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Toiminta-ajatus

Liikennelaitoksen toiminta-ajatus on 
tuottaa Tampereen kaupungin alueella 

korkealuokkaisia joukkoliikennepalveluja 
kestävän kehityksen mukaisesti, taloudellisesti 

ja turvallisesti.

Toimitusjohtajan katsaus

S
uuret muutokset  liikennelaitoksen toiminnassa jatkui-

vat. Keväällä 2005 valmistuneen liikenne-laitoksen joh-

tamista ja organisointia käsitelleen konsulttiselvityksen 

esitysten toimeenpanoa jatkettiin. Liikennelaitoksen korjaus- 

ja huoltotoiminta ja niihin liittyvä varastotoimi yhdistettiin 

kaupungin auto- ja konekeskukseen kertomusvuoden alusta. 

Näin muodostui raskaaseen kalustoon erikoistunut korjaa-

mo, jonka asiakkaina voivat olla liikennelaitoksen ja auto- ja 

konekeskuksen lisäksi esimerkiksi pelastuslaitos ja yksityiset 

liikennöitsijät. Konsulttiselvityksessä kaavailtujen itäisen ja 

läntisen varikon rakentamisesta päätettiin tehtyjen lisäselvi-

tysten jälkeen luopua.

Tilaaja-tuottaja -malliin Tampereen joukkoliikenteessä 

siirryttiin 1.4.2006. Tällöin liikennelaitoksesta erkaantui eril-

linen joukkoliikennepäällikön johtama tilaajayksikkö, jonka 

tehtäviksi siirtyivät linjojen ja reittien suunnittelu, aikatau-

lujen ja autokiertojen suunnittelu, clearing eli rahanjako yh-

teistariffi  liikennöitsijöiden kesken, lippujen myyntiverkosto, 

tariffi  suunnittelu, palveluliikenteen suunnittelu sekä jouk-

koliikenteen yleinen tiedotus ja markkinointi. Lisäksi tilaaja-

yksikkö hankkii ja tarvittaessa kilpailuttaa joukkoliikenteen, 

arvioi joukkoliikennetarvetta ja sen kehitystä, ohjaa rahastus- 

ja informaatio-järjestelmien kehitystä sekä kehittää ja koordi-

noi seudullista joukkoliikenneyhteistyötä. Samassa yhteydessä 

liikennelaitokselta siirtyi kaupungin yhdyskuntapalveluihin 

koko joukko muitakin toimintoja: joukkoliikenteen asiakas-

palvelu, lipputarkastus, informaatio- ja rahastusjärjestelmien 

tekninen tuki sekä pysäkkialueiden valvonta ja kunnossapito. 

Tilaajan sijoittamisella yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen 

pyrittiin parantamaan yhteistyötä liikennesuunnittelun ja 

kaavoituksen kanssa. Näin joukkoliikenteelle haluttiin taata 

kunnan päätöksenteossa sille kuuluva asema.

Kertomusvuosi 2007 oli siis ensimmäinen kokonainen 

vuosi tässä uudessa toimintamallissa. Kokemukset ovat olleet 

pääasiassa hyviä. Kuten odotettua, jonkin verran haitallisek-

si on kuitenkin osoittautunut aikataulujen ja autokiertojen 

suunnittelun ja kuljettajien työvuorojen suunnittelun hoita-

minen eri paikoissa.

Liikennelaitoksen rooli on nyt ja jatkossa joukkoliikenne-

palvelujen toteuttaminen niiden merkittävimpänä tuottajana 

Tampereella tilaajayksikön kanssa neuvotellun vuoden 2007 

lopulla uusitun tuotantosopimuksen mukaisesti.

 2007 2006 2005 2004

Matkat vaihtoineen (milj.) 24,9 24,2 24,1 24,9

Ajokilometrit (milj.) 11,1 10,5 10,3 10,4

Linjakilometrit (milj.) 10,4 9,6 9,3 9,8

Vakinainen henkilöstö 391 429 473 483

Linja-autoja 159 153 154 153

Liikevaihto (milj. euroa) 28,6 26,0 21,7 21,3

Konsernituki (milj. euroa) 0,0 1,5 5,9 6,1
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Matti Rainio
toimitusjohtaja

Oman tuotannon lisäksi uudessa toimintamallissa Tam-

pereen kaupunki voi hankkia joukkoliikennepalveluja myös 

ostamalla niitä. Vuonna 2007 toteutettiinkin ensimmäinen 

julkinen kilpailutus, jossa kilpailutuksen kohteena oli liiken-

nelaitoksen liikennöimät linjat 7 ja 27. Tarjouskilpailun voitti 

Veolia Transport Tampere Oy. Liikennelaitos ei osallistunut 

tarjouskilpailuun.

