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Tiivistelmä
Raportissa tarkastellaan teknisiä palveluja kuntalaisen näkökulmasta arvioimalla, miten kaupunki parantaa kestävää ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta. Arvioinnin kohteena on erityisesti teknisen toiminnan sisäinen yhteistyö, palvelujen sujuvuus ja rahoitustarpeet. Rahoitustarvetta tarkastellaan ensisijaisesti siten, miten varsinaisen toiminnan ulkoiset tulot riittävät
toimintamenoihin ja nettoinvestointeihin sekä mitä tämän jälkeen mahdollisesti tarvitaan
määrärahaa/verorahoitusta tai vierasta pääomaa.
Raportin alussa kuvataan arvioinnin kohde, josta nostetaan esille tärkeimpiä havaintoja ja
niihin liittyvät johtopäätökset. Johtopäätöksiin liittyvät kehittämissuositukset esitetään kootusti raportin lopussa.
Kaupungin vetovoimaisuuteen tulee vaikuttamaan merkittävästi, miten olemassa olevia rakenteita eheytetään, jotta voidaan saavuttaa kestävä ja viihtyisä yhdyskuntarakenne sekä varautua ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja -muutoksen aiheuttamiin kustannuksiin.
Yhdyskuntarakenteen jälkeenjääneisyyden hoitaminen edellyttää rapistuneiden liikenneväylien kuntoon saattamista ja muiden julkisten alueiden rakentamisen viimeistelyä.
Myös vesi- ja viemäriverkoston sekä laitosten toiminta- ja käyttöomaisuuden tasosta on huolehdittava, jotta taataan turvallinen veden saanti.
Teknisen toiminnan sisäisen yhteistyön tehostamisessa tarvitaan parempaa suunnitelmallisuutta niin, että tehtävät sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan talousarviovuodelle ja suunnittelukaudelle yksilöidymmin. Muun muassa kunnallistekniikan rakentamisessa tarvitaan oman
tuotannon tason määrittämistä.
Toimintojen yhteensovittamisella ja aikatauluttamisella saavutetaan tuotantokapasiteetin
mahdollisimman tehokas käyttö. Alhaalta ylöspäin syntyvillä uusilla toimintatavoilla ja palveluilla synnytetään luovuutta, joka tukee tuottavuuden parantamista. Tässä tuottavuuden mittaaminen on tärkeä kannustin (kysyntälähtöiset innovaatiot).
Tekninen toimi on kiinteä osa hyvinvointipalveluja ja investointeja. Kaupungin toimintamenoista tekninen toimi oli vuonna 2009 16,5 ja investoinneista 92,7 prosenttia. Teknisen toiminnan rahoittamiseen käytettiin 73,127 miljoonaa euroa, joka oli asukasta kohti 1 222 euroa
(taulukko 5).
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1 Arvioinnin tavoite ja kohde
Raportissa tarkastellaan teknisiä palveluja kuntalaisen näkökulmasta arvioimalla, miten kaupunki parantaa kestävää ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta. Tarkastelun kohteena on erityisesti teknisen toiminnan sisäinen yhteistyö, palvelujen sujuvuus ja rahoitustarpeet. Rahoitustarpeella tarkoitetaan verojen ja lainojen muodossa asukkaiden maksettavaksi jäävää osaa teknisten palvelujen toiminta- ja investointimenoista.
Teknistä toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena, joka koostuu erilaisista toimialueista ja tehtävistä. Tässä arvioinnissa mukana ovat seuraavat Tilastokeskuksen ylläpitämän talous- ja
toimintatilaston mukaiset toimialat: yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, puistot ja yleiset
alueet, vesihuolto, toimitila- ja vuokrauspalvelut sekä joukkoliikenne. Mukana eivät ole energia- ja jätehuolto, rakennusvalvonta, ympäristön suojelu- ja valvonta, palo- ja pelastustoimi
eikä tietoliikennepalvelut.
1.1 Teknisten palvelujen tilaajalautakunta ja tekninen tuotanto
Tekniset palvelut vastaavat maankäytöstä ja yleisten alueiden omistajahallinnasta, kehittämisestä ja suunnittelusta sekä kaavoituksesta (Talousarvio 2010, 60). Teknisten palvelujen tilaaja/hallinto on organisoitunut maankäyttöön, yhdyskuntatekniikkaan ja ympäristönvalvontaan
liittyvien tehtävien hoitamiseen.
Teknisen tuotannon palvelukeskuksia ovat Yhdyskuntatekninen palvelukeskus, Kiinteistö-,
Ruoka-, Maanmittaus- ja suunnittelupalvelukeskus. Teknisten palvelujen tuottajia ovat myös
Napapiirin Vesi liikelaitos ja Tilaliikelaitos. Vuoden 2010 aikana on jo yhteen sovitettu teknisen tuotannon toimintoja vuoden 2011 alusta aloittavaan INFRA-palvelukeskukseen. Organisaatiouudistuksella parannetaan teknisen toiminnan sisäistä yhteistyötä ja ulkoista kilpailukykyä.
Taulukko 1: Teknisen toimen henkilötyövuodet sekä tilaajan että tuottajan toimintakulut tilinpäätöstietojen
mukaan (mukana ei ole Napapiirin Veden eikä Tilaliikelaitoksen henkilöstö)
2006
2007
2008
2009
Teknisten palvelujen tilaaja (htv)
89
92
34*
35
Teknisten palvelujen tuotanto (htv)
415
431
437
421
Koko kaupunki yhteensä (htv)
3 228
3 325
3 275
3 217
Tilaajan ja tuottajan osuus %
15,6
15,7
14,4
14,2
Teknisen tilaajan toimintakulut (€) (ei
sisällä henkilöstökuluja)
Teknisen tilaajan henkilöstökulut (€)
Teknisen tilaajan toimintakulut yht. (€)

6 864 332
2 601 296
9 465 628

7 291 257
2 699 240
9 990 497

7 544 350
1 270 360
8 814 710

7 785 092
1 187 339
8 972 431

Teknisen tuotannon toimintakulut (€)
ilman henkilöstökuluja
Teknisen tuotannon henkilöstökulut (€)
Teknisen tuotannon toimintakulut yht.

11 941 164
11 962 384
23 903 548

15 456 148
13 029 383
28 485 531

17 080 942
14 442 875
31 523 817

15 498 137
14 148 282
29 646 419

262 671 890

283 150 286

299 430 239

309 117 126

3,6

3,5

2,9

2,9

Koko kaupungin toimintakulut (€)
Koko kaupungin toimintakuluista
tilaajan toimintakulujen osuus %
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tuotannon toimintakulujen osuus %

9,1

10,1

10,5

9,6

* 2008 Maanmittaus- ja suunnittelupalvelut siirtyivät tilaajalta/hallinnosta tuotantoon.
** 2011 Maanmittaus- ja suunnittelupalvelut siirtyvät takaisin tuotannosta hallintoon. Palvelut ovat koko kaupungin käytössä ilman tilausta.

