason ylläpito minimikustannuksin. (Uusi-Rauva et. al 

1999) 

 

Kuva 5. Varaston kustannuskehitys 

 

4.2 Varastovalvonta 

Varastovalvonta on tärkeä osa yrityksen toiminnanohjausta. Varastotilanteen 

tunteminen on yksi tuotannonohjauksen keskeisin lähtötieto. Toimituskyvyn määrittely, 
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tuotantoerien suunnittelu sekä materiaalien hankinta perustuvat varastotilanteen 

hallintaan. Varastovalvonnan ongelmat heijastuvat välittömästi yrityksen toimintaan, 

aiheuttaen taloudellisia tappioita ja ylimääräistä työtä. ( Uusi-Rauva et al 1999 s.423) 

Hankinta tilauksen perusteella 

Materiaalia ei varastoida, vaan sitä hankitaan tarpeen mukaan. Menetelmää suositaan 

kun materiaalin varastointi ei ole mahdollista tai menekin ollessa epävarmaa. Kalliit 

nimikkeet, joiden toimitusaika on lyhyt, soveltuvat ohjattavaksi tähän tapaan. (Uusi-

Rauva et al 1999 s.424) 

Varastokirjanpito 

Varastotasoja seurataan tarkan ja mahdollisimman ajantasaisella kirjanpidolla. 

Käytännössä varastokirjanpito hoidetaan yrityksen tietojärjestelmän avulla. 

Tietojärjestelmään kirjataan kaikki materiaalitapahtumat.  Nimikkeiden tilaustarpeita 

voidaan seurata tietojärjestelmän avulla. Yleisimmin käytettään menetelmää, jossa 

nimikkeille määritetään hälytysraja tai tilauspiste. Nimikkeen saldo alittaessa 

tilauspisteen syntyy tilausimpulssi. Käytännössä ostoista vastaavat henkilöt seuraavat 

henkilökohtaisesti materiaalien ja varastojenprofiileja. Päätöksen tekoon liittyy paljon 

harkinnanvaraisia seikkoja, joita ei voi kuvata tietojärjestelmään. Yleisohjeistuksen, 

mitä kalliimpi tai kriittisempi materiaali/nimike on sitä tarkempaa ja tiheämpää valvonta 

on. (Uusi-Rauva 1999 et al s.424) 

Halpojen ja nopealla toimitusajalla olevien nimikkeiden tilaustarpeen seurannan voi 

jättää tietojärjestelmän tehtäväksi. Automaattista seurantaa voidaan käyttää 

varmistuskeinona tai henkilökohtaisesti toteutetun valvonnan apukeinona. (Uusi-Rauva 

1999 et al s.424) 

Visuaalinen valvonta 

Visuaalinen valvonta perustuu materiaalimäärän valvontaan varastopisteissä. 

Tilausimpulssi syntyy varastotason alitettua ennalta määritellyn tason. Käyttökohteita 

ovat halvat nimikkeet, joiden menekki on tasainen ja toimitusaika on lyhyt. 
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Kahden laatikon menetelmä on yleisimpiä visuaalisen valvonnan keinoja. Nimike 

varastoidaan kahteen laatikkoon, ensimmäisen laatikon tyhjentyessä otetaan toinen 

käyttöön. Toista laatikkoa käyttöönotettaessa tehdään täydennystilaus. Visuaalinen 

valvonta sopii nimikkeille joiden laskenta on vaikeaa, kuten ruuvit ja mutterit. (Uusi-

Rauva et al 1999 s.425) 

Varastoinventaario 

Varastoinventaariolla tarkoitetaan varastossa olevan tuotemäärän tarkistamista. 

Inventaariota käytetään, kun materiaalien menekki vaihtelee tai kun materiaalin laskenta 

on vaikeaa. Varastokirjanpidossa olevia materiaaleja joudutaan inventoimaan ajoittain 

kirjanpidon virheiden karsimiseksi. (Uusi-Rauva et al 1999 s.426) 

Toimittaja vastaa materiaalitilanteen valvonnasta 

Toimittaja on vastuussa materiaalien riittävyydestä. Nimikkeillä on määrätty 

varastopaikka, jota toimittaja täydentää säännöllisesti. Toimittajan valvottavaksi sopivat 

standardi raaka-aineet ja komponentit joiden menekki on suhteellisen tasainen. 

Menetelmä on kannattava silloin, kun varastointikustannukset ovat pienet verrattuna 

varastovalvonta- ja tilauskustannuksiin. Menetelmää sovelletaan esimerkiksi ruuveilla. 

(Uusi-Rauva et al 1999 s.426) 

Tilauksen määrittely 

Ostaja määrittelee nimikettä tilatessa toimitusajankohdan sekä tilauseräkoon. Varsin 

monet tekijät vaikuttavat tilauserien muodostamiseen sekä toimitusajankohtien 

määrittelyyn. Tilauseräkokoon vaikuttavat mm. nimikkeen tunnettu menekki, menekki 

ennuste, nimikkeen vanhenemisriski, paljousalennukset, kuljetuksen järjestely. 

Nimikkeitä tilattaessa voidaan yhteen tilaukseen koota samalta toimittajalta tulevia 

nimikkeitä, vaikka tarve ei olisikaan välitön.   (Uusi-Rauva et al s.426) 
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5 LAYOUTSUUNNITTELU 

Layout on vakiintunut termi, jolla tarkoitetaan tuotantojärjestelmän fyysisten osien, 

kuten koneiden, laitteiden ja kulkureittien sijoittelua tehtaassa (Uusi-Rauva et al. 1999). 

Korjaamotiloihin valittavan layoutin valinnassa voidaan hyödyntää tuotteita 

valmistavan teollisuuden layoutmalleja ja suunnitteluohjeita. Layoutin ei tarvitse vastata 

täsmällisesti teollisuudessa käytössä olevaa ratkaisua, se voi olla muunneltu tai 

yhdistelmä joka vastaa parhaiten käyttöä.  

5.1 Layouttyypit 

Työnkulun ja tuotantolaitteiden sijoittelun perusteella layout voidaan jakaa kolmeen 

päätyyppiin: tuotantolinja-, funktionaaliseen- ja solulayoutiin (Uusi-Rauva et al. 1999). 

Tuotteita joiden fyysinen koko estää liikuttelun tai työnsisällön ollessa suppea 

toteutetaan paikkajärjestelmällä. Paikkajärjestelmä mahdollistaa tuotteen suuret 

mallivaihtelut ja on luonteeltaan erittäin joustava, mutta läpimenoajat ovat pitkät. 

(Ojanen) 

 Tuotantolinja 

Tuotantolinjassa koneet ja laitteet ovat valmistettavan tuotteen työnkulun mukaisessa 

järjestyksessä. Tuotantolinja on erikoistunut tietyn tuotteen valmistamiseen. Valmistus 

ja kappaleenkäsittely on automatisoitua ja tehokasta. Työnkulku on suoraviivaista ja eri 

työvaiheiden välillä voidaan käyttää mekaanisia kuljettimia. Suuri volyymi ja korkea 

kuormitusaste ovat keskeisiä edellytyksiä tuotantolinjan rakentamiselle. Linja voi olla 

pakkotahtinen joka soveltuu suuren tuotanto volyymille, samankaltaisia tuotteita. 

Vapaatahtinen sallii suuremman vaihtelun tuotteessa. Tuotantolinja sietää huonosti 

häiriöitä, koska pienikin häiriö vaikuttaa nopeasti koko linjan tuottavuuteen. 

Laadunvalvonta on tärkeää, koska häiriöiden aiheuttamat kustannukset ovat suuret ja 

linja kykenee tuottamaan tehokkaasti myös virheellistä tuotetta. Kapasiteetin 

kasvattaminen on vaikeata linjan toteuttamisen jälkeen. Tuotantosarjat ovat pitkiä, 

koska tuotteen vaihtaminen toiseen kestää usein kauan. Selkeä työnkulku tekee 

tuotannonohjauksen helpoksi. (Uusi-Rauva et al. 1999; Logistiikan Maailman) 
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Funktionaalinen layout 

Funktionaalisessa (prosessilähtöisessä) layoutissa koneet ja työpaikat on ryhmitelty 

työtehtävän samankaltaisuuden perusteella. Esimerkiksi kaikki sorvit ovat sorvaamossa 

ja hitsauspaikat hitsaamossa. Funktionaalista layoutia nimitetään myös teknologiseksi 

layoutiksi koneiden tuotantoteknologiaan perustuvan ryhmittelyn vuoksi. (Uusi-Rauva 

et al. 1999; Logistiikan Maailma)  

Funktionaalisessa layoutissa tuotantomääriä ja tuotantotyyppejä voi joustavasti 

vaihdella. Kone- ja laitevalinnoilla pyritään siihen, että erityyppisten tehtävien 

suorittaminen olisi joustavaa. Tuotteita valmistetaan yksittäiskappaleina tai sarjoina. 

Tuotannonohjaus perustuu eri työkoneille jonottavien töiden järjestelyyn. (Uusi-Rauva 

et al. 1999) 

Funktionaalisen layoutin toteutus on helppo ja halpa tuotantolinjaan verrattuna. 

Kapasiteettien kasvattaminen on joustavaa samoin kuin erilaatuisten tuotteiden 

valmistaminen. Funktionaalisen layoutin tuottavuus on tuotantolinjaan verrattuna 

heikompi ja kuormitusasteet jäävät keskimäärin matalaksi, koska materiaalivirrat ovat 

monimutkaiset. (Uusi-Rauva et al. 1999; Logistiikan Maailma) 

Solulayout 

Solulayout (tuotelähtöinen layout) muodostaa itsenäisen, eri koneista ja työpaikoista 

kootun ryhmän, joka on erikoistunut tiettyjen osien valmistamiseen tai työvaiheiden 

suorittamiseen. Solulayout on eräänlainen välimuoto funktionaalisesta - ja 

tuotantolinjalayoutista. Layout on suunniteltu päätuotteen luonnollisen 

valmistusjärjestyksen mukaan. Solujen läpäisyajat ovat huomattavan lyhyet 

funktionaaliseen layoutiin verrattuna. Solu pystyy valmistamaan joustavasti niitä 

tuotteitta, joiden valmistukseen ne on suunniteltu. Asetusajat siirryttäessä tuotteesta 

toiseen ovat lyhyet. Solu on joustavampi kuin tuotantolinja ja tehokkaampi kuin 

funktionaalinen järjestelmä oman tuoteryhmän puitteissa. (Uusi-Rauva et al. 1999; 

Logistiikan Maailma) Eri tuotteiden tuotantomäärät ja eräkoot voivat vaihdella 
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paljonkin. Valmistus tapahtuu yksittäiskappaleina tai pieninä sarjoina. Solun 

tuotannonohjaus on helppoa, koska se muodostaa vain yhden kuormituspisteen.  

5.2 Layoutin valinta 

Layouttyyppi valitaan tuotevalikoiman laajuuden ja tuotettavien määrien perusteella. 

Tuotantolinjalayoutia sovelletaan tuotettaessa suuria määriä samantyyppisiä tuotteita. 

Funktionaalinen layout on parhaimmillaan kun valmistettavien tuotetyyppien määrä on 

suuri, mutta tuotantomäärät pienet. Solulayoutia käytetään valmistettaessa eri tuotteita 

toistuvasti, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että kannattaisi muodostaa tuotantolinja. 