Usean vuoden vähenemisen jälkeen liikennelaitoksen 

matkustajamäärä kääntyi vuonna 2006 etenkin loppuvuoden 

hyvien matkustajamäärien myötä kasvuun. Tämä kasvu jatkui 

vuoden 2007 aikana. Edellisvuoteen verrattuna matkustajia oli 

2,7 % enemmän. Liikennelaitoksen kokonaismatkamääräksi 

muodostui  24,9 miljoonaa vaihdollista matkaa, kun edellisenä 

vuonna matkoja tehtiin 24,2 miljoonaa. Ajokilometrejä tämän 

matkustajamäärän kuljettaminen edellytti 11,1 miljoonaa, 0,6 

miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Talouslukujen vertailtavuutta edelliseen vuoteen edelleen 

jossain määrin vaikeuttaa toteutettu organisaatiomuutos. Lii-

kennelaitoksen liikevaihto vuonna 2007 oli 28,6 milj. euroa, 

kun se edellisenä vuonna oli 26,0 milj. euroa. Konsernitukea 

liikennelaitos ei vuoden 2007 aikana saanut. Kokonaistulot 

lisääntyivät edellisestä vuodesta  0,7 milj. euroa eli 2,5 %. 

Kulut  kaikkiaan olivat 29,5 milj. euroa eli 2,4 % suu-

remmat kuin vuonna 2006. Suurin yksittäinen kuluerä oli 

henkilöstömenot 16,4 milj. euroa, jossa lähinnä organisaa-

tiomuutoksesta johtuen oli vähennystä edellisvuoteen 9,2 %. 

Kaikkiaan tilikauden 2007 tulos oli 0,7 milj. euroa alijäämäi-

nen.  Tähän vaikuttivat mm. polttoaineen raju hinnannousu 

ja loppuvuoden odotettua suuremmat palkankorotukset.

Investointeja tehtiin 2,1 milj. eurolla. Uusia linja-autoja 

rekisteröitiin 6 kpl. Lisäksi investoitiin uuden rahastusjärjes-

telmän laitteisiin. 

Kertomusvuoden lopussa liikennelaitoksen palveluksessa 

oli kaikkiaan 439 henkilöä, 46 vähemmän kuin vuotta aiem-

min. Linja-autojen määrä oli 159. 

Liikennelaitos on ollut mukana edistämässä kestävän ke-

hityksen mukaista kulutusta, yrittämistä ja ympäristöystäväl-

listen tuotteiden markkinointia osallistumalla Ekokumppanit 

Oy:n ja Ekokumppanit klubi ry:n toimintaan. Ulospäin nä-

kyvin osa tätä toimintaa on ympäristötietokeskus Moreenia, 

joka tarjoaa tietoa asumisen ja kodin ympäristöasioista, kau-

punkiympäristöstä ja luonnosta sekä liikenteestä.
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Tampereen kaupungin liikennelaitos tuottaa korkealuokkaisia 

joukkoliikennepalveluja kestävän kehityksen mukaisesti. Lii-

kennelaitoksen rooli muuttui 1.4.2006 joukkoliikennepalve-

lun tuottajaksi, kun tilaaja/tuottaja -jako toteutui. 

Tampereen kaupungin liikennelaitos toimii liikennepal-

velujen tuottajana samoin kuin muutkin alueen liikennöitsi-

jät. Vuodesta 1996 alkanut yhteistariffi  liikenne toimii edelleen 

ja siinä ovat liikennelaitoksen lisäksi mukana Veolia Transport 

Tampere Oy, Helmikkala Ky, Luopioisten Linja Oy, Länsilin-

jat Oy, Valkeakosken Liikenne Oy ja Väinö Paunu Oy.

Vuonna 2007 toteutettiin ensimmäinen julkinen kilpailu-

tus, jossa kilpailutuksen kohteena oli liikennelaitoksen liiken-

nöimät linjat 7 ja 27. Tarjouskilpailun voitti Veolia Transport 

Tampere Oy. Liikennelaitos ei osallistunut tarjouskilpailuun.

Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikön liikenne-

laitokselta tilaama liikenne on myös osa keväällä 1997 käyn-

nistynyttä seutuliikennettä Tampereen kaupungin alueella. 

Käytössä on Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, 

Lempäälässä ja Pirkkalassa maksuksi kelpaava Tampereen 

kaupunkiseudun seutulippu. Myös Matkahuollon kortille la-

dattavat Tampereen kaupunkiseudun seutulippu, Tampereen 

itäinen ja läntinen seutulippu sekä Toijalan seudun seutulip-

pu, jossa on Tampereen yhteistariffi  liikenteen lisäominaisuus, 

oikeuttavat matkustamaan liikennelaitoksen linja-autoissa.