Vuonna 2009 kaavoituksessa ja maanhankinnassa oli 10 henkilöä, 2010 kaksi henkilöä enemmän.
Yhdyskuntatekniikan henkilöstöä oli vuonna 2009 12,5 (plus yksi määräaikainen).
1.2 Maankäyttö ja kaavoitus
Maankäytöllä ja kaavoituksella vaikutetaan kaupungin yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen ja yhdyskuntarakentamisesta kaupungille aiheutuviin tuloihin ja menoihin. Maanhankinnasta aiheutuvat menot ja tonttien myynnistä saatavat tulot kohdistuvat kunnan talouteen
välittömästi. Yhdyskuntarakentamisesta aiheutuu kuitenkin kustannuksia, joihin liittyvät tulot saadaan myöhemmin. Kaupunginhallitus on antanut 19.12.2008 alkaen 63 rakentamiskehotusta, joiden perusteella ei vielä ole aloitettu rakentamista.
Maankäytön ohjaukseen liittyvillä ratkaisulla on myös pitkäaikaisia tulo- ja menovaikutuksia
kuten vaikutukset kunnallistekniikan verkostojen kunnossapidon kustannuksiin ja julkisten
palveluiden toimintamenoihin. Tarkoituksenmukaisella asuin-, työpaikka- ja palvelualueiden
sijoittamisella kunta säästää sekä alueen rakentamis- että käyttökustannuksissa.
Kaupungin omistaman maan kaavoituksen kustannuksista vastaa kaupunki. Yksityisessä
omistuksessa olevan maan asemakaavoittamisesta tehdään maankäyttösopimus, jossa sovitaan maanomistajan osallistumisesta kaavoitus- sekä kaava-alueen ja sen vaikutusalueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Toissijaisesti kunnalla on mahdollisuus periä kaavoituksesta ja yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia kehittämiskorvauksena
maanomistajilta, jotka saavat asemakaavasta merkittävää hyötyä ja joiden kanssa ei ole päästy sopimukseen.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 säätelee kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta (12 a luku, 13.3.2003/222).
”Kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksina voidaan ottaa huomioon
sekä kaava-alueella että sen ulkopuolella sijaitsevien kaava-aluetta merkittävässä määrin palvelevien katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hankinta-, suunnittelu- ja rakentamiskustannukset sekä maanhankintakustannukset kaava-aluetta merkittävässä määrin palvelevien yleisten rakennusten rakentamiseksi siltä osin kuin ne palvelevat kaava-aluetta. Lisäksi
voidaan ottaa huomioon kunnalle kaava-alueen maaperän kunnostamisesta ja kaava-alueen
välttämättömästä meluntorjunnasta aiheutuvat kustannukset sekä kunnalle aiheutuvat kaavoituskustannukset, joita ei ole peritty 59 §:n nojalla. Kustannusten tulee olla alueen luonteeseen ja olosuhteisiin nähden kohtuullisia”(91 d §).
Kaupungille kustannuksia synnyttäviä maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä toimintaprosesseja ovat muun muassa maankäytön strateginen suunnittelu, maanhankinta ja jalostaminen, kaavan toteuttaminen, lupien käsittely ja maankäytön toteutumisen seuranta.
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1.3 Yleisten alueiden omistajahallinta, kehittäminen ja suunnittelu
Yhdyskuntatekniikka huolehtii tilaajana
• kaupungin yleisten alueiden (liikennealueet, puistot, metsät, leikkipaikat sekä virkistysalueet) omistamisesta, suunnittelusta, ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä
• liikenteeseen liittyvistä tehtävistä (mm. liikennesuunnittelu, liikenteen ohjaus, liikenneturvallisuus, joukkoliikenne, kevytliikenne, pysäköinti).
Ympäristövalvonnan (1,04 M € vuonna 2009) viranomaistehtävät liittyvät rakennusvalvontaan,
ympäristönsuojeluun ja asuntotoimeen. Tässä raportissa ei arvioida ympäristövalvonnan
toimintaa.
1.4 Teknisen lautakunnan palvelusopimukset ja yhdyskuntatekniikan ulkoiset asiakaspalveluostot
Talousarvion 2010 mukaan teknisen lautakunnan määräraha käyttötalouteensa on 6 996 998
euroa.
Vuodelle 2010 tekninen lautakunta teki kolme palvelusopimusta:
1) suunnittelupalvelut, paikkatieto- ja mittaus- sekä kiinteistönmuodostuspalvelut yhteensä 1 260 596 €, joka sisältää muun muassa yleis-, asema- ja rantaasemakaavotusprosesseihin liittyvät suunnittelutehtävät. Sopimukseen sisältyy kaavojen vireille tuloon, luonnos-, ehdotus-, hyväksymis- ja täytäntöönpanovaiheisiin liittyvien asiakirjojen kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaselostuksen tekeminen ja luonnos- ja ehdotuskarttojen laatiminen ja tulostaminen.
2) yhdyskuntatekniikan suunnittelu- ja arkistonhoitotehtävät yhteensä 198 780 €, joka
sisältää muun muassa katu-, liikenteenohjaus-, valaistus-, pysäköintialue-, ympäristö ja
muiden yleisten alueiden suunnitelmien laatimisen.
3) yhdyskuntatekniikan hoito- ja kunnossapitotyöt yhteensä 2 712 750 €, joka sisältää
muun muassa 556 km katujen ja teiden kunnossapitoa yhteensä 1 419 544 € ja yksityisteiden kesäkunnossapitoa 265 km yhteensä 82 400 €, puistot ja leikkipaikat
774 982 € sekä metsät ja virkistyspalvelut 435 823 €.
Teknisen lautakunnan sisäisten ostojen arvo palvelusopimusten mukaan vuonna 2010 on yhteensä 4 172 126 euroa.
Palvelujen hankintastrategian (KV 14.4.2008 § 34) mukaan vuonna 2010 vuosikorjaukset ja
pieninvestoinnit hankitaan pääsääntöisesti omalta tuotannolta. Myös ostopalvelujen hankintaa lisätään. Liikennealueiden ylläpitotöissä tilaajan suoraa hankintaa ja tuotannon aliurakointia kasvatetaan siten, että lyhyellä aikavälillä oman tuotannon osuus olisi noin puolet.
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Taulukko 2: Yhdyskuntatekniikan asiakaspalveluostot omalta toiminnalta ja peruskunnan ulkopuolelta
Yhdyskuntatekniikka
Liikennealueiden ylläpito
– oma tuotanto (palv.sop.)
– lisäostot omalta tuotannolta *
– ostot peruskunnan ulkopuolelta
Puistot ja leikkipaikat
– oma tuotanto
– lisäostot omalta tuotannolta
– ostot peruskunnan ulkopuolelta
Metsät ja virkistysalueet
– oma tuotanto
– lisäostot omalta tuotannolta
– ostot peruskunnan ulkopuolelta
Liikennepalvelut
– oma tuotanto
– lisäostot omalta tuotannolta
– ostot peruskunnan ulkopuolelta
Palvelusopimusten mukaiset ostot yht.
Lisäostot omalta tuotannolta yht.
Ulkoiset asiakaspalveluostot yht.

Toteuma 2008

Toteuma 2009

1 433 079
415 196
1 159 978

1 351 945
527 652
1 334 013

690 460
164 570
11 766

724 981
90 614
46 794

435 823
89 418
186 468

435 883
36 702
121 278

22 131

21 952

764 734

969 917

2 581 493
669 184
2 122 946

2 534 761
654 968
2 472 002

* Sisäisen kumppanuuden koodi, osto ulkoa (alihankinta)

Lisäostot omalta tuotannolta vuoden aikana ovat yli 25 prosenttia palvelusopimusten arvosta.
Liikennealueiden ylläpitotöissä oman tuotannon (peruskunta) osuus on 58,5 prosenttia.
Vuoteen 2015 mennessä vuosikorjaukset ja pieninvestoinnit tilataan hankintalinjausten mukaan pääsääntöisesti teknisen tuotanto-osaston kiinteistöpalvelukeskukselta. Edelleen kasvatetaan ostopalveluiden osuutta. Rovaniemen kaupungissa kiinteistöpalveluiden pääasiallisin
tilaaja on Tilaliikelaitos.
1.5 Teknisen toimen investoinnit
Teknisen lautakunnan nettoinvestoinneista vuonna 2009 oli maankäytön ja kaavoituksen
osuus 180 000 euroa ja yhdyskuntatekniikan osuus 3 760 000 euroa.

Kuvio 1: Teknisen lautakunnan, Napapiirin Vesi liikelaitoksen ja Tilaliikelaitoksen investointien osuus koko kaupungin investoinneista (milj. €)
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Vuoden 2010 talousarvion mukaan Tilaliikelaitoksen nettoinvestoinnit ovat 9,151 miljoonaa
euroa, jota ei ole valtuustotasolla kohdennettu investointikohteisiin. Vuoden 2011 talousarviossa Tilaliikelaitoksen investointisuunnitelma yhteensä 6,047 miljoonaa euroa on yksilöity.
Koko kaupungin nettoinvestoinneista kaupungin hallituksen osuus vuonna 2010 on
1 070 000 euroa, liikuntalautakunnan 1 200 000 euroa, sivistyspalvelujen johtokunnan
1 284 000 euroa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen johtokunnan 405 000 euroa.
Teknisen lautakunnan ja Napapiirin Vesi liikelaitoksen nettoinvestointirahasta osa ohjautuu
kaupungin teknisen tuotannon kunnallisteknisen rakentamisen tuloksi. Tähän liittyy myöhemmin esille tuleva oman toiminnan tasosta päättäminen.

