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 Lyhyesti

Toimintaajatus

Liikennelaitoksen toimintaajatus on tuottaa Tampe
reen kaupungin alueella korkealuokkaisia joukkoliiken
nepalveluja kestävän kehityksen mukaisesti, taloudel
lisesti ja turvallisesti.

Paino: Fast Point Oy, Tampere 2009
Kuvat: Pekka Pirhonen ja liikennelaitoksen arkisto

Toimitusjohtajan katsaus

Tampereen sisäinen joukkoliikenne on 1.4.2006 alkaen
järjestetty  tilaajatuottajamallia  noudattaen.  Liiken
teen  tilaajana  toimii  yhdyskuntalautakunnan  alainen
kaupunkiympäristön  kehittäminen  prosessiin  kuuluva
joukkoliikenteen  tilaajayksikkö.  Sen  tehtäviin  kuuluu
linjojen  ja  reittien  suunnittelu,  aikataulujen  ja  auto
kiertojen suunnittelu, clearing eli rahanjako yhteistarif
filiikennöitsijöiden  kesken,  lippujen  myyntiverkosto,
tariffisuunnittelu,  palveluliikenteen  suunnittelu  sekä
joukkoliikenteen  yleinen  tiedotus  ja  markkinointi.  Li
säksi  tilaajayksikkö hankkii  ja  tarvittaessa kilpailuttaa
joukkoliikenteen,  arvioi  joukkoliikennetarvetta  ja  sen
kehitystä,  ohjaa  rahastus  ja  informaatiojärjestelmien
kehitystä sekä kehittää ja koordinoi seudullista joukko
liikenneyhteistyötä.  Liikennelaitoksen  rooli  on  nyt  ja
jatkossa joukkoliikennepalvelujen toteuttaminen niiden
merkittävimpänä tuottajana Tampereella tilaajayksikön
kanssa  neuvotellun  tuotantosopimuksen  mukaisesti.
Kalustonsa  korjaus  ja  huoltopalvelut  liikennelaitos
hankkii  pääosin  auto  ja  konekeskuksen  korjaamo
palveluilta sen kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta.

Oman  tuotannon  lisäksi  Tampereen  kaupunki  voi
hankkia  joukkoliikennepalveluja myös  ostamalla  niitä.
Vuoden  2007  lopulla  toteutettiinkin  ensimmäinen  jul
kinen kilpailutus,  jossa kilpailutuksen kohteena oli  lii
kennelaitoksen  liikennöimät  linjat 7  ja  27.  Tarjouskil
pailun voitti Veolia Transport Tampere Oy,  joka aloitti
näillä  linjoilla  liikenteen  11.8.2008.  Alkuvuonna  2008
kilpailutettiin  liikennelaitoksen  liikennöimä  linja  10,
jonka  liikennöitsijäksi  tuli  samoin  11.8.2008  alkaen
Väinö Paunu Oy.  Syksyllä  kilpailutettiin  linja  2,  jonka
voitti Länsilinjat Oy ja linja 15, jonka uusi liikennöitsijä
on  Väinö  Paunu  Oy.  Liikenne  uusissa  käsissä  alkaa
näillä  linjoilla  elokuussa  2009.  Liikennelaitos  ei  ole
osallistunut linjoista järjestettyihin  tarjouskilpailuihin.

Vuoden 2006 loppupuolella alkanut matkustajien mää
rän  kasvu  Tampereen  joukkoliikenteessä  jatkui  edel
leen.  Matkustajamäärä  Tampereen  sisäisessä  joukko
liikenteessä  kasvoi  5,5 %. Vaikka osan  liikennelaitok
sen  entisestä  liikenteestä  hoitivatkin  uudet  toimijat,
liikennelaitoksenkin matkustajamäärä kasvoi   edellis
vuoteen  verrattuna  matkustajia  oli  2,9 %  enemmän.
Liikennelaitoksen  kokonaismatkamääräksi  muodostui
25,6  miljoonaa  vaihdollista  matkaa,  kun  edellisenä
vuonna matkoja tehtiin 24,9 miljoonaa. Ajokilometrejä
tämän matkustajamäärän kuljettaminen edellytti 11,3
miljoonaa,  0,2  miljoonaa  enemmän  kuin  edellisenä
vuonna.

Liikennelaitoksen liikevaihto vuonna 2008 oli 28,8 milj.
euroa,  kun se  edellisenä vuonna oli  28,6 milj.  euroa.
Konsernitukea  liikennelaitos  sai  vuoden  2008  aikana
3,1  milj.  euroa  eläkevastuiden  kattamiseksi.  Tuotot
yhteensä olivat 32,3 milj. euroa.