Liikennelaitos haluaa panostaa joukkoliikenteessä mat-

kustajien palvelun laatuun. Palvelemmehan oman alueen 

asukkaiden lisäksi erityisesti kesäisin lukuisia kaupungissam-

me vierailevia turisteja.

Vappuna, pikkujouluaikaan ja uudenvuodenyönä ajam-

me tilaajan määrittelyiden mukaan ylimääräisiä vuoroja. Jou-

Liikennepalvelut

luaattoiltana on ajettu yhteistyössä tilaajan kanssa perinteiset 

ilmaiset kynttiläkyydit Kalevankankaan ja Lamminpään hau-

tausmaille.

Liikennelaitoksen nykyisestä 159 linja-autosta matalalat-

tiaisia on 153 huomioiden näin eritoten liikuntarajoitteisten 

ja mm. lastenvaunujen kanssa matkustavien asiakkaiden eri-

tyistarpeet. Kalusto on myös muilta ominaisuuksiltaan nyky-

aikaista, sillä linja-autojen keski-ikä on vain 7,3 vuotta ja vuo-

desta 2007 alkaen jäähdytysilmastointilaitteella varustettua.

Tampere on erilaisten kongressien, kokousten, messujen 

ja urheilujuhlien kaupunki. Joukkoliikenteen ammattilaisena 

liikennelaitos tarjoaa osaamistaan ja kalustoaan myös tilaus-

ajoihin. Olemme hoitaneet tilausajona jo useamman kesän 

ajan mm. Särkänniemen parkkipaikkakuljetukset Hakamet-

sän jäähallilta Särkänniemen pääportille ja talvisin lisävuorot 

Hakametsän jäähallilta jääkiekko-otteluiden jälkeen.

Joukkoliikenteen palveluiden suunnittelu ja toteutus sekä 

lippu- ja informaatiojärjestelmien kehittäminen näihin liitty-

vine asiakaspalveluineen kuuluu nykyisin Tampereen kaupun-

gin joukkoliikenneyksikön tehtäviin.

Linja-autokalusto
Uusia Scania Euro 4 moottorilla ja Lahden Scala-korilla va-

rustettuja jäähdytysilmastoituja telilinja-autoja hankittiin 

vuonna 2007 6 kpl. Matalalattiaisten bussien määrä oli vuo-

den lopussa 153 eli 96 % koko kaluston määrästä. Kaluston 

keski-ikä oli 7,3 vuotta.  

Kaikkiin uusiin autoihin hankittiin Paras- informaatio-

laitteet. Vuoden 2007 lopussa  informaatiolaittein varustettuja 

busseja oli yhteensä 143 kpl.

Kunnossapito
Korjaamo- ja huoltotoiminta siirtyi vuoden alusta Auto- ja 

konekeskuksen korjaamopalveluille. Myös polttoainehankinta 

siirtyi samalle taholle. Autojen korjauspalveluita tilattiin AKK 

korjaamopalveluilta 4,6 milj. eurolla ja muilta toimittajilta 

0,1 milj. eurolla. 

Polttoainetta käytettiin vuonna 2007 yhteensä 5,5 milj. 

litraa keskikulutuksen ollessa 48,6 l/100 km. 

Ajokilometriä kertyi kaikkiaan 11,07 miljoonaa, joista 

linjakilometrejä oli 10,4 miljoonaa. Ajosuorite autoa kohti oli 

keskimäärin 69.625 km eli 827 km edellisvuotta enemmän. 

Autoja vaihdettiin vikaantumisen tai liikennevahinko-

jen takia linjalta 1454 kertaa vuoden aikana. Kaluston luo-

tettavuuden tunnusluku vaihtoa/1000 km oli edellisvuoden 

tapaan 0,13.
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Energia ja ympäristönsuojelu

Polttoaine
Polttoaineen kulutus saadaan huoltojärjestelmästä autoittain 

halutulta päivämääräväliltä ja keskimääräisenä koko kaluston 

vuosikulutuksena. 

Vuoden keskikulutus oli nyt 48,6 l/100 km, joka oli hie-

man suurempi kuin vuonna 2006. Kasvaneen keskikulutuk-

sen taustalla ovat mm. tilatun liikenteen osalta tapahtuneet 

muutokset sekä lisääntynyt matkustajamäärä ja sen myötä eri 

kalustotyyppien suoritemäärissä tapahtuneet vaihtelut. 

EC-toolsin kanssa jatkettiin edelleen yhteistyötä  kuljet-

taja-, auto- ja linjakohtaisen polttoaineen seurantajärjestelmän 

kehittämiseksi.

Ympäristö
Liikennelaitoksen toimintamallin muutoksen yhteydessä 

huolto- ja korjaamotoiminta siirtyi Auto- ja konekeskuksen 

korjaamopalveluille vuoden 2007 alusta lukien.   