2 Arvioinnin kriteerit
Arvioinnin kriteerit johdetaan maankäyttö- ja rakennuslaista, kaupunkistrategiasta ja talousarviosta vuodelle 2010 ja – suunnitelmasta 2011–2013, palveluhankintastrategiasta (KV
14.4.2008 § 34), kaavoitusohjelmasta 2009–2012 (KV 14.6.2010 § 80), maapoliittisesta ohjelmasta vuosille 2008–2012 (KV 13.10.2008 § 94).
Kaupunkistrategian mukaan asumisviihtyvyys ja yhdyskuntatekniset palvelut ovat vähintään
hyvällä tasolla (3), kun asteikko on 1-5. Maankäytön suunnittelu on ennakoivaa (kaavoitusohjelman toteutuminen/kaavoituskatsaus).
Maapolitiikalla ohjataan kaupungin raakamaan hankintaan ja kaupungin omistaman maan
asemakaavoittamiseen liittyvää toimintaa. Maapoliittisessa ohjelmassa vuosille 2008 – 2012
kaupunginvaltuusto määrittelee valtuustokausittain kaupungin maapoliittiset tavoitteet ja
toimenpidesuositukset.
Kunnan on hyvä hankkia raakamaata tarvetta ennakoiden oikeasta paikasta, oikeaan aikaan ja
oikeaan hintaan. Tämä tarkoittaa, että maata hankitaan yleiskaavan mukaisilta kasvusuunnilta hyvissä ajoin ennen alueiden kaavoitusta ja että kaupoissa noudatetaan kohtuullista, perusteiltaan yhtenäistä ja vakaata hintatasoa.
Teknisten palvelujen tavoite talousarvion (2010, s. 60) mukaan on muun muassa edistää liikenne- ja palvelujärjestelmien toimivuutta, lisätä ostopalvelujen osuutta palveluhankintastrategian mukaisesti niin, että vuonna 2015 noin puolet palveluista ostetaan ulkopuolelta, turvata kaupungin henkilöstön tekninen ydinosaaminen ja henkilöstön riittävyys, säilyttää kiinteän
omaisuuden arvo sekä parantaa kustannustietoisuutta ja tuottavuutta.
Talousarvion (2010, 88) mukaan käyttömenoja kasvattavia investointeja tulee harkita perusteellisesti, koska ne johtavat velkamäärän kasvuun. Tulorahoitus muodostuu suurimmaksi
osaksi tonttien ja maa-alueiden myynnistä sekä vuokrauksesta. Ensisijainen luovutusmuoto
on keskustan kaava-alueella vuokraus (s. 37).
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3 Arvioinnissa tehtyjä havaintoja
3.1 Maapolitiikan aktiivisuus ja ennakoivuus
Kaavoitusohjelmalla maankäytön ennakoitavuutta voidaan parantaa. Kaavoitusohjelma määrittää kaavoitusjärjestyksen.
Kaupunkistrategian mukaan kaupungin tonttitarjonnan tulee vastata asunto-, liike- ja teollisuusrakentamisen kysyntään väestö- ja työpaikkatavoitteiden toteuttamiseksi sekä yhdyskuntarakenteen ylläpitämiseksi.
Kaupunkistrategian mukaan kaupunki vahvistaa omalla toiminnallaan alueen elinvoimaa, väestön hyvinvointia sekä edistää ja monipuolistaa alueen yritystoimintaa. Rakentamisen välilliset vaikutukset kaupungille tuloina ja menoina ovat merkittävät.
Vuoden 2011 talousarviossa teknisen lautakunnan investointiosassa on eritelty katujen peruskorjauksen ja katuvalojen nettomenot sekä uusien alueiden nettomenot. Erottelu tuottaa
parempaa informaatiota uusien asuin- ja teollisuustonttien vaatimista investoinneista. Taloussuunnitelman mukaisesti Pöykkölän ja Lehtikankaan (Ylikylässä) alueiden suunnittelu on
aloitettu, joten myös rakentamiseen päästään ajoissa. Vuosien 2013 ja 2014 kaavoituspohja
luodaan yleiskaavassa, jonka mukaisesti asemakaavoitetaan riittävästi asuintontteja valtuustokausittain määritettävään tonttitarjontaan. Kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen varatut resurssit ovat 300 000 euroa vuosittain vuoteen 2012 asti.
Yhdyskuntarakennetta täydentävän Pöykkölän omakotialueen 100 tontin raakamaan hankintameno (600 000 m2) on noin 486 000 euroa (0,81 €/m2, vuoden 2007 hinta). Tonttien
vuokrauksella ja myynnillä katetaan yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja rakentamisen kustannuksia.
Yhdyskuntatekniikan kustannukset keskimäärin katurakentamisen osalta ovat 9 700 €/tontti
ja vesihuollon osalta 8 600 €/tontti (Kaavoitusohjelma valtuustokaudelle 2009 – 2012, perusteluosa, s. 30). Lisäksi tulevat puisto- ja leikkikenttärakentaminen. Kustannukset yhden tontin
osalta ovat yhteensä noin 20 000 euroa. Kun tähän lisätään maan hankintameno, on yhden
tontin hinta noin 25 360 euroa.
Johtopäätös 1: Kaupungin tavoite on rakentaa vuosittain 100 uutta omakotitonttia,
jonka kustannus on noin 2 536 000 euroa. Koko maankäytön laskennallinen nettotulo
(maan myynti, vuokraus ja osto sekä maankäyttösopimukset) vuonna 2009 ilman yhdyskuntatekniikkaa oli 5 772 582 euroa.

Suositus 1: Teknisen toiminnan rahoittaminen niin, että verorahoituksen osuutta
voidaan pienentää ja maankäytön tulorahoitusta kasvattaa. Pientalotonttien hintataso tulee tarkistaa lähemmäs käypää hintatasoa.
Erilaiset maa-alueet tulee arvottaa niiden käypää hintaa vastaaviksi.
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3.2 Maankäyttösopimuksista saatavien tulojen kirjaaminen
Maankäyttösopimusten ja kehittämiskorvausten perusteella maanomistajan suorittamat korvaukset merkitään tuloslaskelman maksutuottoihin (Yhdyskuntapalvelujen maksut) tilikausittain toteutuneiden kaavoitus- ja rakentamiskustannusten suhteessa kustannusten kokonaismäärästä, mihin kunta on maankäyttösopimuksissa sitoutunut. Mainittuja maksuja on
perusteltua seurata yhdyskuntapalvelujen maksujen erillisellä tilillä (Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset). Mahdolliset ennakkoon saadut korvaukset merkitään tase-erään (Saadut ennakot,) mistä ne tuloutetaan tuloslaskelmaan edellä mainitun kirjausperusteen mukaisesti.
(Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, 25.10.2005, Lausunto maankäyttösopimuksista saatavien tulojen kirjaamisesta ja Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 20.4.2010 Maankäyttösopimusten kirjanpitokysymyksiä.)
Tilinpäätöksen liitetietona on annettava selvitys maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvista velvoitteista.
3.3 Kaupungin omaisuuden hallinta ja kunnossapito
3.3.1 Tie- ja katuverkon kunto
Kaupungin tie- ja katuverkon rakenteellinen kunto on sama kuin tien omaisuusarvo. Rakenteellisella kunnolla tarkoitetaan katurakenteen kykyä kestää liikenteen ja säätilan kuormitusta. Toiminnallinen kunto kuvaa autoilijan kokemaa katuverkon palvelutasoa, kadulla näkyviä
ja tuntuvia vaurioita. Kadun käyttöikä voi olla 30–35 vuotta, jos se on rakennettu kunnolla.
Toiminnallisen kunnon ylläpidolla voidaan estää kalliimmat rakenteellisen kunnon korjaukset.
Rovaniemen kaupungissa oli 31.12.2009
katuja 341 km, joista joka toinen vuosi tehtävän kuntotutkimuksen (Roadscanners)
piirissä on 94 km (pääasiassa pää- ja kokoojakatuja). Toiminnallinen kunto (uraisuus
ja tasaisuus) on mitattu ja analysoitu
2002, 2004, 2006 ja 2008 (Saarenkylä
2006 ja 2008). Kestoennusteet on tehty
vuodesta 2002 alkaen. Kaupungin pää- ja
kokoojakatujen kunto on kohtuullinen.