Soluissa voidaan valmistaa tuotantolinja joustavammin erityyppisiä tuotteita. (Uusi-

Rauva et al. 1999) 

5.3  Layoutsuunnittelu 

Layoutsuunnittelu on monivaiheinen prosessi, johon vaikuttaa suuri määrä erilaisia 

tekijöitä. Tuotantojärjestelmän layout on aina kompromissi, koska kaikkien tekijöiden 

suhteen optimaalista ratkaisua ei yleensä ole löydettävissä. Layoutsuunnittelun 

peruslähtökohtana ovat Uusi-Rauvalin (et al. 1999) mukaan seuraavat tekijät: 

– Tuotteiden perustiedot määrittelevät lopputuotteiden rakenteen, 

käytettävät puolivalmisteet, komponentit sekä raaka-aineet. 

– Työvaiheistus kertoo tuotteiden työvaiheet ja niiden järjestyksen. 

– Tuotantomäärän perusteella mitoitetaan tuotantokoneisto ja 

määritellään tuotantomuoto ja – tekniikka. 

– Tuotannon aikajänne kertoo, kuinka pitkän ajan tuotanto tulee 

säilymään suunnitelman mukaisena. Aikajänteen pituus vaikuttaa 

investointien kannattavuuteen. 

– Tukitoiminnot kertovat, mitä valmistusta tukevia toimintoja 

tarvitaan. Tukitoimintoja ovat esimerkiksi sosiaalitilat, 

työkaluhuollot, jätteiden käsittely ja paineilmakehityslaitteisto. 
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Ojasen mukaan layoutsuunnittelu muodostuu layoutin karkea- ja detaljisuunnittelusta. 

Karkeasuunnittelu sisältää layoutin valinnan tuote- ja määräanalyysillä, materiaalikulun 

ja toimintojen yhteensovittaminen, tilatarvelaskelmat sekä tuotannon ulkopuolisten 

tekijöiden ja käytännön rajoitusten huomioimisen. Detaljisuunnittelu sisältää 

rakennuskysymysten yksityiskohdat, koneiden ja LVIS- laitteiden sekä aputilojen 

sijoittelun. Karkeasuunnittelussa hyväksyttyä layoutia muuttavat tekijät huomioidaan 

detaljisuunnittelussa. Detaljisuunnittelu ajoittuu pääasiassa toteutusvaiheen alkuun ja 

sen aikana tehtäväksi. (Ojanen 2008, s. 62)  

  

5.4 Layoutsuunnittelun tavoitteet 

Layoutsuunnittelun keskeisenä tavoitteena on materiaalivirtojen tehokas suunnittelu. 

Materiaalien kuljetuskerrat ja -matkat pyritään minimoimaan osastojen ja työpisteiden 

sijoittelua suunniteltaessa. Tuotannonohjauksen ja toiminnan kehittämisen kannalta on 

myös edullista sijoittaa toisiaan seuraavat työvaiheet siten, että materiaalivirrat ovat 

mahdollisimman selkeät. (Uusi-Rauva et al. 1999) 

Layoutsuunnitellussa on myös otettava huomioon mahdolliset laajennus- ja 

muutostarpeet. Tuotantomäärien ja tuotantotyyppien muuttuessa layoutia on pystyttävä 

muuttamaan joustavasti. Mahdolliset muutostarpeet pitää ottaa huomioon erityisesti 

vaikeasti siirrettävien koneiden ja laitteiden sijoittelussa. Maalauslinjat, tuotantolinjat, 

raskaat koneet ja kiinteät varastorakennelmat on sijoitettava siten, että ne eivät haittaa 

layoutin myöhempää kehittämistä. (Uusi-Rauva et al. 1999) 

Uusi-Rauvan ja Logistiikan Maailman mainitsemia hyvän layoutin ominaisuuksia: 

– Kaikki layoutiin vaikuttavat tekijät on otettu huomioon. 

– Materiaalia ja henkilöstöä liikutetaan niin vähän kuin mahdollista. 

– Valmistus etenee yhdensuuntaisena virtana. 

– Kaikki tila on tehokkaasti käytetty. 

– Työturvallisuus ja – tyytyväisyys on otettu huomioon. 

– Auttaa tuottamaan hyvää laatua. 
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– Layout on helposti ja joustavasti muutettavissa. 

– Minimoi tuotteen läpäisyajan. 

5.5 Muut huomioitavat asiat suunnittelussa 

Layoutsuunnittelu ei yksistään riitä toimivan korjaamon aikaan saamiseksi. Tilojen tulee 

täyttää lakisääteisiä asetuksia niin rakenteiden, LVI:n, viemäröinnin, sähköjärjestelmien 

ja valaistuksen osalta. Työn tehokkuuden ja turvallisuuden osalta ergonomiaa ei voi 

sivuuttaa. Henkilöstölle on myös järjestettävä sosiaalitilat jotka vastaavat käyttötarvetta. 

Kiilletien ja Poratie/Sorvitien tukikohdissa toimintojen keskittäminen vaikuttaa kaikkien 

yksiköiden käytössä aikaisemmin olleisiin tiloihin. Tämän vuoksi edellä mainitut muut 

kuin layouttarkastelu jätetään tutkimuksen ulkopuolelle, koska muutokset tulevat 

koskemaan huomattavasti laajempaa kokonaisuutta kuin pelkkää korjaamotoimintaa.   

Työvälineen valitseminen ja sijoittaminen 

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 

työturvallisuuslain 738/2002 nojalla 1 luku 2§: 

Työnantajan on valittava työntekijän käyttöön kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin 

sopiva ja turvallinen työväline. Työvälineen mitoituksen ja lujuuden on vastattava työn 

vaatimuksia. Työvälinettä ei saa kuormittaa tai rasittaa vaaraa aiheuttavasti. 

(Työturvallisuuslaki) 

Työvälinettä käytettäessä on otettava huomioon sitä käyttävän työntekijän 

työskentelypaikka ja työasento sekä ergonomiset periaatteet. Työväline on sijoitettava 

siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Erityisesti on otettava huomioon, että 

työvälineen käyttämiseen on riittävästi tilaa ja että työvälineen käyttämä tai tuottama 

energia tai aine voidaan siirtää turvallisesti. Vaaraa aiheuttava kaatuminen, putoaminen 

ja liikahtaminen on estettävä kiinnityksellä tai muilla keinoin. (Työturvallisuuslaki)  
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6 AJONEUVOJEN KORJAUKSIA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ 

EU:n ryhmäpoikkeusasetuksessa määritellään, että riippumattomilla korjaamoilla on 

oltava yhtäläiset mahdollisuudet korjata ja huoltaa autoja kuin valtuutetuilla 

korjaamoilla. Velvoitteita toteuttaa korjaus- ja huoltotoimenpiteet ei asetuksella 

määrätä. (Autoalan tiedotuskeskus) 

Tekniset tiedot, diagnosointi- ja testausvälineet, varaosat ja koulutus ovat halukkaiden 

saatavilla maksua vastaan.  Riippumaton korjaamo saa valita itse, minkä ohjelmiston 

hankkii käyttöön. Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti myöskään auton takuu ei katkea 

riippumattoman korjaamon käyttöön, kunhan huolto on toteutettu ammattitaitoisesti ja 

huolellisesti noudattaen kyseessä olevan automallin EU alueen käyttömaan mukaan 

laadittuja valmistajan huolto- ja korjausohjeita. (Autoalan tiedotuskeskus) 

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 330/2010 mukaiset määritelmät: 

Vertikaalisella sopimuksella: sopimusta tai yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joita 

sovelletaan sopimuksen tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen kannalta eri tuotanto- 

tai jakeluportailla toimivien kahden tai useamman yrityksen välillä ja jotka liittyvät 

edellytyksin, joiden täyttyessä osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä tiettyjä 

tavaroita tai palveluita.  

Valtuutettu korjaamo: moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoaja, 

joka toimii moottoriajoneuvojen toimittajan perustamassa jakelujärjestelmässä. 

Valtuutettu jakelija: moottoriajoneuvojen jakelija, joka toimii moottoriajoneuvojen 

toimittajan perustamassa jakelujärjestelmässä. 
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Riippumaton korjaamo:  

1. Moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoaja, joka ei toimi niiden 

moottoriajoneuvojen toimittajan perustamassa jakelujärjestelmässä, joille se tarjoaa 

korjaus ja huoltopalveluita. 

2. Tietyn toimittajan jakelujärjestelmään kuuluva valtuutettua korjaamoa siltä osin kuin 

korjaamo tarjoaa sellaisten moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluja, joiden 

toimittajan jakelujärjestelmään se ei kuulu. 

Riippumaton jakelija:  

1. Moottoriajoneuvojen varaosien jakelija, joka ei toimi toimittajan perustamassa 

jakelujärjestelmässä, joille se jakaa varaosia.  

2. Tietyn toimittajan jakelujärjestelmään kuuluva valtuutettu jakelija siltä osin kuin 

jakelija jakaa sellaisten moottoriajoneuvojen varaosia, joiden toimittajan 

jakelujärjestelmään se ei kuulu.  

Varaosat: tavaroita, jotka asennetaan moottoriajoneuvoon korvaamaan kyseisen 

ajoneuvon komponentteja, mm. voiteluaineiden kaltaisia tavaroita, jotka ovat 

välttämättömiä moottoriajoneuvoa käytettäessä, polttoainetta lukuun ottamatta. 

6.1 Sähköautojen korjaustyöt 

Lilja-aho tiivistää artikkelissaan vanhaa sähköturvallisuuslainsäädäntöä seuraavasti: 

Aikaisemman sähköturvallisuuslainsäädännön mukaan kaikki sellainen sähkötyö, jossa 

ollaan tekemisissä yli 120 voltin tasajännitteiden kanssa, on ilmoitusvelvollisuuden 

alaista toimintaa tiettyjä erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Koska 

sähköajoneuvot eivät ole tällainen poikkeus ja koska kaikissa nykyaikaisissa sähkö- ja 

hybridiajoneuvossa kyseinen jännitetaso ylittyy, sähkö- ja hybridiajoneuvokorjaamojen 

oli nimettävä sähkötöiden johtaja, jolla on sähköpätevyystodistus. Lisäksi itsenäisesti 

sähkötöitä tekeviltä vaaditaan kahdenvuoden työkokemus autosähkötyöstä, tai 
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vaihtoehtoisesti vähintään autoalan perustutkinto ja vuoden työkokemus. (Liljan-aho 

2017) 

Uuden sähköturvallisuuslain 56§ sähkötöiden tekemisen edellytyksiä koskeva poikkeus 

jolla voidaan poiketa 55§ asettamista edellytyksistä. Lilja-ahon tiivistämä tulkinta 

vanhasta sisältää lainsäädännöstä sisältää 55§ asettamat kohdat.  Sähköturvallisuuslaki 

2016/1135 56§ 1. momentti: tieliikennekäyttöön soveltuvan sähköajoneuvon 

voimajärjestelmän sähkötöissä, jos henkilö on riittävästi perehtynyt tai perehdytetty 

kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin. 