Ympäristönsuojelun päätavoitteet liikennelaitoksella pai-

nottuvatkin uudessa organisaatiorakenteessa kaluston hankin-

taprosessiin sekä yhteistyössä eri tahojen, kuten Ekokump-

paneiden, kanssa tehtävään valistus- ja informaatiotyöhön. 

Ympäristöasiat ovat esillä myös paikallisliikenteen toimijoiden 

yhteisissä tapaamisissa.

Viime vuosien lauhat talvikaudet ovat merkinneet myös 

autojen lämmitystarpeen vähentymistä. Vastapainona tälle au-

tojen pesutarve on puolestaan kasvanut. 

Suunnittelu ja tutkimus

Reaaliaikainen informaatiojärjestelmä PARAS oli kaikkien va-

kiolinjojen osalta käytössä ja kaikissa vakituisesti linjoilla ole-

vissa autoissa olivat järjestelmän mukaiset ajoneuvolaitteet.

Uutta matkakorttijärjestelmää koskevat toimitussopi-

mukset tehtiin vuoden 2007 lopulla raisiolaisen Pusatec       

Oy:n kanssa. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 

2008 alkupuolella, jolloin bussit saavat uudet rahastuslait-

teet.

Vuoden 2008 aikana on matkustajille luvassa myös uusia 

matkakortteja, lipputyyppejä sekä mahdollisuus internet-poh-

jaiseen lippulataukseen. Näistä, kuten muistakin tariffi  asiois-

ta, vastaa joukkoliikenneyksikkö. 

Osana palvelusuoritteen laadunvalvontaa jatketaan myös 

tulevaisuudessa yhteistyössä tilaajatahon kanssa toteutettavia 

laatumittauksia ja niistä saatuja tuloksia on vastaisuudessa tar-

koitus käyttää mm. tulospalkkioperusteena. 

Riskienhallinta

Riskienhallintaan liittyvät asiat käsitellään liikennelaitoksen 

johtoryhmässä. Riskienhallinnan käytännön toimista vastaa 

liikennepäällikkö.

Vuoden aikana panostettiin eritoten johtoryhmän, liiken-

teen esimiesten, työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen 

koulutukseen. Koulutuksia olivat  mm. ”Esimiehen työkalu-

pakki”, ”Esimiehen työsuojeluvastuu”, ”Tarkastustoiminta” ja 

”Riskienarviointi” -koulutukset.

Liikennelaitoksella panostettiin erityisesti uusien kuljet-

tajien perehdytykseen ja luotiin kummikuljettajatoiminta. 

Esimiehet, kuljettajien edustajat ja kummikuljettajat saivat 

AEL:n työpaikkaohjaaja-koulutuksen ja rakensivat samalla 

uuden dokumentoidun perehdytysohjelman. 

Toiminnan ja talouden kannalta merkittävimmiksi ris-

keiksi ovat nousseet polttoaineen hinnan epävakaus sekä am-

mattitaitoisen henkilöstön vaikeutunut rekrytointilanne.

 

Tiedotus ja markkinointi

Joukkoliikenteen tiedotuksesta ja markkinoinnista vastaa 

joukkoliikenteen tilaaja.

Aiempien vuosien tapaan joukkoliikenneyksikkö julkaisi 

aikataulukirjat keväällä ja syksyllä sekä muuta yleisölle suun-

nattua tiedotusmateriaalia. Aikataulukirjoissa julkaistiin myös 

yhteistariffi  liikenteen liikennöitsijöiden aikatauluja.

Liikennelaitoksen sisäinen tiedotuslehti Tilkku uusiutui 

vuoden 2007 lopussa ja sen jako aloitettiin palkkanauhan 

välissä. Tavoitteena on saada Tilkku-lehti myös sähköiseen 

jakeluun kaupungin intranet-järjestelmän kehityksen myötä. 

Käytössä liikennelaitoksella on edelleen myös sisäinen Avack 

info -järjestelmä, jolla henkilöstölle välitetään monipuolisia 

ajantasaisia tiedotteita ja uutisia.

Liikennelaitoksen internet-sivut päivitettiin niin ikään 

vuoden 2007 aikana. Uudet sivut sisältävät runsaasti tietoa 

joukkoliikenteen uudistuksista sekä mahdollistavat myös 

sähköisen palautteen antamisen sekä löytötavaroita koskevat 

sähköiset kyselyt. 