Sen sijaan asuntokatujen kuntoarviointia ei ole tehty niin systemaattisesti kuin pää- ja kokoojakatujen. Kuntotutkimuksen ulkopuolelle jääviä katuja (asuntokadut) on noin 247 km. Asuntokaduista arviolta noin 25 prosenttia eli noin 60 kilometriä on huonokuntoisia ja vaativat
peruskorjauksen. Nykyisen asuntokatumäärän 247 km ja 30–35 käyttöiän mukaan laskettuna
asuntokatuja pitäisi korjata vuosittain 7-8 kilometriä, jotta niiden kunto ja arvo säilyisi. Nyt
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peruskorjataan noin 1 kilometri asuntokatuja vuodessa. Tämän lisäksi on noin 60 kilometrin
jälkeenjääneisyyden kiinni kurominen, mikä on noin 25 prosenttia asunto- ja tonttikaduista.
Talousarvion investointiosa on laadittu niin, että katujen peruskorjaus myötäilee poistosuunnitelmaa pitkällä tähtäimellä.

Johtopäätös 2: Kaupungin asuntokatujen rakenteellinen ja toiminnallinen kunto on
paikoitellen heikko. Tilaajan näkemyksen mukaan vuosittainen kunnostustarve on
noin 7 kilometriä, mikä vastaa 1,7 miljoonan euron kustannuksia. Lisäksi tulee valaistuksen kustannus, joka on 0,4 miljoonaa euroa.

Rovaniemen kaupunki on ollut mukana Efekon (FCG Finnish Consulting Group) toteuttamassa
kyselyssä, jossa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä teknisistä palveluista (Teknltk 28.9.2010 §
182). Kyselyn mukaan liikennealueiden ylläpitoa kuvaavan mittarin arvo on tasaisesti laskenut vuodesta 2006. Tyytyväisyys asuinkatujen kunnon hoitoon on laskenut vuodesta 2006
alkaen merkittävästi. Tyytyväisyys keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon on parantanut
edellisestä vuodesta, mutta heikentynyt vuodesta 2006. Myös tyytyväisyydessä jalankulku- ja
pyöräteiden kunnon hoitoon on tapahtunut laskua. Samoin tyytyväisyys puistojen, lähimetsien ja leikkipaikkojen hoitoon on laskenut.

Rovaniemen kaupungin talousarvion
ja taloussuunnitelman 2010 - 2013
mukaisesti teknisten palveluiden
tehtäväalueen asukastyytyväisyyden
tavoite on, että tyytyväisyys säilyy
aiemmalla tasolla. Tekninen lautakunta (28.9.2010 § 182) on todennut, että tavoite ei ole toteutunut
katujen ja puistojen hoidon ja kunnossapidon osalta.
3.3.2 Puistojen ja leikkipaikkojen kunto
Tekninen lautakunta on teettänyt leikkipaikkojen peruskorjausohjelman (29.5.2007 § 106).
Ohjelmassa on kartoitettu peruskunnostettavat kentät (34 kpl), kenttien välineistö ja muun
muassa leikkikentän toiminta-alueella asuvien senioreiden osuus asukkaista. Peruskorjausohjelmassa suositellaan arkiliikuntapaikkojen kehittämistä monimuotoisiksi puistoiksi, joissa
viihtyvät kaiken ikäiset.
Efekon julkaiseman asukaskyselyn (2010) mukaan leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden
kunto on kuitenkin hieman laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2010. Teknisen lautakunnan
(28.9.2010 § 182) mukaan puistojen hoitoluokitusta on jouduttu laskemaan etenkin asunto-
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alueilla, ja investointimäärärahat ovat nykyisin vain noin neljännes peruskorjaustarpeisiin
nähden. Efekon asukaskyselyn tulosten käsittely teknisessä lautakunnassa vahvistaa puistojen ja leikkipaikkojen investointitarvetta.
Kaupungilla on 90 leikkipaikkaa, joiden elinkaari on noin 20 vuotta. Peruskorjaustarve on 4-5
leikkipaikkaa vuodessa. Yhden leikkipaikan peruskorjaus maksaa noin 40 000 euroa, jolloin
investointitarve on noin 160 000 – 200 000 euroa vuodessa.
Uusia leikkipaikkoja rakennetaan yksi
sataa uutta asuntoa kohti, jolloin uusien
leikkipaikkojen investointitarve on vuosittain noin 50 000 euroa.

Keskustan rakennettujen puistojen peruskorjauksen investointitarve on noin 100 000 euroa
vuodessa. Muihin pieniin puistoinvestointeihin kuten täydennysistutuksiin tarvitaan noin
50 000 euroa vuodessa.
Muun ympäristörakentamisen osuus on ollut noin 100 000 – 150 000 euroa vuosittain, joten
puisto- ja ympäristörakentamisen investointitarve on noin 500 000 – 550 000 euroa vuosittain. (Teknisen tilaajan antama tieto.)
Johtopäätös 3: Puisto- ja leikkipaikkarakentamisen jälkeenjääneisyys näkyy asukaskyselyissä.

Suositus 3: Puisto- ja leikkipaikkarakentamisen tilanteen parantamiseksi voidaan
osa leikkipaikoista muuttaa lähiliikuntapaikoiksi tai yhteisiksi olohuoneiksi, joissa
otetaan huomioon kaikki ikäryhmät. Tämä tarjoaisi mahdollisuuden ennaltaehkäisevään terveyden ylläpitämiseen (kunnossa kaiken ikää) ja edistäisi muun muassa
senioreiden kotona pärjäämistä ja arjessa selviämistä.

3.3.3 Metsien ja virkistysalueiden kunto
Taajamametsällä tarkoitetaan asemakaavoitetun alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia
luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia pienialaisia metsäalueita. Taajamametsien hoito on
kyseisten alueiden käsittelyä joko harventamalla tai raivaamalla. Tarkoituksena on saada ai-
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kaan elinvoimainen, viihtyisä, turvallinen ja monimuotoinen virkistyskäyttöön soveltuva
asuinalueen lähimetsä.
Rovaniemellä on tällä hetkellä noin 1 000 hehtaaria taajamametsiä, joista hoidetaan noin 30
hehtaaria vuoden 2010 hoitotasolla. Kuntaliiton suosituksen mukaan hoitotavoitteen pitäisi
olla noin 10 prosenttia kokonaismäärästä. Nykyinen hoitomäärä on noin 3-4 prosenttia tavoitesuosituksesta, ja sen rahallinen arvo on 41 900 euroa. Tyydyttävä taso olisi 6-7 prosenttia
tavoitesuosituksesta, jonka rahallinen arvo on 84 000 euroa vuosittain. Lisätarve vuositasolla
on siten noin 42 100 euroa. (Teknisen tilaajan antama tieto.)
Virkistyspalveluilla tarkoitetaan useiden eri palvelumuotojen (mm. venereitit, moottorikelkkareitit, luontopolut, lähivirkistysalueet – ja kohteet) tarjoamista asukkaiden virkistyskäyttöön. Lisäksi tarjotaan tiettyjä palvelurakenteita matkailuelinkeinon edistämiseksi Rovaniemellä.
Teknisessä toimessa tehdään vapaa-ajan kaavaselvitystä, johon liittyy tarvekartoitus vapaaajan toimintojen määrästä ja laadusta.
Palvelusopimuksen 2010 rahallisesta arvosta 435 823 virkistyspalveluiden osuus on 393 883
euroa ja taajamametsien osuus 41 900 euroa.
Johtopäätös 4: Taajamametsien kunnon ylläpitäminen edellyttäisi verorahoitteisuuden
lisäämistä. Muitakin vaihtoehtoja tulee tutkia.