(Sähköturvallisuuslaki) 

Sähkön vaaroihin perehdyttäminen täyttyy esimerkiksi suorittamalla SFS 6002-

standardin mukainen autoalan sähköturvallisuuskoulutus. Perehtyminen kyseisen 

ajoneuvomallin sähköjärjestelmiin toteutuu esimerkiksi suorittamalla maahantuojan 

mallikohtainen korkeajännitemekaanikon koulutus tai itse perehtymällä pääsääntöisesti 

valmistajan kuvitettujen huolto-ohjeiden mukaan työn suorittamisesta toteaa Lilja-aho 

artikkelissaan. (Liljan-aho 2017) 

6.2 Huoltokuilu 

Huoltokuilu on varustettava portailla tai tikkailla, jotka mahdollistavat esteettömän 

poistumisen kuilusta silloinkin kun huollettava ajoneuvo on kuilun päällä. Ajoneuvon 

ollessa kuilun päällä korjauksessa tulee ainakin toisen kulkureitin olla avoin. Pitkiä 

ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä korjattaessa poistumisen tulisi olla mahdollista 

molemmista päistä. Kuilussa on oltava riittävä ilmanvaihto haitallisten kaasujen 

poistamiseksi. Ilmanvaihdon teho on vähintään 20 -25 m
3
/h pohjaneliömetriä kohden. 

(Ritamäki 2005) 

Putoamisen ja liukastumisen ennaltaehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota kuilun 

pohjan ja sinne johtavan kulkutien siisteyteen. Huoltokuilun reunalla tulee olla tukeva, 

varoitusvärein merkitty reunalista, jonka leveys on 70–100 mm. Jos huoltotiloihin 

johtaa ovi tulee kuilun sijaita vähintään 1,5 m etäisyydellä ovesta ja ovessa tulee olla 
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kuilusta varoittava kilpi. Umpinainen huoltokuilun alaosa 0,5 m korkeudelle asti kuuluu 

sähköturvallisuusmääräysten mukaan räjähdysvaarallisiin tiloihin. (Ritamäki 2005) 

Kuilu tulee varustaa riittävällä valaistuksella ja kuilun pohjalle tulee asentaa 

korkeussäädettävätaso. Lisäksi kuilun sisälle asennetut sähkö- ja paineilmapisteet 

lisäävät työturvallisuutta kun erillisiä kaapeleita ja letkuja ei tarvitse tuoda hallin 

lattiapintaa pitkin kuiluun. 
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7 MUIDEN KAUPUNKIEN KORJAAMOT 

Myös muut kaupungit ja kunnat Suomessa ovat viime vuosina muuttaneet 

toimintatapoja kaluston huoltoon ja korjaukseen liittyen. Korjaamotoiminta on pidetty 

osittain tai kokonaan omana toimintana tai palvelu ostetaan kokonaan 

palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajat voivat olla kaupungin tai kaupunkien 

osaomistuksessa ja ne tarjoavat palveluita niin yksityisille kuin yrityksille. Täysin 

ulkoistettu toimintamalli on mahdollista toteuttaa. 

7.1 Vantaa 

Vantaan varikon hallinnoitavana on n. 440 ajoneuvoa joista 230 on leasingsopimuksella. 

Lisälaitteita on kaikkineen yli 500 kappaletta. Henkilö-, paketti- ja kevyet kuorma-autot 

ovat leasingrahoituksella. Raskaat kuorma-autot, työkoneet ja strateginen kaluston 

hankinnassa yleensä käytetään investointirahoitusta.  Varikko vastaa keskittyneesti 

kaupungin ajoneuvo-, kone- ja lisälaitekaluston hankinnasta ja hallinnoinnista sekä 

niihin liittyvistä huolto- ja korjaamotoiminnasta. Varikolla työskentelee kahdeksan 

asentajaa.  Tiedot ovat Olli Päiviön artikkelista missä haastateltavana on Vantaan 

varikonpäällikkö Kaj Weckström. (Päiviö O.) 

7.2 Turku 

Kuntec Oy:n (entinen Turun Seudun Kuntatekniikka Oy) toimialue on Turun seutu, ja 

se tarjoaa palvelujaan seudun kunnille, yrityksille, yhteisöille ja yksityistalouksille 

kaupallisin perustein. Korjaamopalveluita tarjotaan oman kunnossapidon lisäksi myös 

yrityksille ja yksityisille. Palvelua tarjotaan henkilö- ja pakettiautoille, kuorma-autoille, 

työkoneille, kiinteistönhoidon koneille sekä pienkoneille. Korjaamon palveluksessa 

työskenteli 23 henkilöä vuoden 2014 lopulla ja suurimpia ulkoisia asiakkaita olivat 

Turun kaupunkiliikenne Oy ja Turun kaupungin hankinta ja logistiikkakeskus. (Kuntec) 
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7.3 Tampere 

Tampereen Infra on Tampereen kaupungin liikelaitos, joka koostuu neljästä yksiköstä. 

Yksikköjä ovat kalustopalvelut, rakentamispalvelut, kunnossapitopalvelut sekä 

karttatietopalvelut. Kalustopalvelut vastaavat kaupungin ajoneuvojen ja koneiden 

korjauksista sekä Infran varastotoiminnoista. Kalustopalvelut huolehtivat myös 

kaupungin omistaman kaluston koko elinkaarihallinnan, vuokrauksen sekä kuljetus- ja 

työkonepalveluiden tuottamisesta ja välittämisestä kaupunkiorganisaation sisällä. 

Korjauspalveluissa huolletaan ja korjataan henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoja 

sekä erilaisia työkoneita ja laitteita. Lisäksi toteutetaan varustelutöitä ja 

kolarikorjauksia. Korjauspalveluita tarjotaan myös ulkoisille asiakkaille. Vuonna 2015 

noin puolet kalustopalvelun tuottamista palveluista suuntautui Infran sisälle. 

(Tampereen infra)  

7.4 Jyväskylä 

Vuonna 2006 Jyväskylässä tehtiin päätös, luopua Altek Aluetekniikan 

korjaamoliiketoiminnasta. Korjaamoliiketoiminta myytiin Raskone Oy:lle. 

Liiketoimintakaupan yhteydessä Raskone sitoutui ostamaan osan Altek Aluetekniikan 

autoista ja työkoneista, iältään 7v tai sitä uudemmat sekä niihin liittyvät varaosat.  

Erillisellä päätökselle kaupan yhteydessä Raskone Oy:n palvelukseen siirtyi asentajia, 

joille tarjottiin 3,5v irtisanomissuoja. Mikäli vuoden kuluttua irtisanomissuojan jälkeen 

tapahtuisi tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanominen, sitoutui Jyväskylän 

kaupunki palkkaamaan asentajat uudelleen. (Jyväskylä, Navico Oy) 

Koiviston mukaan korjaamotoiminnasta luopumisen tavoitteena olivat 

kustannusrakenteen muuttaminen ja kustannustason alentaminen. Suurin osa 

korjaamotoiminnan kustannuksista oli toiminta-asteista riippumattomia kiinteitä 

henkilöstö- ja tilakustannuksia. Konekaluston huolto- ja korjaustoimintoja ei pidetty 

riittävänä työllistämään ympärivuotisesti. Kaluston uudistamisen ja vähentämisen 

odotettiin heikentävän tilannetta. Ulkoistamalla korjaamo- ja kalustotoiminnot Altek 

Aluetekniikka maksaisi kaluston huollosta ja korjauksesta tehollisten korjaustuntien 

mukaisesti. (Koivisto)  
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7.5 Lahti 

Lahden kaupunki myi koko Lahti konepalvelut Oy:n osakekannan Raskone Oy:lle 

vuonna 2006. Konepalveluiden työntekijät siirtyivät samalla vanhoina työntekijöinä 

Raskone Oy:n palvelukseen 3 vuoden irtisanomissuojalla. Lahti Konepalvelut Oy:n ja 

kaupungin vuokrasopimukset siirtyivät sellaisinaan Raskoneen leasing-yhtiölle. Samaan 

kauppaan sisältyi kaluston hankinnan ja hallinnoinnin käsittävät puitesopimukset sekä 

yksittäisten autojen, koneiden ja laitteiden vuokrasopimukset. Tilat Raskone-konserni 

vuokrasi 10 vuoden sopimuksella. (Navico Oy) 
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8 HAASTATTELU 

Teemahaastattelussa kyseessä on eräänlainen keskustelu, joka tapahtuu tutkijan 

aloitteesta ja tutkijan ehdoilla, mutta joissa tutkija pyrkii vuorovaikutuksessa saamaan 

selville haastateltavilta häntä kiinnostavat asiat, jotka kuuluvat tutkimuksen aihepiiriin. 

(Aaltola 2007 s.25) 

Teemahaastattelujen etuna on, että kerättävä aineisto rakentuu aidosti haastateltavan 

henkilön kokemuksista käsin. Tutkijan etukäteen suunnittelemat vastausvaihtoehdot 

eivät rajaa kertyvää aineistoa. Kuitenkin tutkijan etukäteen valitsemat teemat sitovat 

aineiston käsillä olevaan tutkimusongelmaan. Haastattelun riskinä piilee ongelma, että 

haastateltava henkilö ja hänen kertomuksensa alkaa johdatella haastattelun kulkua 

liikaa. Tärkeää onkin että haastattelun rakenne pysyy haastattelijan hallinnassa. 

(VIRSTA) 

Normaalissa lomakehaastattelussa ja -kyselyssä pyritään yleensä tulosten yleistämiseen 

johonkin perusjoukkoon nähden. Silloin haastateltavien valinta ja lukumäärä perustuu 

otantaan. Teemahaastattelussa, jossa syntyvä aineisto on tavalla tai toisella puheesta 

kirjattua tekstiä, haastattelujen määrä on yleensä niin pieni, ettei normaali otos ja siitä 

tehdyt estimaatit tule kyseeseen. Tästä syystä teemahaastatteluissa haastateltavien 

valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tutkimussuunnitelmassa on erikseen 

perusteltava ja kuvailtava ne periaatteet, joiden mukaan haastateltavat on valittu. 

(VIRSTA) 

Eskola & Vastamäen mukaan haastatteluun suostumisella näyttäisi olevan ainakin 

kolme motivoivaa tekijää. Ensinnäkin haastateltavalle tarjoutuu mahdollisuus tuoda 

esiin mielipiteensä. Tutkimushaastattelu tarjoaa ikään kuin mahdollisuuden saada 

äänensä kuuluviin. Toiseksi halutaan ehkä kertoa omista kokemuksista. Taustalla voi 

olla puhtaasti narsistinen halu saada ajatuksensa muidenkin tietoon. Toisaalta taustalla 

voi olla empaattinen toive, että omien kokemusten kertominen hyödyntäisi muita 

samassa tilanteessa olevia. Kolmantena motivoivana tekijänä voi olla aikaisempi 

osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen ja siitä on jäänyt hänelle hyvät kokemukset. 