2008 2007 2006 2005

Matkat vaihtoineen (milj.) 25,6 24,9 24,2 24,1

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

Linjakilometrit (milj.) 10,5 10,4 9,6 9,3

Vakinainen henkilöstö 389 391 429 473

Linjaautoja 156 159 153 154

Liikevaihto (milj. euroa) 28,8 28,6 26,0 21,7

Konsernituki (milj. euroa) 3,1 0,0 1,5 5,9
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Menot kaikkiaan olivat 33,7 milj. euroa eli 6,7 % suu
remmat kuin vuonna 2007. Suurin yksittäinen kuluerä
oli  henkilöstömenot  19,2  milj.  euroa,  jossa  lisäystä
edellisvuoteen 16,8 %. Kaikkiaan tilikauden 2008 tulos
oli 1,4 milj. euroa alijäämäinen.  Tähän vaikuttivat lä
hinnä  polttoaineen  ennakoitua  korkeampi  hintataso
varsinkin  alkuvuodesta  ja  budjetoitua  korkeammat
huolto ja korjauskustannukset.

Investointeja  tehtiin  2,6  milj.  eurolla.  Uusia  linja
autoja  rekisteröitiin  10  kpl.  Lisäksi  investoitiin  uuden
rahastus ja tilitysjärjestelmän laitteisiin.

Kertomusvuoden  lopussa  liikennelaitoksen  palveluk
sessa  oli  kaikkiaan  418 henkilöä,  21  vähemmän  kuin
vuotta aiemmin. Linjaautojen määrä oli 156.

Liikennelaitos  on  ollut  mukana  edistämässä  kestävän
kehityksen mukaista kulutusta, yrittämistä ja ympäris
töystävällisten  tuotteiden  markkinointia  osallistumalla
Ekokumppanit  Oy:n  ja  Ekokumppanit  klubi  ry:n  toi
mintaan. Ulospäin näkyvin osa  tätä  toimintaa on ym
päristötietokeskus  Moreenia,  joka  tarjoaa  tietoa  asu
misen ja kodin ympäristöasioista, kaupunkiympäristös
tä ja luonnosta sekä liikenteestä.

                  Matti Rainio,
              toimitusjohtaja

Liikennepalvelut
Tampereen  kaupungin  liikennelaitoksen  toiminta
ajatuksena on tuottaa korkealuokkaisia joukkoliikenne
palveluja kestävän kehityksen mukaisesti.

Vuonna  2006  käynnistetyn  tilaajatuottaja  –mallin
mukaisesti  Tampereen  kaupungin  liikennelaitoksen
rooli on joukkoliikennepalvelujen tuottajana. Joukkolii
kenteen palveluiden suunnittelu ja toteutus sekä lippu
ja  informaatiojärjestelmien  kehittäminen  näihin  liitty
vine asiakaspalveluineen kuuluu   Tampereen kaupun
gin joukkoliikenneyksikön tehtäviin.

Vuodesta 1996 alkanut yhteistariffiliikenne toimii edel
leen ja siinä ovat liikennelaitoksen lisäksi mukana Veo
lia Transport Tampere Oy, Helmikkala Ky, Luopioisten
Linja Oy,  Länsilinjat Oy, Valkeakosken  Liikenne Oy  ja
Väinö Paunu Oy.

Vuonna 2008 siirtyivät liikennelaitoksen aiemmin ope
roimat  linjat  7,  10  ja  27  kilpailutuksen  seurauksena
yksityisten  operaattoreiden  hoidettaviksi.  Kilpailutuk
sen edetessä kilpailutettiin myös linjat 2 ja 15, joiden
2009  alkavan  viisivuotiskauden  liikennöinnin  voittivat
2009 Länsilinjat Oy ja Väinö Paunu Oy. Liikennelaitos
ei osallistunut tarjouskilpailuun.

Tampereen  kaupungin  joukkoliikenneyksikön  liikenne
laitokselta tilaama liikenne on myös osa keväällä 1997
käynnistynyttä seutuliikennettä Tampereen kaupungin
alueella. Käytössä on Tampereella, Nokialla, Ylöjärvel
lä,  Kangasalla,  Lempäälässä  ja  Pirkkalassa  maksuksi
kelpaava  Tampereen  kaupunkiseudun  seutulippu.

Myös Matkahuollon kortille ladattavat Tampereen kau
punkiseudun seutulippu, Tampereen itäinen ja läntinen
seutulippu  sekä  Toijalan  seudun  seutulippu,  jossa  on
Tampereen yhteistariffiliikenteen  lisäominaisuus, oike
uttavat matkustamaan liikennelaitoksen linjaautoissa.