Suositus 4: Kaupungin arvot ovat yhteisöllisyys, luovuus, ympäristötietoisuus ja
vastuullisuus. Näiden arvojen mukaista konkreettista tekemistä edistää se, että
kaupunki aktivoi ja kannustaa eri toimijoita, kuten asukasyhdistyksiä, kyläyhdistyksiä ja oppilaskuntia vapaa- ja omaehtoiseen ympäristönhoitoon. Kaupunki suunnitelmallisesti luo ja takaa eri asumismuodoissa asuville asukkaille samat mahdollisuudet pienimuotoiseen lähialueiden ympäristönhoitoon kaupungin opastuksella ja ohjauksessa. Esimerkkinä toimintatavasta voisi olla Lähiympäristöpäivän järjestäminen asuinalueella, joka suunniteltaisiin yhdessä
kaupungin tiedotusyksikön ja ao. asuinalueen yhdistyksien ja muiden alueen
toimijoiden kanssa.

3.4 Teknisen tuotannon palveluprosessien sujuvuus ja laatu
3.4.1 Teknisen tuotannon palvelusopimukset, alihankinnat ja kulurakenne
Teknisen tuotannon liikevaihto koostuu noin 20 palvelusopimuksesta. Euromääräisesti suurimmat palvelusopimukset solmitaan teknisen lautakunnan kanssa (yhdyskuntatekniikan
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hoito- ja kunnossapitotyöt, suunnittelu-, paikkatieto-, mittaus- ja kiinteistönmuodostuspalvelut sekä katu-, ympäristö- ja muiden yleisten alueiden suunnittelupalvelut).
Tekninen tuotanto tekee palvelusopimuksen myös liikuntalautakunnan kanssa liikuntapaikkojen ylläpidosta, tilaliikelaitoksen kanssa kiinteistönhoidosta ja rakennus-, lvi- ja sähkökunnossapitotöistä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen tuotanto-osatojen
kanssa. Osa liikevaihdon tuloista käytetään ulkoisten palvelujen ostoon (alihankinta).
Kiinteistönhoidon osalta solmitaan kolme palvelusopimusta; siivous, huolto- ja kunnossapitosopimukset. Tilaliikelaitoksen kanssa solmittavan huoltosopimuksen arvo oli 1 562 807 euroa
vuonna 2009 ja vuonna 2010 se on 1 545 460 euroa. Huoltosopimus sisältää kiinteistönhoidon palvelutuotekuvauksen, joka noudattaa kiinteistöpalveluiden yleisiä laatuvaatimuksia
(Kiinteistön RYL 2009). Toinen Kiinteistöpalvelukeskuksen sopimuksista on puitesopimus
kunnossapidosta, jossa sovitaan hinnat ja periaatteet, joilla tilaliikelaitos tilaa töitä kiinteistöpalvelukeskukselta.
Teknisen tuotannon solmimien palvelusopimusten arvosta osa ohjautuu omalle tuotannolle ja
osa on asiakkaan saamaan palveluun liittyvää alihankintaa peruskunnan ulkopuolelta.
Tekninen tuotanto käytti oman toiminnan pyörittämiseen ulkoisia asiakaspalveluja (esim.
informaatiotekniikan palvelut) noin 4,7 miljoonaa euroa vuonna 2009. Teknisen tuotannon
alihankintaostot peruskunnan ulkopuolelta jakaantuivat seuraavasti:
Taulukko 3: Teknisen tuotannon alihankinnat (ulkoiset asiakaspalveluostot) (€)
Tekninen tuotanto
2006
2007
2008
Liikevaihto
24 040 416
28 612 128
31 657 352
Hallinto- ja talouspalvelut
– liikevaihto
344 647
381 265
416 641
– alihankinta*
37 464
29 068
36 986
– osuus liikevaihdosta (%)
10,9
7,6
8,9
Kiinteistöpalvelukeskus
– liikevaihto
6 939 146
7 599 339
7 461 491
– alihankinta
1 360 232
998 742
1 055 602
– osuus liikevaihdosta (%)
19,6
13,1
14,1
Yhdyskuntatekninen palvelukeskus
– liikevaihto
10 087 011
13 717 756
13 830 205
– alihankinta
3 576 612
3 059 946
3 735 063
– osuus liikevaihdosta
35,5
22,3
27,0
Ruokapalvelukeskus
– liikevaihto**
6 652 238
6 873 321
7 056 223
– alihankinta
770 389
595 927
731 287
– osuus liikevaihdosta
11,6
8,7
10,4
Maanmittaus- ja suunnittelu
– liikevaihto
1 616 718
– alihankinta
190 735
– osuus liikevaihdosta
11,8
Alihankinta yhteensä €
Osuus koko tuotannon liikevaihdosta
%

5 744 697
23,9

4 683 683
16,4

5 749 673
18,2

* Alihankinta tarkoittaa tässä asiakaspalveluostoja.
** Ruokapalvelukeskuksen liikevaihdosta raaka-aineen osto oli vuonna 2009 noin 2,7 M €.

2009
29 774 244
440 277
75 507
17,1
7 706 598
698 757
9,1
12 834 026
2 948 857
23,0
7 099 637
786 879
11,1
1 622 158
166 270
10,2
4 676 270
15,7
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Teknisen lautakunnan palvelujen ostot olivat vuonna 2009 kokonaisuudessaan 7,7 miljoonaa
euroa. Tästä summasta käytettiin palvelujen ostoon omalta tuotannolta noin 4,6 miljoonaa
euroa.
Rovaniemen kaupungin palveluhankintastrategian mukaan vuosikorjauksissa ja ylläpitotöissä
kasvatetaan ostopalveluiden osuutta niin, että oman toiminnan tuloksellisuus paranee. Tällä
tarkoitetaan sitä, että oma tuotanto hyödyntää muuttuvien kustannusten määrän vaihtelua,
muun muassa alihankintaa niin, että tuotantokapasiteetti on jatkuvasti täydessä käytössä.
Kunnassa muuttuvia kustannuksia ovat esimerkiksi asiakaspalvelujen ostot ja osittain palvelujen ostot, suoriteperusteiset palkat, kulutusperusteiset aineet ja tarvikkeet. Mitä suurempi
osuus kustannuksista on muuttuvia, sitä suuremmat mahdollisuudet on vaikuttaa kokonaiskustannuksiin toiminta-astetta tai suoritemäärää muuttamalla.
Toiminnan puitteet tai tuotantokapasiteetti saadaan aikaan kiinteitä kustannuksia aiheuttavilla resursseilla. Nykytilanteessa kiinteiden kustannusten osuus on melkein 90 prosenttia. Teknisellä tuotannolla on kohtuullisen suuri tuotantokapasiteetti, ja jos se ei ole täydessä käytössä tai joustavasti yhteen sovitettu kaupungin muun tuotantokapasiteetin kanssa, aiheutuu
tehottomuutta. Toisaalta, jos vain pieni osa toiminnan kustannuksista on kiinteitä kustannuksia ja tuotanto pidetään hyvin alhaalla, aiheuttaa tuotannon lisääminen myös paljon lisäkustannuksia.
Palvelujen saatavuuden ja tuotannon toiminta-asteen parantamiseen tulee eri olosuhteisiin
etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Esimerkiksi toimiva lähipalveluratkaisu voi löytyä siitä, että
julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tuottavat palvelun yhdessä.
Teknisen tuotannon toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, palveluiden sisäisistä ja
ulkoisista ostoista, aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostoista sekä liiketoiminnan muista
kuluista. Kulurakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuodesta 2006 alkaen.

Kuvio 2: Teknisen tuotannon toimintakulut vuosittain (€)Kuvio 3: Teknisen tuotannon toimintakulurakenne (%)

Teknisen tuotannon toimintakulut muuttuivat vuosittain siten, että vuodesta 2006 vuoteen
2007 kasvu oli 16,1 prosenttia, seuraavan vuoden kasvu 9,6 ja vuoden 2009 lasku 6,3 prosenttia. Organisaatiomuutokset näkyvät toimintakulujen muutoksissa.
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3.4.2 Kunnallistekniikan rakentaminen
Yhdyskuntatekninen palvelukeskus tuottaa liikuntapaikkojen ylläpidon ja kiinteistöjen huollon lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen palveluja. Kunnallistekniikan rakentamisen liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot vuosina 2006–2009 olivat seuraava:
Liikevaihto
milj. €

2006
3,565

2007
6,191

2008
5,434

2009
4,027

Liikevaihto koostuu pääosin Napapiirin Vesi liikelaitoksen ja teknisen lautakunnan investoinneista. Kunnallistekniikan rakentamisen liikevaihto on vaihdellut vuosittain paljon, mihin
vaihteluun ei ole voitu sopeuttaa kustannusrakennetta. Liikevaihdon heilahtelu voi aiheuttaa
tehottomuutta.
Johtopäätös 5: Liikevaihdon ”sahaaminen”vuosittain ei mahdollista toiminnan kustannusrakenteen sopeuttamista.
Palveluhankintastrategian prosentuaalinen tavoite ei tue itse strategista tavoitetta
siitä, että alihankinta parantaisi tuloksellisuutta.