Kestävän kehityksen teeman markkinointiin liikenne-

laitos on osallistunut edelleen yhdessä Ekokumppaneiden ja 

ympäristötietokeskus Moreenian kanssa.
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Henkilökunta

Vuoden 2007 lopussa liikennelaitoksella oli vakinaista hen-

kilökuntaa 391 ja tilapäistä 48 eli edellisvuoteen nähden 

kokonaismäärä oli 46 henkilöä vähemmän. Henkilöstön 

vähenemisen osalta merkittävin syy oli korjaamopalveluiden 

henkilöstön siirtyminen auto- ja konekeskuksen palvelukseen 

1.1.2007 lukien. Toisaalta kuljettajien määrä nousi vuoden 

2007 aikana kasvaneen liikenteen määrän myötä. Työyhteisön 

monikulttuurisuus lisääntyi henkilökunnasta 10,7% ollessa 

vuoden 2007 maahanmuuttajataustaisia. Henkilökunnan kes-

ki-ikä vuoden lopussa oli 45,2 v. 

Vuoden 2007 aikana toimitusjohtaja käytti kaupungin-

hallituksen henkilöstöjaoston hänelle delegoimaa päätösvaltaa 

mm. vakanssien täyttämiseen, lakkauttamiseen ja palkkauk-

seen liittyvissä asioissa. Delegointipäätös oli voimassa vuoden 

ja uusittiin jälleen vuodeksi.

Liikennelaitoksella oli voimassa hyväksytty kaupungin 

henkilöstöstrategiaan pohjautuva henkilöstöpolitiikan kehittä-

missuunnitelma, joka oli delegointipäätöksen edellytyksenä. 

Alkanut joukkoliikenteen kilpailutusprosessi ja sen myö-

tä muuttuva liikennesuoritteen määrä tulee asettamaan uusia 

haasteita tulevien vuosien  henkilöstösuunnitelmille. 

Työ kuntoon -hanke jatkui, tarkoituksena työkyvyn en-

tistä parempi ylläpito ja poissaolojen vähentäminen. Pientä 

parannusta tilanteeseen saavutettiin myös kuluneen vuoden 

aikana, mutta edelleen on tällä saralla paljon työtä tehtävänä. 

Kehityskeskusteluja toteutettiin vuoden aikana  liiketoimin-

tayksikössä.

Toimihenkilöpuolella koulutus keskittyi kaupungin si-

säiseen koulutukseen, suurimpana haasteena edelleen SAP-

järjestelmän tuomat muutokset ja mahdollisuudet. 

Liikennelaitoksella toimii työnantajan ja henkilöstön yh-

teistyöryhmä, joka kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi 

kertaa.

Liikennelaitoksen hallinnon toimipiste sijaitsee Nekalassa 

osoitteessa Jokipohjantie 24, kuten myös tallit sekä auto- ja 

konekeskukselle siirtynyt huoltokorjaamo. Liikenteenvalvon-

ta toimii kuljettajien sosiaalitilojen yhteydessä Keskustorilla. 

HENKILÖKUNTA 

 2006 2007
Liiketoiminta  
Toimihenkilöt 9 10
Liikenne  
Linja-autonkuljettajat 353 373
Liikenne-esimiehet ja muut 11 8
Tilapäinen henkilöstö 54 48
Korjaamo-osasto  
Asentajat ja muu henkilöstö 58 
Henkilökunta yhteensä 485 439

Johtokunta

Kaupunginvaltuusto asetti kaupungin liikelaitoksille johto-

kunnat vuoden 1997 alusta. 

Kertomusvuonna liikennelaitoksen johtokunnan puheen-

johtajana toimi Olli-Poika Parviainen. Kaupunginhallituksen 

edustajana kokouksiin osallistui Elina Sirén.  

Johtokunnan esittelijänä ja tiedotusvastaavana toimi toi-

mitusjohtaja Matti Rainio. Sihteerinä ja johtokunnan tiedot-

tajana toimi liiketoimintapäällikkö Pekka Pirhonen. Kokouk-

siin osallistuivat johtokunnan jäsenten ohella asiantuntijoina 

liikennepäällikkö Ilkka Ala-Maakala ja projekti-insinööri 

Reijo Nieminen. 

Johtokunnan kokouksia oli vuonna 2007 yhteensä 11 ja 

pöytäkirjoihin kertyi 89 pykälää. Johtokunnan päätöksiä oli-

vat kertomusvuonna: vuoden 2006 tilinpäätöksen ja toimin-

takertomuksen hyväksyminen, vuosi- ja henkilöstösuunnitel-

man 2007 hyväksyminen, päätös johtokunnan kokousten ja 

viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä ja esitys-

listojen toimittamisesta tiedotusvälineille, päätös viestintäoh-

jeesta sekä tiedottajasta ja tiedotusvastaavasta, päätös hyvästä 

hallintotavasta Tampere-konsernissa sekä kuntalain mukaisen 

otto-oikeuden käyttämättä jättämisestä eräissä tapauksissa, 

päätös toimitusjohtajan virkamatkoista ja toimitusjohtajan 

varahenkilöistä, päätös pyydetystä vastineesta koskien val-

tuustoaloitetta siirtymisestä maakaasuun ja biopolttoaineisiin, 

päätös johtokunnan edustajien osallistumisesta kansallisiin ja 

pohjoismaisiin joukkoliikennepäiviin, päätös vuoden 2008 

talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2008–2010,  päätös 

luopumisesta läntisen ja itäisen varikon hankesuunnitelmista 

liikennelaitoksen osalta, päätös kaupunkiliikenteen tuotanto-

sopimuksen 2008–2011 hyväksymisestä sekä päätös kevään 

2008 kokouspäivistä. 