(Aaltola 2007 s.26–27) 
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9 HAASTATTELUJEN SUORITTAMINEN JA TULOKSET 

Haastateltavat henkilöt valikoituivat Oulun Teklin henkilöstöstä, jotka vaikuttavat 

yksikkö käyttämään kalustoon niin Konepalveluiden vuokraamien ja ulkopuolelta 

välittämien ajoneuvo- ja työkonepalveluiden osalta. Haastateltavat koostuivat esimies- 

ja työnsuorittavasta henkilöstöstä, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa. Tarkempaa 

erittelyä henkilöistä ei tehdä yksityisyyden suojaamiseksi. Henkilöillä on näkemystä 

Konepalvelujen tarjoamaan palveluun ja palvelun vaikutukseen oman yksikön 

tuloksessa. Tällä tavoin saadaan näkemystä Konepalveluiden vaikutukseen koko 

Teklissä. Ryhmän koko oli 12 henkilö joka on vain 3 % koko Teklin vakituisesta 

henkilöstöstä. Esihaastattelun aikana havaittiin suuremman otannan vääristävän 

tuloksia.   

Haastattelu käytiin kahdenkeskisenä teemahaastatteluna, missä tutkija esitti ennalta 

laaditut kysymykset keskustelun ohessa haastateltavalle. Haastattelun aikana vastaukset 

kirjattiin ylös. Teemahaastatteluna toteutettuna kysymykset saatiin esitettyä ja 

tarvittaessa avattua helpommin kuin kyselylomakkeella, jolloin vastaukset olivat 

kattavampia. Toisena vaihtoehtona oli lähettää haastateltaville kyselylomake. 

Kyselylomakkeella olisi ollut mahdollista saada suurempi otanta, mutta vastaamisen 

varmuus ja kysymysten ymmärtämisen takia haastattelu suoritettiin teemahastatteluna. 

Haastattelun yhteydessä keskusteltiin henkilöiden kanssa myös heidän oman yksikön 

tulevaisuuden toiminnan kehityksestä. Lähtökohtana oli hakea ideoita huolto- ja 

korjaamotoiminnalle, koska omistajapoliittisten linjausten aiheuttamat muutokset 

koskevat koko Tekliä. Toimintojen keskittymisellä kahteen tukikohtaan muidenkin 

toimijoiden toiminta tulee hahmotta. Muiden yksiköiden tulevaisuuden 

toimintasuunnitelmia ei esitellä tässä tutkimuksessa tarkemmin kuin mitä asetetut 

tavoitteet kertovat. 
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9.1 Esitetyt kysymykset 

Tämä kappale on salattu. 

9.2 Haastattelujen yhteen veto 

Tämä kappale on salattu. 
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10 HENKILÖSTÖRISKIT JA KORJAAMON TYÖT 

Yritys tarvitsee työvoimaa, jolla on riittävästi oikeanlaista osaamista. Osaamispula voi 

syntyä esimerkiksi työntekijöiden, erityisesti avainhenkilöiden siirtyessä toisen 

työnantajan palvelukseen tai eläkkeelle. Myös toimialan nopea kehitys voi tehdä 

osaamisesta vanhentunutta ennen aikojaan. Osaaminen on voimavara, josta yrityksessä 

on jatkuvasti pidettävä huolta. (Juvonen 2011) 

Osaamista voidaan hankkia lisää kouluttamalla henkilöstöä tai palkkaamalla uusia 

osaajia. Tämä ei kuitenkaan ole aina helppoa, koska sopivaa koulutusta ei välttämättä 

ole tarjolla ja uusista osaajista voi olla pulaa. Osaamisen kehittyminen yrityksessä 

varmistetaan suunnitelmallisen henkilöstön kehittämisen avulla. Yrityksessä tulee olla 

selvitettynä, minkälaista osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tulee 

selvittää henkilöstön nykyinen osaaminen ja sen kehittämistarve. Yksi tapa kartoittaa 

osaamista ja kehityksen tarpeita on kehityskeskustelu työntekijän ja työ antajan välillä. 

(Juvonen 2011) 

Yrityksessä tulee kiinnittää huomiota työntekijöiden ikäjakaumaan. Jos suurin osa 

työntekijöistä on lähellä eläkeikää, merkitsee se huomattavaa vaihtuvuutta lähivuosien 

aikana. Osaamisen siirtäminen nuoremmille työntekijöille ja uusien työntekijöiden 

palkkaamiseen valmistautuminen ovat tällöin keskeisiä riskienhallinnankeinoja. 

Alihankintojen käyttö on keskeinen toiminnallisten ja taloudellisten 

riskienhallintakeino. Hyödyntämällä alihankintoja tietyissä tehtävissä voidaan 

henkilöstön vähenemisen tai osaamisen vanhentumisen aiheuttamien ongelmien 

syntyminen välttää. Alihankinta tarkoittaa ulkopuolisen yrityksen palkkaamista 

tarjoamaan jokin liiketoiminto osatekijöineen (Tilastokeskus). Yritykset hakevat 

taloudellisia säästöjä keskittymällä tiettyihin toimiin ja muut siirretään alihankkijoille. 

Palkattavan alihankintayrityksen oletetaan olevan pätevämpi ja tehokkaampi hoitamaan 

tehtävää (Tilastokeskus).  
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10.1 Korjaamo- ja metallirakennehenkilöstö ja työt  

Konepalveluiden henkilöstö koostuu kolmesta hitsaajasta, kahdesta pienkoneasentajasta, 

seitsemästä autoasentajasta ja kahdesta varastomiehestä. Esimiestehtävissä toimii 

yksikön päällikkö, korjaamoesimiehenä koneteknikko ja ajoneuvo- ja 

vuokrauspalveluita hoitaa yksi henkilö. Työllistettyjä, harjoittelijoita sekä 

kesätyöntekijöitä käy vaihtelevasti ympäri vuoden. 

10.2 Henkilöstöriskit 

Teklin henkilöstömäärää on pyritty eläköitymisen myötä alentamaan (kuva 2) ja samalla 

uusia rekrytointeja ei ole suoritettu. Tällä on haettu toimintojen tehostamisen ja 

henkilöstömäärän alentamisen tavoitteita, joita omistajapoliittisella linjauksella on 

haettu. Toiminnan kannalta tässä on riski, että ammattitaito ja kerätty tieto katoavat 

eläkkeelle jäävien mukana. Uusien henkilön siirtyminen tehtäviin ilman osaavan 

henkilön ohjeistusta hidastaa töiden sujuvuutta.  

Korjaamo- ja metallirakennetyö on fyysisesti rasittavaa, joka nostaa riskiä työkyvyn 

heikkenemiseen. Teklin toiminnassa on keskitytty laajasti työturvallisuuteen ja 

työhyvinvointiin, muta kaikkia rasitteita ei voida poistaa. Henkilöstöllä on pitkä 

kokemus korjaus ja metallitöistä ajalta jolloin työergonomia ja työtavat eivät olleet 

tämän päivän tasolla. 

Työntekijät ovat vuosien saatossa oppineet tuntemaan kunnossapidettävän kaluston ja 

niihin tehdyt muutokset. Koneiden huoltotyöt ovat merkattuna pahvisille huoltokorteille 

mihin on merkattu suoritettu työ, sen ajankohta sekä tekijä. Muista korjauksista tai 

muutostöistä haluttu tieto täytyy etsiä varaosatilausten tai mahdollisien työmääräysten 

mukaan. Ulkopuolella teetetyt työt joudutaan tarkastamaan ostohistorian pohjalta 

laskuista. Kirjallisia työmääräyksiä käytetään lähinnä muutos ja metallirakenne töihin. 

Tämä hankaloittaa toimintaa etenkin silloin kun henkilö, joka on kunnostanut ajoneuvon 

tai laitteen on poissa. Laaja ajoneuvo- ja työkonekanta lisälaiteineen ei mahdollista, että 

jokainen asentajan tuntee kaikki laitteet ja varsinkin jos ko. kohteeseen on tehty 

muutoksia joita ei ole dokumentoitu. 
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10.3  Töiden jakautuminen 

Korjaamon esimiestehtävissä havaittiin selkeästi että työtehtävät keskittyvät niin 

korjaamo- kuin metallirakennepuolella vuonna 2016 kaupungin omistamien 

ajoneuvojen, työkoneiden ja lisälaitteiden huoltoon ja ennen kaikkea korjauksen. 

Huolto- ja korjaamohenkilöstö tukee tarvittaessa Teklin muita yksiköitä 

mahdollisuuksien mukaan. Metallipuolella suoritettiin muutama isompi työ liittyen 

Teklin muihin toimintoihin. Korjauksessa olevat kohteet olivat usein vanhempaa 

kalustoa, joiden käyttö on raskasta ja joiden käyttöaste on korkea. Kuvassa 6 on esitetty 

töiden jakautuminen vuonna 2016 ja sisältäen huollot, korjaukset ja metallityöt. 

Rekisteröidyt koneet veivät 60 % työtehtäviin käytetystä ajasta ja 18 % kului erillisellä 

työmääräyksellä tehtyihin töihin, jotka ovat lähinnä metallirakennetöitä. Huoltotyöt ja 

kausityön vaihtumisen aiheuttamat työt ovat ainoita selkeästi ennakoitavia tehtäviä. 

Tarvittavan ajan ja ajankohdan voisi suunnitella paremmin jos ajoneuvon tai työkoneen 

oletettu käyttöaste ja käytön ajankohta tiedettäisiin. Huoltojen suorittaminen on 

oleellisen tärkeää toimintakyvyn säilymisen kannalta.  

Paljon ajetuissa ajoneuvoissa ja raskaassa työkäytössä olleissa koneissa on kulumisesta 

aiheutuneita välyksiä, jotka heikentävät työtehoa. Osa laitteista on tai on ollut käytössä 

joka on laitteen ominaisuuksiin nähden ylimitoitettua. Liian suuren kuormituksen takia 

laitteisiin on jouduttu tekemään korjauksia. Kaluston kunnon seuranta ja vikojen 

havaitseminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää suurten vaurioiden 

syntymisen ennaltaehkäisemiseksi. Tämä valvonta kuuluu käyttäjille joiden tehtävänä 

on suorittaa tarkastukset säännöllisesti. Koneiden käyttöohjeissa valmistaja on kattavasti 

esittänyt tarkastuskohteet sekä ajankohdat tarkastuksille. Käyttäjien suorittamien 

tarkastusten säännöllisyys ja huolellisuus vaihtelee suuresti. Ajoneuvot ja koneet joita 

käyttävät useat henkilöt, ovat heikoiten tarkastettuja. 
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Kuva 6. Töiden jakautuminen korjaamo-, huolto- ja metallirakennetöissä v.2016. 

 

Suurin kaluston käyttäjäryhmä on liikennealueiden ylläpito, joka vastaa mm. talvi 

kunnossapidosta. Talvikunnossa pidon lisälaitteiden hoito vei 7 % ajasta, mutta töiden 

suorittamisen ajankohta oli ristiriitainen. Liitteessä 9 on esitetty kuukausittain käytetty 

aurojen ja hiekoitinlaitteiden huolto- ja korjausaika helmikuusta 2015 joulukuun 2016 

loppuun. Taulukosta näkee, että työt ajoittuvat pääsääntöisesti talvi kunnossapidon 

sesonkiin. Sesonki aikaan tehdään paljon huoltotöitä kuten terien vaihtoa ja tarpeellisia 

vaurioiden korjauksia joita työtehtävissä on voinut sattua. Kuitenkin talvella on tehty 

runsaasti aurojen peruskorjauksia ja huoltoja, joiden suorittaminen olisi tullut tehdä jo 

kesällä. Sama ilmiö on harjalaitteilla (liite 10) missä näkyy harjakaluston huoltoon ja 

kunnossapitoon käytetty aika. Lisälaitteiden viat ja puutteet havaitaan usein vasta kun 

laitteille on tarve tai laite tulee äkillisesti saada sopimaan eri koneeseen kuin 

aikaisemmin.  