Suositus 5: Määrittämällä oman toiminnan taso esimerkiksi suunnittelukausittain
voidaan toimintaa sopeuttaa ja yhteen sovittaa sekä aikatauluttaa paremmin eri toimijoiden kanssa niin, että tuotantokapasiteetti on tehokkaassa käytössä ympäri vuoden.

3.4.3 Tuottavuustavoitteen toteutuminen palvelukeskuksittain
Tekninen tuotanto on asettanut omalle toiminnalleen kahden prosentin tehostamistavoitteen,
jota talouden näkökulmasta mitataan kokonaistuottavuuden paranemisena tulostavoitteen
ollessa 100 000 euroa. Saman kahden prosentin tehostamistavoitteen näkökulmasta seurataan liikevaihdon muuttumista (€/hlö/vuosi).
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Taulukko 4: Palvelukeskusten liikevaihdon suhde henkilötyövuosien määrään

Hallinto- ja talouspalvelut
Kiinteistöpalvelukeskus
Yhdyskuntatekninen
pk
Maanmittaus ja suunnittelu pk
Ruokapalvelukeskus
Koko tuotanto

Liikevaihto
2008

Liikevaihto
2009

htv
2008

htv
2009

€/htv 2008

€/htv 2009

417 348
7 649 794

476 051
7 941 621

9
168

8
167

46 372
45 534

59 506
47 554

14 279 940

12 924 029

128

119

111 562

108 605

1 857 739

1 849 681

25

25

74 309

73 987

7 510 738
31 715 559

7 655 366
30 846 748

108
496

102
477

69 544
63 943

75 053
64 668

Teknisessä tuotannossa haetaan oppia muiden kaupunkien tuottavuusmittauksista. Eräs tapa
mitata henkilöstön tuottavuutta on seuraavan kaavan mukainen:
HCROI =(Liikevaihto – (aineet ja tarvikkeet + ostetut palvelut))/henkilöstökulut.
Tämän mukaisesti teknisen tuotannon tuottavuus on noussut 0,08 yksikköä. Myös tähän mittariin liittyy uskottavuusongelma. Teknisen tuotannon liikevaihdon vuosittaisiin muutoksiin
ei voida reagoida kovin nopeasti vuositasolla. Liikkumavara on määräaikaisissa työntekijöissä
sekä alihankintojen käyttämisessä.

Johtopäätös 6: Liikevaihdon suhde henkilötyövuosiin -mittari ei nykytilanteessa kerro
kustannustehokkuuden ja sitä kautta tuottavuuden todellisista muutoksista.
Henkilöstön tuottavuus paranee vain sitä kautta, että työntekijöiden osaaminen ja
työpanos sekä teknologian tuomat mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti
niin, että työn kokonaiskustannus pienenee.

Suositus 6: Kun kunnallistekniikan rakentamisen taso suunnittelukaudella on määritelty, voidaan teknisen tuotannon tuottavuuden muutosta mitata vuosittain ja verrata
vastaavaan yksityiseen, jotta kehittämistarpeet saadaan selville.

Esimerkiksi vuosi 2010 on ollut sikäli poikkeuksellinen, että kaupungilla ei ole ollut uusia rakennuskohteita, mikä on heijastunut yhdyskuntatekniikan palvelukeskuksen toimintaan. Palvelukeskus on hoitanut pieniä, sirpalemaisia työkohteita, mistä johtuen systemaattinen töiden
järjestely on kärsinyt. Omalle tuotannolle osoitettu työohjelma vaihtelee vuosittain, josta
syystä toimintakuluja ei ehditä sopeuttaa työohjelmien muutoksiin.
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Johtopäätös 7: Tuottavuuden parantaminen edellyttää teknisen tuotannon työsuunnitelmien laatimista, erityisesti aikatauluttamista sekä niistä sopimista nykyistä
varhaisemmassa vaiheessa. Tilaliikelaitoksen vuosikorjausten suunnittelu tulee
aloittaa riittävän ajoissa, jotta toteutus voidaan aikatauluttaa eri toimijoiden ja toimintojen kanssa.

Tarkastuslautakunnan kuulemisten perusteella yksi keino parantaa toiminnallista tehokkuutta on alueellistaminen. Oleellista on rakentaa sisäistä kumppanuutta niin, että tehtävät ”kentällä”tulevat hoidetuiksi.
Suositus 7: Hallinnolliset laatikot ja raja-aidat eivät saa näkyä toiminnassa. Oleellista
on, että kulut kohdentuvat oikein ja sisäisten kulujen kohdentamisessa hyödynnetään
enemmän automaattisuutta tietotekniikan avulla.
Tuottavuutta parantaviksi toimenpiteiksi tekninen tuotanto on asettanut resurssien oikean
mitoittamisen ja kilpailutuksen tehostamisen, sisäisen liikkuvuuden ja moni- sekä erikoisosaamisen lisäämisen. Keinot ovat vielä tavoitteen tasolla.
Yhdyskuntateknisessä palvelukeskuksessa tavoitetta on konkretisoitu suunnittelemalla töiden keskittämistä alueellisesti vanhan toimialajaon sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hoidetaan
alueellisia kokonaisuuksia vaihtaen työntekijöitä joustavasti eri palvelukeskusten välillä sekä
hyödyntäen erikois- ja moniosaamista.
Ruokapalvelukeskuksen toimintamenoista henkilöstökustannukset ovat laskeneet ja samanaikaisesti ulkoiset tulot ovat lisääntyneet, mikä on parantanut tuottavuutta. Tarkastuslautakunnan arviointiraportissa 2/2009 on esitetty tuottavuuden kohottamisen viisi tapaa, joiden
soveltaminen (mm. tuotoksen kasvattaminen enemmän kuin panosten) on parantanut ruokapalvelukeskuksen tuottavuutta. Tuloksena on, että perusopetuksen aterian hinta on noin 37
euroa edullisempi kuin vertailukaupunkien (Kuopio, Hämeenlinna, Jyväskylä, Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Kouvola) keskiarvohinta 464 euroa/oppilas. (Vuoden 2009 taloustilastossa
ilmoitetut luvut, http://vos.uta.fi/rap/.) Aterioiden laatu on pysynyt hyvänä.
Ruokapalvelukeskus on laatinut tuottavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet myös
vuosille 2011 – 2014, ruokapalveluverkoston tarvesuunnittelu on tehty ja muun muassa ateriapalvelujen ja siivouksen yhdistämistä selvitetään. Ruokapalvelukeskus käyttää vuokratyövoimaa (noin 10 henkilötyövuotta vuonna 2009, KH 17.5.2010 § 152), jonka käytöstä kaupunginhallitus on antanut vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet 18.12.2009 § 507.
Kiinteistöpalvelukeskuksen toiminta on perustunut toiminnan kannattavuuden parantamiseen. Tämä yhdessä sen kanssa, että tilaajan ja tuottajan väliltä on puuttunut suunnitelmallisuus erityisesti kiinteistöjen kunnossapidon osalta, on aiheuttanut palvelujen käyttäjien kannalta työkohteiden valmistumisen viivästymisiä ja palvelun laadun heikkenemistä. Tämä ei
koske siivouspalvelukeskusta.
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Siivouspalvelukeskuksessa on kehitetty
erinomaisia toimintatapaoja (mm. siivouksen ”pommiryhmä”) hoitamaan akuutteja ja ennalta-arvaamattomia tilanteita.