Lisäksi johtokunta myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuksia 

kokouksiinsa ja käsitteli mm. työterveyshuoltoa sekä tasa-ar-

voa,  yhdenvertaisuutta ja riskienhallintaa koskevat suunnitel-

mat, eläkeläisvaltuuston ja eräiden yksityishenkilöiden aloit-

teita antaen ne edelleen tiedoksi tilaajalle. Johtokunta käsitteli 

myös KHO:n päätöksen mainostilan myynnin rajoittamista 

koskevassa asiassa, tuotantostrategian 2008 ja auto- ja kone-

keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen huoltopalveluista.

Porissa pidettyihin valtakunnallisiin paikallisliikennepäi-

viin 20.–21.9.2007 osallistuivat liikennelaitoksen johtoryh-

män kanssa johtokunnan puheenjohtaja Olli-Poika Parviai-

nen, kaupunginhallituksen edustaja Elina Sirén sekä johto-

kunnan jäsenet Terttu Koskela ja Matti Joki. 
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Liikennelaitoksen 

johtokunnan puheenjohtaja   

Olli-Poika Parviainen

Tilinpäätös

Liikennelaitos toimii liikelaitoksena ja kaupungin kirjanpi-

dollisena taseyksikkönä tuottaen yhdyskuntapalveluiden ti-

laajayksikön tilauksen mukaisia liikennöintipalveluita. Liiken-

nelaitoksen perustamisvaiheessa vuonna 1997 määritellystä 

30 vuoden pitkäaikaisesta lainasta maksetaan kaupungille 6% 

korkoa. 

Aiempien vuosien konsernituki lakkautettiin keväällä 

2006, jolloin vastaavasti muu liikevaihto kohosi. Vuonna 

2007 ei konsernitukea maksettu lainkaan.  Liikevaihto vuon-

na 2007 oli 28,6 milj. euroa, kun se aiempana vuonna oli 

ollut 26,0 milj. euroa. Kokonaistulot nousivat 0,7 milj. euroa 

eli 2,5%. Edellisvuoteen verrattuna matkustajamäärä nousi 

2,7%.

 Kulut korkoineen ja poistoineen olivat 29,5 milj. euroa 

eli 2,4 % suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaten näin 

liiketoiminnan kasvun määrää henkilöstökulujen säästön 

vuoksi. 

Suurin kuluerä henkilöstömenot, 16,4 milj. euroa las-

ki 9,2%. Tähän vaikutti korjaamopalveluiden siirtyminen 

liikennelaitoksen  ulkopuoliseksi palveluksi. Syksyllä 2007 

toteutui yleinen kunnallisen työehtosopimuksen mukainen 

3,4% suuruinen palkankorotus, minkä lisäksi joulukuussa 

2007 maksettiin kertaluontoinen 270 euron suuruinen kor-

vaus kaikille työntekijöille. 

LIIKENNELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2007
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Parviainen Olli-Poika (vihr.) puheenjohtaja Nygren Nina
Jehkonen Antti (sd.) varapuheenjohtaja Lahtiperä Tapani
Berg Esko (kok.) Pihlainen Marleena
Joki Matti (TaSi) Muukkonen Johanna
Korhonen Auli (sd.) Juvén-Mikkola Maija
Koskela Terttu (vas.) Mäenpää Janne
Lähteenniemi-Pekkinen Maarit (kok.) Alanko Heljä

 

Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 391. 

Henkilöstön kokonaismäärä aleni 439 henkilöön, missä on 

vähennystä 46 henkilöä vuoden takaisesta. Ajosuoritteen mää-

rä nousi noin 0,6 milj. kilometrillä eli lähes 6%:lla. Ajokilo-

metriä kohti laskettuna kustannukset laskivat 2,5 %. Yleinen 

joukkoliikenteen kustannusindeksi kasvoi puolestaan vastaa-

vana aikana 5,3 %. 

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,8 milj.  euroa. 

Vuodesta 2000 alkaen uusien autojen poistoaika on ollut 12 

vuotta siihen mennessä hankittujen autojen jäädessä 15 vuo-

den poistoajalle. Tilikauden tulos jäi 0,7 milj. euroa alijää-

mäiseksi.