Lisälaitteiden tietoja ei ole kirjattu yhtenäiseen järjestelmään mistä voisi tarkastaa ko. 

laitteen tiedot. Laite joudutaan ensin tunnistamaan ja sen jälkeen voidaan suunnitella 

tarvittavat tarvikkeet huolto ja korjaustöihin. 
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Koskitiellä olevat tilat ovat mahdollistaneet, että hallissa voidaan pitää sisällä 

keskeneräisiä töitä. Ei kiireelliset koneiden kunnostustyöt, jotka vaativat runsasta osien 

vaihtoa tai osien poistoa työn suorittamiseksi voidaan tehdä täytetöinä tai osia voidaan 

tilat sitä mukaa kuin havaitaan vaihdon tarve purkamisen yhteydessä.   

10.4 Huoltojen suorittaminen ja huoltojen ajanvaraus 

Henkilö- ja pakettiautot joita korjaamolla huolletaan käyvät 10 000km / 1v välein 

huollossa, missä vaihdetaan moottoriöljyt ja suodattimet sekä ajoneuvon kunto 

tarkistetaan. Tarvittaessa tehdään myös maahantuojan suosittelemat kilometreihin tai 

aikaan perustuvat työt. Huoltoväli on pidetty tarkoituksella maltillisena, koska 

ajoneuvot liikkuvat pääsääntöisesti kaupunkialueella työtehtävissä. Autoilla ajettavat 

siirtymät ovat usein lyhyitä, mistä seuraa paljon pysähdyksiä ja kiihdytyksiä sekä 

lisälaitteiden käyttö vaatii vähintään autontyhjäkäyntiä. 

Työkoneisiin ja laitteisiin mitkä ovat varustettu tuntiseurannalla, tehdään moottoriöljyn 

vaihto ja suodattimien vaihto tai puhdistus 250 h välein. 1000 h välein suoritetaan laaja 

huolto missä vaihdetaan kaikki nesteet ja öljyt. Huoltoväli on monesti valmistajan 

suositusta lyhyempi, mutta koneiden tuntikertymä vuodessa on osalla koneista hyvin 

maltillinen. Koneiden ollessa iäkkäitä ja käytössä kuluneita on huollon ja sen 

tarkastukset tärkeitä käytön kannalta. Takuunalaiset ja huoltosopimuksilla olevat autot 

ja koneet käyvät valmistajan huolto-ohjelman mukaisessa huollossa. 

Käyttäjien tehtävänä on varata aika huoltoon ja katsastukseen. Autoihin ja koneisiin on 

merkattu tarralla seuraavan huollonajankohta. Ongelmana tässä on kuitenkin autot ja 

koneet joiden käyttäjä ei ole tietty henkilö. Koneille ajallaan suoritettava huolto voi 

mennä paljon yli asetetun, koska huoltoajankohtaa ei ole lyhyessä käytössä tarkastettu. 

Huollon ajanvarauksia ottaa vastaan niin korjaamon työnjohto kuin huoltomiehet, koska 

käytössä ei ole reaaliaikaista ajanvarauskalenteria joutuvat työnjohto ja huolto 

keskustelemaan työn ajoittamisesta keskenään ennen varatun huoltoajan ilmoittamista 

käyttäjälle. Korjaustöiden aikataulutus on työnjohdon vastuulla ja tätä ohjaa lähinnä 

varaosien saatavuus ja laitteen kriittisyys työtehtävissä.  
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10.5 Korjaamo ohjelmisto 

Korjaamolla käytössä oleva Korjaamo-ohjelmisto (Atk suunnittelu Lahikainen) on 

eräänlainen kunnossapitojärjestelmä joka sisältää samoja toimintoja kuin luvussa 6.3 

esitetty kunnossapitojärjestelmä. Korjaamo-ohjelmiston käyttö ei ole tällä hetkellä 

kaikilta ominaisuuksiltaan tehokkaassa käytössä. Ohjelmistoa käytetään lähinnä 

kustannusten ja varaston seurannassa. Järjestelmään on kirjattu kaikkien rekisteröityjen 

ajoneuvojen tiedot mitkä rekisteriotteeseen on merkattu. Ohjelmassa on valmiina 

mahdollisuus kirjata sopivien lisälaitteiden ominaisuudet ja käytettävien 

huoltotarvikkeiden tiedot sekä muut huomiot liittyen auton- tai koneenhuoltoon.   

Ohjelmiston tekijän kanssa olisi myös mahdollisuus lisätä toimintoja ohjelmaan 

yksilöllisemmin. 

10.6 Varastotoiminta 

Varastomiehen tehtävissä on yksi henkilö kerrallaan, joka vastaa varaosien ja 

tarvikkeiden noutamisesta sekä hoitaa tarvikevaraston ylläpitoa. Varastomies kirjaa 

työnjohdon ohella saapuneet ja otetut materiaalit varastosta sekä tekee varaosatilauksia. 

Varaosia tilataan tapauskohtaisesti tavaran toimittajilta, koska varaosien varastointi 

laajalla kalustokannalla (liite 6.) ei ole järkevää. Useat kaupalliset korjaamot, jotka 

huoltavat useita merkkejä hankkivat varaosat varaosa/tukkuliikkeistä tarpeen mukaan. 

Huoltotöitä voidaan suunnitella ennakkoon näin huoltotarvikkeiden varastointi ja 

hankinta on helpompaa. Henkilö- ja pakettiautoille on helpompi järjestää väliaikainen 

sijaisauto mutta työkoneiden ja lisälaitteiden korvaaminen on haastavaa. Työkoneet ja 

lisälaiteet rikkoutuvat käytössä minkä takia työ katkeaa ja korjaus vaatii nopeutta niin 

vian etsinnältä kuin varaosien hankinnalta.  

Tarvikkeiden noutamisen ongelmana on, että varastomiehen työaika kuluu lähinnä 

autolla ajamiseen varsinkin jos tarvikkeita ei ole pystytty ennakkoon tilaaman. Kesän 

2016 aikana kokeilussa on ollut tarvikkeiden toimituspalvelu jonka tavarantoimittaja 

tarjoaa. Ennakko tilaukset vaativat, että varaosien tarve on havaittu ajoissa kuten 

huollon tai katsastuksen yhteydessä. Pientarvikkeissa kuten ruuvit ja mutterit tavaran 

toimittaja vastaa materiaalin valvonnasta. Töiden kohdalla missä pientarvikkeiden 
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menekki on huomattavan korkea normaaliin menekkiin nähden, tilataan tarvikkeita 

ennakkoon tarpeellinen määrä.  

10.7 Alihankintana ostetut työt 

Kaikkea huolto-, korjaustoiminta ja metallitöitä ei suoriteta omana työnä vaan 

korjaamontyönjohto tilaa palveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Rajalliset 

henkilöresurssit ja laaja ajoneuvo- ja konekanta vaativat erikoisosaamista ja laitteistoa 

jonka ylläpitäminen ja hankkiminen ovat taloudellisesti epäedullista. Hankinnoissa on 

pyritty huomioimaan että Oulun alueelta löytyy huolto ja tukitoimintaa ajoneuvojen ja 

koneiden huolto ja korjaustöitä ajatellen. 

Alihankintana ostetut työt: 

– Ajoneuvojen ja nostureiden määräaikaiskatsastukset 

– Päästömittaukset ja nopeudenrajoittimien tarkastukset 

– Ilmastointityöt 

– Nelipyöräsuuntaus 

– Suuret maalaus ja pinnoitus työt 

– Dieselmoottorien suuttimien säätö- ja korjaustyöt 

– Vaativat sähkötyöt ja vikadiagnostiikka 

– Hydrauliikkaletkujen valmistus 

– Tuulilasin vaihto- ja korjaustyöt 

– Tarkat koneistukset. 
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11 TILAT JA HUOLTOTOIMINTA TULEVAISUUDESSA 

Oulun Teklin oman palvelutuotannon vähentäminen ja keskittyminen sekä henkilöstön 

väheneminen ohjaa osaltaan tulevia hankintoja. Käyttäjien määrän laskiessa tarvittavan 

kaluston määrä tulee vähenemään ja uusissa hankinnoissa tulee miettiä miten 

ajoneuvoja tai koneita kannattaa hankkia. Uusia koneita hankittaessa on tärkeää 

huomioida, että koneen käyttöaste saadaan pidettyä mahdollisimman korkeana. 

Olemassa olevan kalusto osalta huoltotoiminnan tulee olla ennakoivampaa ja kunnon 

valvontaan kiinnitettävä huomiota.  

Hankintoja ohjaa hankintalaki ja sen asettamat säädökset. Oulun kaupungin nykyinen 

hankinta ja ilmastotavoitteet ohjaavat hankintoja osaltaan. Tulevaisuudessa kansallisia 

ilmastotavoitteita tiukennetaan ja se tulee ohjaamaan myös toimintaa. Henkilö- ja 

pakettiautoissa sähkö, kaasu ja hybridiratkaisut yleistyvät ja kehitystä alkaa olla jo 

raskaankaluston puolellakin. Näiden laitteiden huoltotoiminta vaati entistä enemmän 

erikoistumista ko. merkkiin ja malliin. Huoltolaitteiston pitää olla tarkoituksen sopivaa 

ja henkilöstön koulutettuja tekemään työt, että valmistajan ilmoittama suoritus kyky 

säilyy. Teklin sisäinen huolto- ja korjaamotoiminta tulee keskittymään tämän hetkisen 

ajoneuvo- ja konekaluston huoltoon ja kunnossapitoon.    

11.1 Ajoneuvojen ja työkoneiden tietojen tallentaminen 

Tulevaisuudessa korjaamon henkilöstön väheneminen on odotettavissa. Olemassa oleva 

tieto ajoneuvoihin ja työkoneisiin tehdyistä muutoksista kirjataan Korjaamo-

ohjelmistoon. Myös mahdollinen huolto ja korjaustyötä helpottavat ohjeet ja 

erikoistyökalut kirjataan järjestelmään. Vuosien saatossa työtehtäviä varten on hankittu 

ja valmistettu avustavia työkaluja. Huolto- ja varaosientietoja ajoneuvo- ja 

työkonetietojen yhteyteen ei ole tarvetta tallentaa, varaosatoimittajilla ja maahan tuojilta 

löytyy tarvittava tieto näiden osalta. Kalustosta löytyy kattavasti ohje- ja varaosakirjoja 

vanhemmasta kalustosta paperisena ja uudemmista sähköisenä. 

Paperiversioiden digitalisointi voi parantaa tietojen säilyvyyttä ja mahdollistaa tietojen 

tutkimisen myös huoltoja - ja varaosakirja-arkiston ulkopuolella. 
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Jatkossa tehtävät huolto, korjaus, muutos ja muut huomiot kirjaa työnsuorittanut henkilö 

Korjaamo-ohjelmistoon ylös, mistä voidaan jälkikäteen selvittää tehdyt toimenpiteet. 