4 Teknisen toiminnan kokonaisuus
4.1 Käyttötalouden ja investointien rahoitus
Teknisten peruspalvelujen rahoitustarpeet muodostuvat vuotuisista hallinnon, suunnittelun,
hoidon ja ylläpidon menoista eli käyttötalouden toimintamenoista ja toisaalta yhdyskuntarakentamisen investoinneista. Vuotuista nettorahoitustarvetta kuvataan toiminnan ja investointien nettomenojen yhdistelmänä alla olevan kuvion mukaisesti.

Kuvio 4: Teknisen toiminnan vuotuisen nettorahoitustarpeen laskentaperiaatteet

Taulukossa 5 tarkastellaan tehtäväalueittain ja kokonaisuutena teknisessä toimessa tarvittavaa rahoitusta siitä näkökulmasta, miten rahat riittävät (maksuvalmius). Tarkastelu lähtee
ensisijaisesti siitä, miten varsinaisen toiminnan ulkoiset tulot riittävät toimintamenoihin ja
nettoinvestointeihin sekä mitä tämän jälkeen mahdollisesti tarvitaan määrärahaa/verorahoitusta tai vierasta pääomaa.
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Taulukko 5: Teknisen toiminnan rahoitus vuonna 2009
2009 milj. €
Käyttötalous
Ulkoiset toimintatuotot
Teknisten palv. osaston tuotot/ltk
Maanmyynnin voitto/kh
Maa- ja vesialueiden vuokratulo/kh
Maankäyttösopimukset/ltk
Muut maanvuokra- ja myyntitulot/kh
Ulkoiset toimintatuotot yht.
Toimintamenot
Teknisten palv. osaston menot/kh
Maanmyynnin tappio/kh
Muut maanvuokra- ja myyntikulut/kh
Ltk:n sisäiset ostot
Toimintamenot yht.
Toimintakate
Määräraha/Verorahoitus
Käyttökate

Lautakunta

Tuotanto

Napapiirin
Vesi

Tilaliikelaitos

Tekninen
yhteensä

0,879
1,251
3,086
2,942
0,262
0,182

5,327

10,464

2,725

19,395
1,251
3,085
2,942
0,262
0,182

8,601

5,327

10,464

2,725

27,117

-7,785
-1,975
-0,450
-0,597

-29,646

-5,625

-9,622

-52,678
-1,975
-0,450
-0,597

4,573
-6,234

-29,646

-5,625

-9,622

4,573
-51,127

2,367
2,071
4,438

-24,319
25,520
1,201

4,839
4,839

-6,897
13,880
6,983

-24,010
41,471
17,461

0,034
-3,287
-3,254

0,078
-7,276
-7,198

0,191
-14,364
-14,174

Investointitulot
Investointimenot
Nettoinvestoinnit
Tase-erien vaikutus
Maanosto/kh
Maan myynti (kirjanpitoarvo)/kh
Tase-erien vaikutus yht.

0,079
-3,801
-3,722

Toimintajäämä
Vaihto-omaisuuden ja saamisten
muutos
Vaihto-omaisuuden muutos, lis-,
väh+
Saamisten muutos, lis-, väh+
Muutos yht.

0,649

-0,966
0,899
-0,067

Vieraan pääoman muutos
Lainakannan muutos, lis+, vähKorottomien velkojen muutos, lis+,
vähMuutos yht.

-0,966
0,899
-0,067
1,201

1,586

-0,215

3,221

0,006

0,021

-0,128
-0,122

1,403
1,424

-2,204
-2,204

-0,929
-0,902

-1,038

-0,901
0,936

3,106
2,439

2,205
2,337

-1,038

0,035

5,545

4,542

0,027

Rahoitustuotot ja -kulut

-1,228

-0,041

-2,909

-3,159

-7,337

Rahavarojen muutos

-0,579

0,000

0,135

-0,033

-0,477

* Rahoituslaskelma sisältää myös sisäiset erät.
*Lautakunnan määrärahasta on eliminoitu palvelusopimuksen mukainen määräraha, joka on tuotannon tuloa.
* Laskelmissa ei ole mukana ympäristönsuojelu eikä valvonta.
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Maksuvalmiuteen vaikuttaa erityisesti toiminnan kannattavuus. Vuonna 2009 kannattavuus
tulojen ja menojen erotuksena ja muutoksena edelliseen vuoteen oli positiivinen, kun tilannetta katsotaan seuraavien erien mukaan.
milj. €
Ulkoiset toimintatuotot
Määräraha/verorahoitus
Toimintamenot
Käyttökate

TP 2008
27,209
39,039
51,718
14,509

TP 2009
27,117
41,471
51,127
17,461

Muutokset edelliseen vuoteen ovat seuraavat:
– ulkoiset toimintatuotot
– toimintamenot
– toimintakate
– määräraha/verorahoitus
– käyttökate

vähennys 0,3 %
vähennys 1,1 %
vähennys 2,0 %
lisäystä 6,3 %
lisäys 20,3 %

Kuitenkin käyttökatteen toteutumaan ja muutokseen vaikutti erityisesti määrärahan/verorahoituksen kasvu, joka oli yli kaupungin 3,2 prosentin verorahoituksen kasvun.
Maksukykyisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, että varsinaisen toiminnan ja investointien menot realisoituvat aikaisemmin kuin tulot. Tästä johtuen myös maksuvalmiuden hoitamiseksi tarvitaan pääomarahoitusta ja lähinnä vierasta pääomaa. Taulukossa 5 on kaksi esimerkkiä maksuvalmiudesta (Napapiirin Vesi ja Tilaliikelaitos).
Taulukon lukujen perusteella Napapiirin Veden rahoituksellinen asema parantui vuoden 2009
aikana. Varsinaisen toiminnan käyttökate kattoi käyttömenot ja investoinnit sekä myös rahoituskulut, kun mukaan lasketaan saamisten vähentymisestä johtuva kassatulojen lisäys. Samalla lainamäärä väheni.
Vastaavasti Tilaliikelaitoksen käyttökate ei kattanut investointi- eikä rahoituskuluja, ja lainakanta kasvoi. Tuloista sitoutui saamisiin enemmän kuin edellisenä vuonna.

Johtopäätös 8: Kun tavoite on ollut jälkeenjääneisyyden karsiminen muun muassa
katujen kunnostaminen, on verorahoitusta käytetty enemmän suhteessa muuhun
tulorahoitukseen. Toisaalta ulkoisen tulorahoituksen hankkimista olisi voitu tehostaa ja samalla kustannustehokkuutta parantaa. Rahoitusasema on parantunut
Napapiirin Veden toiminnassa (vuosien 2008 ja 2009 vertailu).
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Teknisen toimen toimintamenojen osuus koko kaupungin toimintamenoista vuonna 2009 oli
16,5 ja investoinneista 92,7 prosenttia. Alla esitetään taulukon 5 luvut asukasta kohti. Teknisen toiminnan rahoitukseen käytettiin 1 222 euroa/asukas seuraavasti:

A Ulkoiset toimintatuotot
B Määräraha/verorahoitus
C Maanmyynti (tase)
D Vaihto-om. ja saamisten muutos, lis -, väh +
E Vieraan pääoman muutos, lis +, väh -

€/asukas
453
693
15
– 15
76

€/asukas

€/asukas
854
237
16
123

€/asukas

Kustannukset jakaantuivat:
A Toimintamenot
B Nettoinvestoinnit
C Maan osto (tase)
D Rahoituskulut

Suositus 8: Ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja muutoksen kustannuksiin varaudutaan yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä.
Yhdyskuntarakenteen jälkeenjääneisyyden hoitaminen edellyttää rapistuneiden
liikenneväylien kuntoon saattamista ja muiden julkisten alueiden rakentamisen
viimeistelyä.
Myös vesi- ja viemäriverkoston sekä laitosten toiminta- ja käyttöomaisuuden
tasosta on huolehdittava, jotta taataan turvallinen veden saanti.
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Tilaliikelaitos
Tilaliikelaitoksella on kaksi merkittävää tehtävää: 1) tuottaa ja ylläpitää toimivat tilaresurssit
palvelutoimintaan ja 2) huolehtia rakennuksista ja turvata niiden arvon säilyminen. Tehtävien
hoitamisessa sisäisen vuokran rooli on keskeinen. Sisäisen vuokran avulla Tilaliikelaitos mitoittaa oman tulorahoituksensa sen mukaan, mitä kustannuksia toimitiloista sille itselle aiheutuu. (Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä 2009.)
Tilaliikelaitoksen alijäämä vuoden 2009 tilinpäätöksessä oli 1,792 miljoonaa euroa. Tilaliikelaitoksen taseen loppusumma oli 84,169 miljoonaa euroa, josta rakennusten ja kiinteiden laitteiden osuus oli 71,337 miljoonaa euroa. Tilaliikelaitoksen oma pääoma oli 52,700 miljoonaa
euroa, joka muodostui 54,492 miljoonan euron peruspääomasta ja 1,792 miljoonan euron
alijäämästä.