Kokonaisinvestoinnit olivat 2,1 milj. euroa. Uusia linja-

autoja rekisteröitiin 6 kappaletta. Lisäksi suoritettiin inves-

tointeja uuden rahastusjärjestelmän laitteisiin. 

TOIMINTA- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN (1000) 
VUONNA 2007  

    
 Toteutunut Käyttösuunnitelma

Liikevaihto 28 559 27 700
Muut tuotot 399 450
Kulut 26 758 24 950
Käyttökate 2 200 3 200
Poistot 2 790 3 100
Tilikauden yli-/alijäämä -671 0
Investoinnit 2 114 2 200  
  
Suoritteet    
Matkat vaihtoineen, 1000 kpl 24 870 24 200
Ajokilometrit, 1000 kpl 11 113 10 800

Taloudellisuus/kannattavuus    
Tulojen muutos-% 2,55 -5,9
Käyttökate-% 7,08 12,4
Tuotot, eur/hlö 65 963 53 424
Menot eur/matka 1,19 1,12
Menot, eur/ajokm 2,67 2,65
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     2007 2006

Liikevaihto 28 558 704,06 25 983 769,45

Liiketoiminnan muut tuotot    399 011,79      777 715,07 

Tuet ja avustukset kunnalta    1 475 000,01

Materiaalit ja palvelut

     Aineet, tarvikkeet ja tavarat  - 4 254 557,54 - 5 483 823,20

     Palvelujen ostot  - 5 679 541,99 - 1 945 157,99

                  -9 934 099,53 - 7 428 981,19

Henkilöstökulut

     Palkat ja palkkiot   - 12 262 620,53                      - 13 344 479,30

     Henkilösivukulut  

            Eläkekulut - 3 185 466,53  - 3 652 178,78

            Muut henkilösivukulut                         -    970 382,26 - 1 082 712,67

                                                                      - 16 418 469,32                      - 18 079 370,75

Poistot ja arvonalentumiset

     Suunnitelman mukaiset poistot - 2 789 661,45 - 2 896 820,80

Liiketoiminnan muut kulut  - 405 504,05   - 300 808,63

Liikeylijäämä (-alijäämä)  - 590 018,50 -   469 496,84

Rahoitustuotot ja kulut

     Kunnalle maksetut korkokulut    - 100 912,80               - 105 958,44

     Muut rahoitustuotot ja –kulut               39,22                                 447,60

                 - 100 873,58 - 105 510,84

Ylijäämä (alijäämä) 

ennen satunnaisia eriä   - 690 892,08  - 575 007,68

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)         19 979,54        10 680,57

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)    - 670 912,54  - 564 327,11  

   

Liikennelaitoksen tuloslaskelma
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Liikennelaitoksen tase

        2007 2006

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
     Aineettomat oikeudet  50 218,61
     Muut pitkävaikutteiset menot        
   50 218,61
Aineelliset hyödykkeet                                              
     Kiinteät rakenteet ja laitteet       104 793,31  
     Koneet ja kalusto 17 525 831,01  18 912 991,87
     Ennakkomaksut ja keskeneräiset   hankinnat  535 524,00                                      
                                                                      18 061 355,01 19 017 785,18

Sijoitukset
     Muut saamiset 4 186,00   4 186,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
     Aineet ja tarvikkeet  678 968,59

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
     Myyntisaamiset  91 627,55 82 839,07
     Sisäiset myyntisaamiset 2.363 043,59                           1 418 045,78
     Muut saamiset    159 620,41  243 357,76 
     Siirtosaamiset  45 351,29
   2 614 291,55 1 789 593,90

Rahat ja pankkisaamiset 103 601,90 96 651,25

VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 783 434,46 21 637 403,53

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 15 216 439,14 15 216 439,14
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)      874 013,31 1 427 454,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)    - 670 912,54  - 553 441,54
              15 419 539,91 16 090 452,45

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
     Poistoero 88 207,85      108 187,39

PAKOLLISET VARAUKSET
     Eläkevaraukset  191 800,00      197 900,00

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
     Lainat kunnalta 1 513 691,53 1 597 785,47
Lyhytaikainen
     Lainat kunnalta 84 093,96         84 093,96
     Ostovelat    18 586,47  507 632,45
     Korot velat konsernissa  631 295,65         32 643,99
     Muut velat 309 916,10      340 751,27
     Siirtovelat  2 526 302,99  2 677 956,55
  3 570 195,17 3 643 078,22
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   20 783 434,46 21 637 403,53
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    2007  2006

Varsinaisen toiminnan ja 

investointien kassavirta

Tulorahoitus

     Liikeylijäämä (-alijäämä) - 590 018,50  - 469 496,84

     Poistot ja arvonalentumiset   2 789 661,45    2 896 820,80

     Rahoitustuotot ja –kulut  - 100 873,58     - 105 510,84

     Muut tulorahoituksen korjauserät         -6 100,00  - 549,80 

               2 092 669,37  2 321 263,32

Investoinnit

     Käyttöomaisuusinvestoinnit - 2 114 406,60 - 2 449 804,24

     Käyttöomaisuuden myyntitulot      331 393,93 385 612,79

  - 1 783 012,67 - 2 064 191,45

                                                                      