Kalustolle saadaan luotua sähköinen huoltokirja ja seurantaraporttien luominen on 

helpompaa. Mietittäessä kaluston elinkaarta voidaan raportteja hyödyntää ratkaisuja 

tehdessä. 

Autojen ja koneiden tietoihin liitetään ko. ajoneuvoon tai koneeseen sopivat lisä- ja 

apulaitteiden tiedot. Tiedosta tulee nähdä kiinnitys ja liitäntä tyypit sekä 

kausisäilytyspaikan tiedot. Lisä- ja apulaiteiden tietoihin kirjataan huollon yhteydessä 

tavallisesti vaihdettavien osien tilausnumerot tai tyypit. Huoltotarvikkeiden tilaus 

helpottuu kun tiedetään ennen huollon aloittamista tarvittavat tarvikkeet.  Lisä- ja 

apulaitteet merkataan esimerkiksi tunnistekilvellä mistä näkee käyttävän koneen 

konenumero. Samalla saadaan kartoitettua käyttökelpoisen kaluston määrä ja kunto. 

Uusille laitteille merkkaus suoritetaan ennen luovutusta ja tiedot kirjataan ylös 

järjestelmään. 

Lisä- ja apulaitteet ovat pääsääntöisesti kausiluonteisessa käytössä. Kausilaitteiden 

perushuolto ja kunnostus tulee keskittyä käyttösesongin ulkopuolelle. Tarvittaessa 

tehdään vauriokorjauksia ja huoltotöitä käytön turvaamiseksi. Kun lisä- ja apulaitteet 

ovat merkattuja, voidaan laite jättää kauden päätteeksi säilytykseen ja noutaa sieltä 

sopivana ajan kohtana huoltoon. Selkeällä tunnisteella merkattuna jokainen pystyy 

tunnistamaan laitteen. Huolto ja korjaustyötä tarvittaessa käyttäjä voi tunnisteen 

ilmoittamalla kohdentaa oikean laitteen työnjohdolle. Työnjohto voi tarvittaessa 

esivalmistella työtä tilaamalla oikeita varaosia tai järjestämällä samanlaisten laitteiden 

huollot niin että varaosia voidaan tilata kootusti.  

11.2 Huolto-, korjaus- ja metallitöiden ajanvaraus  

Korjaamon työnjohdolle kuuluu töiden vastaanotto, aikataulutus ja työtehtävien 

jakaminen korjaus ja metallitöissä. Huoltotehtäviä vastaan ottaa myös huollon 

henkilöstö. Huoltotyöt ovat määräaikaisia huoltotehtäviä pääsääntöisesti öljyjen ja 

nesteiden vaihtoa, rasvauksia ja rengastöitä. Tarvittaessa huoltoryhmä osallistuu 

muihinkin tehtäviin. Korjaustöihin käsitetään vaurioituneiden osien vaihdon lisäksi 



    65 

 

huoltotöitä joiden toteuttaminen ajallisesti on pitkäkestoista ja vaatii laajempia 

purkutyötä työnsuorittamiseksi. Liitteessä 11 on esitetty kaavio työnkulusta 

eritilanteissa. Huollon ajanvaraus tulee toteuttaa sähköisellä kalenterilla, mihin sekä 

huoltohenkilöstö ja työnjohto merkkaavat varaukset. Asiakkaat voivat ottaa yhteytä 

sähköpostilla, puhelimella tai paikan päällä.  

Työn keskittyessä Teklin käytössä olevaan kaluston ylläpitoon antaa se huomattavaa 

joustoa töiden toteuttamiseen. Oleellisen tärkeää on, että olemassa on suunniteltu 

aikataulu missä järjestyksessä ja milloin työt hoidetaan. Aikataulutus parantaa 

tarvikkeiden ja materiaalienhankintaa niin taloudellisesti kuin ajallisesti. 

Aikataulutuksella saadaan henkilöstön työtehtävien määrä tasattua, ettei tule riskiä 

ylikuormittavuudelle, töiden ruuhkautumiselle tai työn vähyydelle.  

Kausilaitteiden kuten auraus- ja harjakaluston huollon osalta laitteiden käyttöajan kohta 

tulee käydä hyvissä ajoin ennakkoon käyttäjä yksiöiden työnjohtajien ja korjaamon 

työnjohdon kesken. Kausilaitteet voidaan palauttaa säilytykseen puhdistettuina ja 

rasvattuina, mutta tiedossa olevat viat kirjataan ylös ja toimitetaan korjaamon 

työnjohdolle. Ennen kauden alkua koneet käydään läpi ja tehdään tarvittavat huollot 

kuten terien ja harjojenvaihdot.  

11.3 Huoltovälien ja katsastusten seuranta 

Käyttäjät vastaavat laitteiden huollon ja katsastuksen tilaamisesta ja tässä on 

havaittavissa selkeitä puutteita, koska huoltovälit venyvät yli asetetun ja katsastukset 

ovat jääneet tekemättä. Ongelmallisia ovat ajoneuvot joita käyttää useampi henkilö. 

Vuoden 2017 alussa käyttöön otettu ajoneuvojen GPS -paikannuksen perustuva 

ajopäiväkirja mahdollistaa seurannan yhteyteen toiminnon mistä näkee kertyneet 

kilometrit edellisestä huollosta. Kun ajoneuvo tai työkone käy huollossa kirjataan sen 

tiedot ylös Korjaamo- ohjelmistoon. Samalla ajopäiväkirjaseurannassa nollataan sarake 

missä näkyy edellisestä huollosta kertyneet kilometrit / tunnit. Tätä saraketta voivat 

seurata niin ajoneuvojen vastuuhenkilöt tai korjaamohenkilöstö, mahdollisesti lisänä 

voisi olla ilmoitus huoltoajankohdan lähestymisestä. Toimintoa voidaan hyödyntää 

myös leasingautojen kilometriseurannassa, joiden käyttö on sidottu sopimuskauden 
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kilometrimäärään. Leasingautojen kohdalla vältyttäisiin kilometrirajoitusten 

ylittymisellä ja tarvittaessa voidaan tasoittaa ajoneuvojen ajosuoritteita. Samaan 

tehtävään soveltuvat ajoneuvot voidaan vaihtaa keskenään jos toinen ajoneuvoista ajaa 

oletettua enemmän ja toinen oletettua vähemmän sopimuskauden aikana.  

Katsastusten oikean aikaiseen suorittamiseen on useita tapoja. Yhtenä ratkaisuna on 

käyttäjän tehdä sähköpostinkalenteriin huomautus katsastuksesta, jonka voi poista kun 

katsastus on suoritettu. Ajoneuvojen käydessä korjaamolla tarkastetaan katsastuksen 

tilanne.  Ajoneuvot käyvät vähintään kaksi kertaa vuodessa renkaiden kausivaihdossa 

milloin tarkastetaan samalla kertaa ajoneuvon kunto ja tehdään mahdolliset havainnot 

vioista ja puutteista. Valvonta toimii ajoneuvoilla joiden huolto on oman korjaamon 

suoritettavana. 

Turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta käyttäjille jotka saavat uuden ajoneuvon tai 

koneen käyttöön tulee suorittaa kattava käyttökoulutus. Koulutuksessa käydään läpi 

myös tarkastus kohteet ohjekirjaa hyödyntäen mistä käyttäjä voi myöhemmin hakea 

tukea yksin toimiessa. Uusien ajoneuvojen ja koneiden osalta toimittaja antaa 

luovutuksen yhteydessä nämä koulutukset. Henkilöt jotka eivät ole saaneet koulutusta, 

kouluttaa henkilö joka laitetta on käyttänyt aikaisemmin. 

11.4 Esitys uusiksi huoltotiloiksi 

Koskitien toiminnan loppumisen myötä valittavaksi linjausten mukaan jäi kaksi 

tukikohtaa. Yhtenä ratkaisuna kartoitettiin tiloja jotka eivät ole Teklin käytössä, mutta 

tämä ratkaisu ei päätynyt lopulliseen valintaan, koska lähtökohtana oli keskittää 

toimintoja ja alentaa liikevaihtoa. Toiminnan osalta huolto ja korjaustehtävät tulisivat 

jakautumaan sekä Kiilletielle että Poratielle (kuva 7). 
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Kuva 7. Huolto- ja korjaamotoiminnan sijoitukset. 

 

Poratie – Sorvitie alueelle siirtyy ja on aikaisemmin siirtynyt Teklin toimintoja 

alkuperäiseen tilakäyttöön nähden. Tämä aiheuttaa uusia järjestelyjä tiloihin ja 

tilaratkaisuihin. Ajoneuvo ja raskaankaluston huoltopaikan toteuttaminen ei ole järkevää 

ko. alueella. Piha-alue missä huoltotilojen vaihtoehtoinen paikka on tiivis ja turvallisen 

liikennöinnin, kaluston säilytyksen ja materiaalienvarastoinnin kannalta muodostui 

epäedulliseksi. Suunnittelussa olleet tilat olivat ainoat lämpimät tilat, missä kriittistä 

kalustoa säilytetään talvikaudella. Alueen ympärillä on rakenteilla uusia asuintaloja ja 

ympäristön elinvoimasuutta ollaan kehittämässä lisää koko ajan. Tämä voi rajoittaa 

Teklin nykyisen tontin ja toiminnan laajentamisesta kyseisellä alueella.  

Pienkonehuollon osalta toiminnan keskittäminen Poratielle on järkevää. Suurin käyttäjä 

ryhmä on sijoitettuna kyseiseen tukikohtaan ja kaluston kausisäilytys on tarkoitus 

järjestää Poratiellä. Koneiden ja laitteiden liikkuessa tukikohdan ja työalueiden välillä ei 

tarvitse tehdä ylimääräisiä siirtoajoja tai kuljetuksia erillisiin huolto- ja 
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korjauspaikkoihin. Pienkonehuollon toiminta kytkeytyy enemmän käyttäjäyksikön 

toimintaan ja näin ollen huollon henkilöstöresurssi voi lisääntyä kun käyttäjät 

suorittavat tiettyjä huoltotöitä omatoimisesti ja valvotusti. 

Tilojen suunnittelussa on huomioitu suurimmat ja teknisesti haastavimmat ajoneuvot ja 

työkoneet. Nämä koneet ovat olleet aikaisemminkin oman huollon alaisuudessa. 

Tarvittaessa suunnitellut huoltopaikat voidaan yhdistää yhdeksi isoksi huoltopaikaksi, 

koska tilat on suunniteltu mahdollisimman avoimiksi. 

11.5 Kiilletien ajoneuvojen- ja raskaankaluston huoltotilat 

Ruskon teollisuusalueelle Kiilletielle keskittyy ajoneuvojen- raskaankaluston huolto ja 

metallirakennetyöt. Kiilletien tontilla on vapaata tilaa enemmän käytössä kuin Poratie – 

Sorvitiellä tontilla. Lisä- ja apulaitteiden kausisäilytys vaatii tilaa ja sen toteuttaminen 

Kiilletielle korjaamon läheisyyteen on mahdollista. Kiilletien tila on osittain tulityö ja 

huoltotoiminta käytössä. Tiloihin suunniteltujen muutosten jälkeen, aikaisemmat työt 

voidaan edelleen toteuttaa ja käytettävien korjaamo ja metallintyöstö laitteiden määrä 

monipuolistuu. Talvikautena huoltotiloja voidaan käyttää ajoneuvojen yön aikaiseen 

säilytykseen. Tulevaisuudessa jos huolto- ja korjaustoiminta vähenee huomattavasti 

voidaan tilat muuttaa säilytys käyttöön. Ruskon alueella toimii useita varaosia, huolto- 

ja alihankinta toimintoja tarjoavaa yritystä joiden avulla omaa toimintaa voidaan tukea.  