Johtopäätös 9: Rakennusten vajaakäyttöä tulee poistaa entistä tehokkaammin edistämällä tilojen monikäyttöä ja myymällä vajaakäytössä olevia rakennuksia.

Tilaliikelaitoksen tavoite on tuottaa kaupungille lisäarvoa siten, että käytössä ovat toimivat ja
kilpailukykyiset toimitilat ja tilaomaisuus on hyvässä kunnossa. Tästä näkökulmasta katsottuna omistajaohjaus ei toimi kaikilta osin siten, että se kannustaa toimitilojen vuokraajia ja
Tilaliikelaitosta.

Suositus 9: Tilaliikelaitoksella pitää olla kannustin päästä eroon tuottamattomista ja
käyttäjällä toimimattomista rakennuksista.
Kaupungin tulee konsernihallinnossa ratkaista tappiolla myytävien rakennusten kirjanpidollinen käsittely.

4.2 Kehittämissuositukset
Havaintojen perusteella tehtyihin johtopäätöksiin liittyvät suositukset esitetään kootusti alla:
Suositus 1: Teknisen toiminnan rahoittaminen niin, että verorahoituksen osuutta voidaan
pienentää ja maankäytön tulorahoitusta kasvattaa. Pientalotonttien hintataso tulee tarkistaa
lähemmäs käypää hintatasoa.
Erilaiset maa-alueet tulee arvottaa niiden käypää hintaa vastaaviksi.
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Suositus 3: Puisto- ja leikkipaikkarakentamisen tilanteen parantamiseksi voidaan osa leikkipaikoista muuttaa lähiliikuntapaikoiksi tai yhteisiksi olohuoneiksi, joissa otetaan huomioon
kaikki ikäryhmät. Tämä tarjoaisi mahdollisuuden ennaltaehkäisevään terveyden ylläpitämiseen (kunnossa kaiken ikää) ja edistäisi muun muassa senioreiden kotona pärjäämistä ja arjessa selviämistä.
Suositus 4: Kaupungin arvot ovat yhteisöllisyys, luovuus, ympäristötietoisuus ja vastuullisuus. Näiden arvojen mukaista konkreettista tekemistä edistää se, että kaupunki aktivoi ja
kannustaa eri toimijoita, kuten asukasyhdistyksiä, kyläyhdistyksiä ja oppilaskuntia vapaa- ja
omaehtoiseen ympäristönhoitoon. Kaupunki suunnitelmallisesti luo ja takaa eri asumismuodoissa asuville asukkaille samat mahdollisuudet pienimuotoiseen lähialueiden ympäristönhoitoon kaupungin opastuksella ja ohjauksessa. Esimerkkinä toimintatavasta voisi olla Lähiympäristöpäivän järjestäminen asuinalueella, joka suunniteltaisiin yhdessä kaupungin tiedotusyksikön ja ao. asuinalueen yhdistyksien ja muiden alueen toimijoiden kanssa.
Suositus 5: Määrittämällä oman toiminnan taso esimerkiksi suunnittelukausittain voidaan
toimintaa sopeuttaa ja yhteen sovittaa sekä aikatauluttaa paremmin eri toimijoiden kanssa
niin, että tuotantokapasiteetti on tehokkaassa käytössä ympäri vuoden.
Suositus 6: Kun kunnallistekniikan rakentamisen taso suunnittelukaudella on määritelty,
voidaan teknisen tuotannon tuottavuuden muutosta mitata vuosittain ja verrata vastaavaan
yksityiseen, jotta kehittämistarpeet saadaan selville.
Suositus 7: Hallinnolliset laatikot ja raja-aidat eivät saa näkyä toiminnassa. Oleellista on, että
kulut kohdentuvat oikein ja sisäisten kulujen kohdentamisessa hyödynnetään enemmän automaattisuutta tietotekniikan avulla.
Suositus 8: Ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja muutoksen kustannuksiin varaudutaan yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä.
Yhdyskuntarakenteen jälkeenjääneisyyden hoitaminen edellyttää rapistuneiden liikenneväylien kuntoon saattamista ja muiden julkisten alueiden rakentamisen viimeistelyä.
Myös vesi- ja viemäriverkoston sekä laitosten toiminta- ja käyttöomaisuuden tasosta on huolehdittava, jotta taataan turvallinen veden saanti.
Suositus 9: Tilaliikelaitoksella pitää olla kannustin päästä eroon tuottamattomista ja käyttäjällä toimimattomista rakennuksista.
Kaupungin tulee konsernihallinnossa ratkaista tappiolla myytävien rakennusten kirjanpidollinen käsittely.
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Yhteenveto
Oleellista toiminnallisen tehokkuuden aikaansaamisessa on teknisten toimintojen
yhteensovittaminen niin, että kaupungin
tuotantokapasiteetti on mahdollisimman
tehokkaassa käytössä. Tuottavuutta pitää
mitata, jotta kannustetaan kysyntälähtöisiin (alhaalta ylöspäin) innovaatioihin sekä
uusien toimintatapojen että palvelujen
muodossa.

Sisäinen valvonta
Kaupungin sisäinen tarkastaja selvittää muun muassa lämpö- ja vesi-/jätevesiputkistojen,
sähkökaapeleiden sekä tele-/dataliikennekaapeleiden kaivutöihin liittyvän ohjeistuksen sekä
taksoituksen ajantasaisuutta ja sitovuutta.

5 Menetelmät ja aineisto
Teknisen toimen tilaajan ja tarkastuslautakunnan pienoisseminaarit pidettiin 27.10.2009 sekä 20.1.2010, joissa kuultiin apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttilan, kaupungininsinööri Olli
Peuraniemen, kaavoituspäällikkö Tarja Outilan, ympäristövalvonnan päällikkö Erkki Lehtoniemen ja kaupungingeodeetti Taina Lehtisen alustukset. Kuulemisten perusteella tarkastuslautakunta teki muun muassa tämän raportin arviointikohteiden rajaukset.
Tarkastuslautakunta tutustui teknisen tuotannon työmaakohteeseen 16.8.2010 Ari Aspegrénin ja kaupungin omaisuuden hallintaan ja kunnossapitoon 13.9.2010 Olli Peuraniemen
johdolla (mm. katujen katselmus). Tarkastuslautakunta kuuli 11.10.2010 kunnossapidon palvelupäällikkö Veli-Pekka Karjalaista, ruokapalvelupäällikkö Marja-Kaisa Huotarista ja kiinteistöpalvelukeskuksen palvelupäällikkö Lauri Suomista. Napapiirin Veden toimitusjohtaja Hannu Niemelä esitteli rahoitus- ja investointisuunnitelmia 8.11.2010.
Kirjallisia lähteitä:
- Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä. Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan (2008). Suomen Kuntaliitto.
- Kaavoitusohjelma valtuustokaudelle 2009 – 2012, Perusteluosa ja Toteutusosa.
- Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne (2008). Ympäristöministeriön julkaisu 42. Kirjoittaja Kimmo Koski.
- Kuntien tekniset palvelut kokokuvassa (2000). Suomen Kuntaliiton julkaisu, Acta nro
131. Kirjoittajat Pentti Siitonen ja Juha-Pekka Martikainen.
- Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille (2009). Suomen Kuntaliiton julkaisuja. Kirjoittajat Tero Tyni, Oiva Myllyntaus, Päivi Rajala ja Annika Suorto.
- Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132.
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