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 309 656,70       257 071,87

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset

     Antolainasaamisten lisäys   -2 125,00

Lainakannan muutokset

     Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys - 84 093,94 - 84 093,96 

Muut maksuvalmiuden muutokset

     Vaihto-omaisuuden muutos      678 968,59 - 119 817,45

     Saamisten muutos kunnalta    - 944 997,81 1 780 369,73     

     Lyhytaikaisten saamisten 

     muutokset muilta 120 300,16  2 246 911,89

     Korottomien velkojen muutos kunnalta           598 651,66                               32 643,99

     Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos - 671 534,71 - 4 118 125,87

   - 302 706,05 - 264 236,67

Rahoitustoiminnan nettokassavirta          6 950,65 7 164,80

Kassavarojen muutos  6 950,65  - 7 164,80

Kassavarojen muutos

Kassavarat 31.12. 103 601,90 96 651,25

Kassavarat 1.1. 96 651,25 103 816,05

                6 950,65       - 7 164,80

Liikennelaitoksen rahoituslaskelma



Historiaa

• TKL perustettiin 20.10.1948 
• Suomen ensimmäinen säännöllisesti liikennöity johdinautolinja Hämeenkatu-Härmälä avattiin 8.12.1948 
• Pyynikin halli valmistui 1949 
• Tampereen Liikenne Oy:n (Takra Oy) liikenne TKL:lle 1950 
• Nekalan korjaamo ja halli käyttöön 1955 
• Koivistonkylän liikenne mukaan 1961 
• Siniset bussit Vehmaisiin ja Viialaan asti 1962 
• Tesomalle alettiin liikennöidä linjalla 4 syksyllä 1966 
• Peltolammille aloitettiin liikenne aluksi osapäivävuoroilla vuoden 1967 alussa 
• Almex-rahastusjärjestelmä käyttöön 1969 
• Hervannan linja avattiin 1.2.1972 
• Johdinautoliikenne lopetettiin 15.5.1976 
• Ensimmäinen nivellinja-auto saatiin joulukuussa 1977 
• Aitolahden-Teiskon matkustajien lipputuki käyttöön syksyllä 1981 
• Matkustajalaskenta atk:lle 1983 
• Nekalan uusi korjaamo valmistui 1984 
• Nekalan uusi toimisto valmistui 1986 
• Liikennelaitos sai ensimmäisen matalalattiabussin ja ensimmäiset neljä telibussia vuonna 1990 
• Liikennelaitos luopui Pyynikin varikosta ja toiminnat keskitettiin Nekalaan vuonna 1992 
• Liikennelaitoksen lautakunta lopetettiin ja lautakunta piti viimeisen kokouksensa 8.12.1992. 
  Näin 44 vuotta kestänyt lautakuntatyö jäi historiaan. 
• 10.10.1995 aloitettiin uusien matkakorttien – älykorttien – myynti veteraaneille ja 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille
• Yhteistariffi liikenne alkoi 3.6.1996 
• Vanhan rahastusjärjestelmän matkaliput poistuivat kokonaan käytöstä 1.7.1997 
• Liikennelaitos sai johtokunnan 1997 
• Liikennelaitos täytti 50 vuotta 8.12.1998 
• Reittiopas-palvelu otettiin käyttöön vuonna 2002 
• Pysäkkiaikataulut otettiin käyttöön vuonna 2003 
• Reaaliaikainen informaatiojärjestelmä PARAS saatiin vakiolinjoilla täyteen käyttöön liikennelaitoksen autoissa vuonna 2005 
• Liikennelaitos siirtyi tilaaja-tuottaja -malliin 1.4.2006
• Huoltotoiminnot siirtyivät osaksi Auto- ja konekeskuksen korjaamopalveluita 1.1.2007



Yhteystietoja

Liikennelaitoksen toimisto
Jokipohjantie 24, 33800 Tampere 
Aukioloajat ma - pe 08:30 – 15:45
Vaihde (03) 565 613
Faksi (03) 5656 3210

Liikennelaitoksen löytötavara
Aukioloajat ma - pe 08:30 – 15:00
Puhelin (0400) 156 339

Liikennelaitoksen liikenteenvalvonta
Aleksis Kiven katu 9, 33210 Tampere 
Aukioloajat ma - la 06:00 – 22:00 ja su 08:00 – 21:30

Liikennelaitos internetissä
www.tampere.fi /tkl
e-mail: etunimi.sukunimi@tampere.fi 