Kiilletien layout 

Tilojen lähtökohtana on olemassa oleva rakennus jota muokkaamalla suunniteltu layout 

on mahdollista toteuttaa. Liitteessä 12 on teknikko Sami Melamiehen kanssa laadittu 

layoutratkaisu jonka pohjalta liitteen 13 tilasuunnitelman olemassa olevaan 

rakennukseen sijoitettuna on tehnyt Arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy.  Rakenteelliset 

muutokset pyrittiin suunnittelussa pitämään mahdollisimman vähäisenä. Liitteeseen 12 

on nimetty laitteisto mikä tiloihin on suunniteltu. Tilat ovat erillisiä ratkaisuja jonka 

avulla voidaan rajoittaa työstä syntyvien haittatekijöiden vaikutusta muihin tiloihin ja 

käyttäjiin.  Työstökoneiden ja korjaamovälineiden osalta pyritään hyödyntämään 

Koskitiellä olevaa laitteistoa. Rakennus sisältää pesutilan n. 80 m
2
, varsinaisen 
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säilytystilan kahdelle kuorma-autolle n. 80 m
2
, kuuden huoltopaikan huoltotilat n. 400 

m
2
, metallityötilat n. 160 m

2
, levyntyöstötilat n. 60 m

2
 ja yhteiskäyttö varastot 160 m

2
. 

Huoltotila 

Huoltotila (liite 12) on läpiajettava ja ovet numero 4 ja 11 ovat kulkuaukoltaan 4m 

levyisiä sivulle aukeavia ovia. Muut ovet ovat kulkuaukoltaan 3m ja sivutaittotoimiset. 

Nro. 4 ja 11 ovista voidaan ajaa aura-autolla sisään, poistamatta auraa. Taittomalliset 

ovet vapauttavat kattotilaa käyttöön kun nosto-ovet tulisivat tilojen sisäpuolelle 

rajoittamaan vapaata tilaa. Huoltotilan vapaakorkeus on 5m. Omalla pilarirungolla 

olevan siltanosturin alapuolelle jäävä vapaa korkeus on 4,5m. Nosturin nostokapasiteetti 

on 5000 kg, jonka avulla aurojen ja hiekoittimien nosto sekä siirtely ovat turvallista. 

Raskaankaluston nostamiseen on 4-pilarisarja, jonka yhteenlaskettu nostokapasiteetti on 

20 000 kg. Henkilö ja pakettiautoille on 4200 kg 2-pilarinostin. Oven numero 13 

kohdalla on huoltokuilu mistä voidaan suorittaa huoltotöitä nostamatta ajoneuvoa. 

Tilojen laidalle on sijoitettu rengaskoneita, kaappeja ja työtasoja. Öljyt ovat rullilla 

siirrettävissä ja niiden säilytys on seinän ja huoltokuilun välissä.  

Metallityötilat 

Metallityötiloissa ei ole läpiajomahdollisuutta, mutta ovet ovat kulkuaukoltaan 4 m ja 3 

m levyisiä sivulle aukeavia. Omalla pilarirungolla oleva kattonostin kattaa koko tilan ja 

vapaa korkeus nosturin alapuolella on 4,2 m. Nosturin avulla saadaan ovien väliin ja 

ovien ja seinien väliin jäävä tila hyötykäyttöön kun korjattavia laitteita voidaan siirtää 

nosturilla pois ovelta. Tiloissa voi toteuttaa yksittäisiä isompiakin töitä ja 

kokoonpanoja, mutta oletettavasti näiden toteutus on vähäistä. 

Levytyöt 

Levytyötila on oman funktionaalisena layoutilla oleva tila missä levyjenleikkaus ja 

kanttaus tapahtuvat. Levyaihiot voidaan siirtää suoraan trukilla nosto-ovesta leikkurille. 

Tilassa on myös työtaso missä voidaan suorittaa pieniä hitsauksia ja kokoonpano töitä. 
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Varastointi 

Rakennuksen varasto on koko Teklin käytössä ja kulku varastoon on mahdollista 

sisäkautta niin huolto kuin metallipuolelta. Varastoitavat tuotteet ovat pientarvikkeita 

kuten pultteja, ruuveja muttereita ja nesteitä ja aerosolipulloja joita eri työtehtäviin 

liittyen tarvitaan mutta jokaisen yksikön ei tarvitse niitä erikseen tilata ja varastoida. 

Tarvittavat kaasut varastoidaan yhteisesti, mutta säilytys tulee erilliseen 

kaasukaappiin/keskukseen. 

Huoltotiloihin varastoidaan työtehtäviin tilatut varaosat ja huoltotarvikkeet sekä 

erikoistyökalut. Öljyä on kerrallaan käytössä tynnyri/laatu ja täydet vaihtotynnyrit ovat 

erillisessä varastorakennuksessa. Haettaessa tynnyri varastosta suoritetaan samalla 

uuden tilaus varastoon, visuaalisenvalvonnan idealla. Jäteöljyt ja – nesteet kerätään 

huoltotiloissa tynnyreihin ja siirretään erilliseen varastorakennukseen odottamaan 

noutoa kierrätykseen. 

Ajoneuvojen ja työkoneiden kausirenkaat varastoidaan ulkorakennukseen hyllyihin 

mistä ne voidaan noutaa trukin avulla. Renkaiden säilytyksessä on tärkeää suojata 

renkaat niin ettei auringon uv-säteily, öljyt, liuottimet, korkea lämpötila ja 

sähköhitsauksen roiskeet pääse vaurioittamaan renkaan materiaalia.  

Metallirakenne tiloissa sisällä säilytetään tarvittavat hitsauslaitteiden tarvikkeet, 

lisäaineet, puikot ja langat. Materiaalit kuten levyt ja tangot varastoidaan 

ulkorakennukseen hyllyille tai kontteihin pihalle. Suuria määriä materiaalia ei 

kuitenkaan ole tarvetta varastoida vaan suuremman menekin ollessa sitä tilataan 

toimittajalta tarpeellinen määrä. Tämä toiminta tapa käsittää kaikki varastotuotteet niin 

pientarvikkeissa kuin öljyissä jos tiedossa on normaalia suurempi menekki tilataan 

erikseen tarvikkeet toimittajilta. 
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11.6 Poratien pienkonehuoltotilat 

Pienkonehuollon tilojen toteutus Poratiellä tehostaa tilan aikaisempaa käyttöä. Tila on 

ollut viheralueiden hoitotöitä tekevällä ryhmällä huolto- ja varastotilana. Tilan uusi 

layout tehostaa tilan käyttöastetta. Liitteessä 14 on mittakuva tiloista ja liitteessä 15 on 

esitetty layout-suunnitelma. Työtilaa huollon tarpeisiin on n. 155 m
2
 ja mihin on 

laskettu mukaan tulityötila ja tarvikevarasto. Tilojen uudelleen suunnittelun 

mahdollistaa aikaisempien työtehtävien suorittamisen, mutta tuo lisäksi työlaitteita ja 

nostureita ajettavien leikkureiden ja ympäristöhoitokoneiden huollon ja korjauksen 

tarpeisiin. Työtilassa on aikaisemmin suoritettu mm. raivaus- ja moottorisahojen 

käyttöhuoltoja. Tiloissa työskentelee jatkossa kaksi pienkoneasentajaa. Tilojen layoutin 

suunnitteluun pääsivät osallistumaan henkilöt jotka tiloissa työskentelee. Heidän työn 

kautta tulleella kokemuksella työtilasta muodostui käyttöön sopiva kokonaisuus.  

Työtila 

Tilan keskelle sijoittuu ajosilloilla oleva lattiaan upotettu nosturi jonka nostokyky on 

2500 kg. Suurimmat huollettavat koneet ovat 3,6 m pitkiä ja paino varusteineen 1600 

kg. Lattiaan upotettuna nosturille ajaminen ei aiheuta vaikeuksia leikkuupöytien ollessa 

kiinni koneessa. Tilan vapaa korkeus alun perin 7 m, mutta mataloittamalla tilaa 

saadaan lisättyä tilan energiatehokkuutta ja valaistuksen toimivuutta. Työn 

suorittamisen kannalta riittävä korkeus vapaa korkeus on 5m. Tilaan voidaan asentaa 

kääntöpuominosturi jonka nostokapasiteetiksi riittää 500 kg. 15,5 m
2
 suojatussa 

tulityötilassa voidaan suorittaa hitsaus ja kipinätyöt niin ettei syntynyt savu, melu ja 

säteily aiheuta vaaraa muille huoltotiloissa työskenteleville.   

Pienkonehuollon varasto 

Varastossa säilytettään huollettavien koneiden huolto- ja teräsarjat, jotka voidaan 

asentaa tarvittaessa kauden aikana. Varsinaiset huollot tehdään käyttökauden 

ulkopuolella milloin kootusti tilataan tarvittavat huoltotarpeet. Pienkonehuollossa käyvä 

laitekanta on hyvin monipuolista ja siksi varaosat joudutaan tilamaan tapauskohtaisesti 

varaosaliikkeistä.  
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11.7 Alihankintapalvelut tulevaisuudessa 

Supistuvien tilojen ja mahdollisen henkilöstön vähenemisen takia alihankintapalveluja 

tulee jatkossa lisätä. Kohdassa 10.7 esitetyn listan työt toteutetaan jatkossakin 

alihankintana, koska osa töistä on luvanvaraisia sekä vaativat henkilöstön 

erikoiskoulutusta ja -laitteistoa. Oman henkilöstön kouluttaminen ja erikoislaitteiden 

hankinta laajaan sekä monimerkkiseen kalustokantaan ei ole taloudellisesti järkevää.  

Oulun kaupungin omistukseen hankittavat uudet ajoneuvot ja työkoneet käyvät takuun 

ajan valtuutetussa huollossa. 

Tarjouspyynnön yhteydessä pyydetään huoltojenkustannusarvio oletetulle ajalle tai 

ajomäärälle. Tarjouspyynnön yhteydessä tulisi mainita oletettu käyttötarkoitus, koska 

maahantuojalla voi olla käytössä vaihtoehtoinen huolto-ohjelma joka huomioi ko. 

laitteen käytön paremmin kuin yleinen huolto-ohjelma. Näin ollen huollot saadaan 

tehtyä oikealla huoltovälillä ja laitteen elinkaari turvattua.  

Takuuajan jälkeisten huoltojen suorittaminen tulee tutkia kalustoryhmäkohtaisesti, 

miten omat resurssit riittävät ja mitä kalustoa on käyttöön. Tutkimuksen aikana ei 

tiedetty vielä tarkkaa kalustoa ja sen määrä.  Tutkimuksen aikana havaittiin, ettei 

käytössä oleva vikadiagnostiikkalaitteisto ole riittävä. Vikadiagnostiikan suorittaminen 

sekä huoltovälien nollaus ei onnistunut vuosimallin 2010 ja sitä uudemmille henkilö- ja 

pakettiautoille. Korjauksien yhteydessä vaihdetut osat jotka vaativat osan sopeuttamista 

järjestelmään ei ole mahdollista suorittaa nykyisellä laitteistolla. Raskaankaluston ja 

työkoneiden vikadiagnostiikan laitteistoa ei ole käytössä ollenkaan.  Henkilö- ja 

pakettiautojen osalta olisi mahdollista päivittää järjestelmä, mitä voisi käyttää 

suurimmassa osassa ryhmän ajoneuvoja. Raskaankaluston ja työkoneiden osalta 

järjestelmät ovat yksilöllisempiä, jolloin yksi järjestelmä ei riitä.  

Jatkossa selkeästi alihankintana tehtävät huolto- ja korjaustyöt koskevat ajoneuvoja ja 

työkoneita joiden voimanlähteenä on sähkö- tai hybridijärjestelmä. Henkilöstön 

kouluttaminen ja laitteiden hankinta sähkö- ja hybridijärjestelmille vaatii suuria 

investointeja ja näin ollen ei ole kannattavaa. Vuoden 2016 lopussa kaupungin 

omistuksessa edellä mainittuja laitteita ei vielä ollut.  
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Raskaankaluston ja työkoneiden huolto- ja korjaustehtävissä, missä tarvitaan erillistä 

diagnostiikka ja testausjärjestelmää tulisi peruskoneen osalta siirtää alihankkijalle. 

Omatyönä tehtävä huolto- ja korjaustoiminta keskittyy päälirakenteisiin ja lisälaitteisiin. 

Henkilö- ja pakettiautojen vaativat erikoistyöt kuten vaihteisto- ja moottorikorjaukset 

suoritetaan alihankintana. Huolto- korjaustarpeiden ulkoistamisen vaikuttaa jatkossa 

myös ajoneuvojen ja työkoneiden hankintatavat. Huoltoleasing ja vuokrakoneet vaativat 

useasti maahantuojan valtuuttaman huoltoliikkeen työn suorittajaksi. Pienkonehuollon 

huoltamat ja korjaamat kaupungin omistamat ajoneuvot sekä laitteet eivät vielä sisällä 

huollossa tarvittavia diagnostiikkalaitteistoa. Markkinoilla on olemassa pienkoneita joita 

voidaan tutkia diagnostiikan avulla sekä vaihdettavat osat tulee sopeuttaa koneen 

tietokonejärjestelmään. Jatkossa osa pienkonehuollon töistä voidaan joutua 

ulkoistamaan. 

Kaupungin omistaman kaluston osalta huoltotoiminnan alihankintapalveluja ohjaa 

korjaamontyönjohto ja kalustonvuokrauksesta vastaavahenkilö. Tapauskohtaisesti he 

ottavan yhteyden ja toimittavat tilauslähetteen ennalta sovitulle alihankkijalle joka 

suorittaa huolto- tai korjaustyön. Tilauslähetteen kohdennustietojen avulla voidaan 

laskutus kohdentaa oikeaan ajoneuvoon tai koneeseen ja kirjata tehdyt työt Korjaamo-

ohjelmistoon. Alihankkijoilta voidaan myös pyytää erillistä raporttia suoritetuista töistä 

ja raportti voidaan liittää ko. laitteen historiaan Korjaamo-ohjelmassa.  

Useat valmistajat tarjoavat työkoneille ja kuorma-autoille etäseurantapalvelun. Palvelun 

avulla voidaan seuratta laitteen käyttöä ja kulutuksia sekä suorittaa etätoimintona 

diagnostiikkaa. Palvelu voidaan kytkeä toimimaan maahantuojan huollon kanssa jolloin 

huolto ottaa yhteyttä ennakkoon huollonsuorittamisesta tai vian korjaamisesta. 

Mahdolliset ajoneuvon tietokoneen järjestelmäpäivitykset ovat mahdollisia toteuttaa 

etätoimintona.   
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12 YHTEENVETO 

Oulun kaupungin asettamien omistajapoliittisten linjausten myötä Oulun teknisen 

liikelaitoksen toiminnassa tullaan omaa palveluntuottamisen astetta vähentämään. 

Vaikutukset koskevat koko liikelaitosta, vaikuttaen henkilöstömäärän supistumiseen 

sekä tukikohtien vähenemiseen ja niiden toimintojen tehostamiseen. Ajoneuvojen ja 

työkonekaluston huolto- ja korjaustoiminta sekä metallirakennetyöt ovat keskittyneet 

Koskitielle. Koskitien toiminnan lopettamisen myötä tarvittavat tilat tulee valmistella 

jäljelle jääviin tukikohtiin Sorvitie - Poratielle ja Kiilletielle. 

Tutkimuksessa esitetyt tilat ja toiminta on suunniteltu ensisijaisesti liikelaitoksen 

käytössä vuonna 2016 olevan kalustontarpeita ajatellen. Kalustokanta on laaja ja 

monimerkkinen. Merkittävä tekijä laajuuteen ovat kausiluonteiset työtehtävät, mitkä 

vaativat erikoiskalustoa. Monimerkkisyyteen vaikuttaa osaltaan kuntaliitoksessa 

siirtynyt kalusto sekä hankintalakien asettamat säädökset. Tarvittaessa huoltotoimintaa 

voidaan suorittaa muillekin Oulun kaupungin omistamille ja hallinnoimille ajoneuvoille 

siltä osin mitä Koskitiellä toimittaessa on tehty.  

Tutkimuksessa esitetyissä tilaratkaisuissa toimintaa laitteiston osalta voidaan jatkaa 

samalla tapaa kuin Koskitiellä toimiessa. Valittu laitteisto on kartoitettu sen mukaan 

mitä tutkimuksen aikana havaittiin oleelliseksi työn suorittamisessa. Huomattavasti 

supistuvien tilojen ja mahdollisesti henkilöstön osalta toiminta vaatii enemmän 

ennakointia niin käyttäjiltä kuin korjaamohenkilöstöltä. Yhdellä henkilöllä työnjohdon 

tehtävät ja vastuut ovat laajat, mutta lisäämällä tietojärjestelmien tehokkaampaa käyttöä 

ja käyttäjien ohjeistamista saadaan tehtävää helpotettua. Varastotoimintoja yhdistämällä 

tukikohdissa saadaan kaikkia kattavammin palveleva varasto ja varastojen ylläpito 

paranee. 

Huoltojen ajallaan suorittamiseksi sähköisenajopäiväkirjan yhteyteen lisätään toiminto 

joka näyttää edellisestä huollosta kuluneen kilometri- tai tuntimäärän. Tieto voidaan 

lukea etänä, joko kaluston vastuuhenkilön tai korjaamohenkilöstön toimesta. 

Huoltotöiden varaustenkirjaus toteutetaan sähköiseen kalenteriin jonka käyttöoikeus on 

rajattu työnjohdolle ja huoltoryhmälle. Korjaus- ja metallitöiden ajanvaraus sekä 
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suunnittelu tapahtuvat ainoastaan työnjohdon toimesta. Kausilaitteiden ennakoiva 

huolto tulee suunnitella yhteistyössä käyttäjäyksiköiden työnjohdon kanssa, koska heillä 

on tiedossa kausitöiden ajankohta. 

Käytössä olevan Korjaamo-ohjelmiston tehostetulla käytöllä parannetaan ajoneuvojen, 

työkoneiden ja lisälaitteiden tietojen saatavuutta. Kattavilla tiedoilla voidaan nopeasti 

tarkastaa oleelliset asiat ko. laitteesta ilman laitteen tunnistamista tai mahdollisen 

korjauksen suorittaneen henkilön haastattelua. Sähköistetyt dokumentit ja ohjekirjat 

tarjoavat mahdollisuuden käyttäjälle ja korjaamo henkilöstölle tutkia tietoa riippumatta 

omasta sijainnista. 

Tarkkaa jatkossa käytettävää ajoneuvo- ja työkonekaluston määrä ei tutkimuksen aikana 

ollut vielä tiedossa. Toimintojen supistumisen myötä kalustokanta tulee laskemaan, 

mutta miltä osin ei ollut tiedossa. Rajallisten hankintarahojen takia suuria määriä uusia 

kertainvestointeja ei voida toteuttaa. Pitkällä aika välillä tapahtuva uusinta on 

liikelaitoksen oman tehokkaan toiminnan kannalta riippuvainen joustavasta kaluston 

ylläpidosta. Hinnaltaan kalliit laitteet ja niiden tarpeellisuus tulee määrittää 

tapauskohtaisesti tarkkaan. Uusien ajoneuvojen ja koneiden osalta oman 

huoltotoiminnan haasteet luovat laitteiden tekninen kehitys. Asentajat tulisivat koulutta 

ko. merkille ja jopa mallille sekä niiden huoltoon ja korjaukseen käytettäville laitteille. 

Lisäämällä alihankintapalvelujen käyttöä ajoneuvojen sekä työkoneiden huolto- ja 

korjaustöissä voidaan toiminnallisesti ja taloudellisesti turvata Teklin toimintaa 

jatkossa.  
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ja lukumäärä vuonna 2016 joita Konepalveluiden toimintaan kuuluu. 
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Liite 7. liite (1/6) Oulun kaupungin hallinnoimien ja omistamien ajoneuvojen 

vuosimallit joita Konepalveluiden toimintaan kuuluu. 
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Liite 7. liite (2/6) Oulun kaupungin hallinnoimien ja omistamien ajoneuvojen 

vuosimallit joita Konepalveluiden toimintaan kuuluu. 
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Liite 7. liite (3/6) Oulun kaupungin hallinnoimien ja omistamien ajoneuvojen 

vuosimallit joita Konepalveluiden toimintaan kuuluu. 
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Liite 7. liite (4/6) Oulun kaupungin hallinnoimien ja omistamien ajoneuvojen 

vuosimallit joita Konepalveluiden toimintaan kuuluu. 
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Liite 7. liite (5/6) Oulun kaupungin hallinnoimien ja omistamien ajoneuvojen 

vuosimallit joita Konepalveluiden toimintaan kuuluu. 
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Liite 7. liite (6/6) Oulun kaupungin hallinnoimien ja omistamien ajoneuvojen 

vuosimallit joita Konepalveluiden toimintaan kuuluu. 
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Liite 8. liite (1/2). Konepalveluiden toimintaan kuuuluvien ajoneuvojen ja työkoneiden 

määrän kehitys vuosina 2014 -2016. 
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Liite 8. liite (2/2). Konepalveluiden toimintaan kuuuluvien ajoneuvojen ja työkoneiden 

määrän kehitys vuosina 2014 -2016. 
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Liite 9. Aurojen ja hiekoittimien korjaus ja huoltotöiden jakautuminen 3/2015 - 

12/2016. 
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Liite 10. Harjalaiteiden huolto- ja korjaustöiden jakautuminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    101 

 

Liite 11. Työnkulkukaavio. 
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Liite 12. Kiilletien layout-suunnitelma. 
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Liite 13. Kiilletien tilasuunnitelma. (Huotari K.) 
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Liite 14. Poratie pienkonehuollon tilojen mittakuva. 
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Liite 15. Poratien pienkonehuollon layout-suunnitelma. 

 