Liikennelaitos  haluaa  panostaa  joukkoliikenteessä
matkustajien  palvelun  laatuun.  Palvelemmehan  oman
alueen  asukkaiden  lisäksi  erityisesti  kesäisin  lukuisia
kaupungissamme vierailevia turisteja.

Vappuna,  pikkujouluaikaan  ja  uudenvuodenyönä
ajamme  tilaajan  määrittelyiden  mukaan  ylimääräisiä
vuoroja.  Jouluaattoiltana  on  ajettu  yhteistyössä  tilaa
jan kanssa perinteiset  ilmaiset kynttiläkyydit Kalevan
kankaan ja Lamminpään hautausmaille.

Liikennelaitoksen  kaikki  nykyiset  linjaliikenteen  156
linjaautoa ovat matalalattiaisia. Näin eritoten liikunta
rajoitteisten ja mm. lastenvaunujen kanssa matkusta
vien  asiakkaiden  matkustaminen  sujuu  helpommin.
Kalusto on myös muilta ominaisuuksiltaan nykyaikais
ta,  sillä  linjaautojen  keskiikä  on  vain  7,1  vuotta  ja
vuodesta  2007  alkaen  tulleet  kaikki  automme  ovat
olleet jäähdytysilmastointilaitteella varustettuja.

Vuoden  2008  alkupuolella  kaikkiin  liikennelaitoksen
linjaautoihin  asennettiin  uusi  Pusatec  rahastuslait
teisto  erillisine  etälukijalaitteineen.  Autot  varustettiin
myös  gsmpuhelimilla.  Uuden  rahastusjärjestelmän
myötä    asiakkaille  pystytään  tulevaisuudessa  tarjoa
maan  uusia  palveluita,  kuten  mm.  nettilataus  –
palvelut.

Tampere on erilaisten kongressien, kokousten, messu
jen  ja  urheilujuhlien  kaupunki.  Joukkoliikenteen  am
mattilaisena  liikennelaitos  tarjoaa  osaamistaan  ja  ka
lustoaan myös tilausajoihin. Olemme hoitaneet  tilaus
ajona  jo  useamman  kesän  ajan  mm.  Särkänniemen
parkkipaikkakuljetukset  Hakametsän  jäähallilta  Sär
känniemen  pääportille  ja  talvisin  lisävuorot Hakamet
sän jäähallilta jääkiekkootteluiden jälkeen. Myös usei
den  yritysten  kesä  ja pikkujoulutapahtumat  sekä  lu
kuisat  Pirkkahallin  messutapahtumat  hoituvat  vuosit
tain liikennelaitoksen lisäpalveluiden avulla.
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Linjaautokalusto

Uusia  jäähdytysilmastoituja  Volvo  8712LE  telilinja
autoja  hankittiin  vuonna  2008  10  kpl.  Kaikki  uudet
autot  täyttävät  tiukat  EEV  ympäristövaatimukset.  Li
säksi  hankittiin  käytetty  MercedesBenz  pienoisbussi.
Vuoden  2008  lopussa  kaikki  linjaliikenneautot  olivat
matalalattiaisia.  Kaluston  keskiikä  oli  7,1  vuotta.
Vuoden  aikana  tehtiin  myös  kahdelle  teliautolle    pe
ruskorjaus, joilla saatiin näille autoille merkittävä käyt
töiän lisäys.

Vuoden aikana poistettiin käytöstä 13 kappaletta  bus
seja, joista yksi oli nivelbussi.

Paraslaitteiden  aktiivinen  kunnossapito  lopetettiin
vuoden  2008  aikana  ja  aloitettiin  valmistautuminen
uuden infojärjestelmään asennuksiin.

Kunnossapito

Korjaamo ja huoltotoiminnot sekä polttoaine ostettiin
yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta Tampereen Au
to ja konekeskuksen korjaamopalveluilta.

Kunnossapitokulut  olivat  noin  5,1  milj.  euroa,  joista
AKK:n osuus oli 5,0 milj. euroa.

Ajokilometrejä kertyi kaikkiaan 11,26 miljoonaa. Auto
ja  vaihdettiin  pois  linjalta  liikennevahinkojen  tai  vi
kaantumisen takia 1510 kertaa vuoden aikana. Kalus
ton  luotettavuuden  tunnusluku  vaihtoa/1000  km  oli
edellisvuoden tapaan 0,13.

Energia ja ympäristönsuojelu

Polttoaine

Polttoaineen kulutus saadaan huoltojärjestelmästä au
toittain  halutulta  päivämääräväliltä  ja  koko  kaluston
keskimääräisenä vuosikulutuksena.

Polttoainetta  käytettiin  vuonna  2008 noin  5,4  milj.  l,
joten vuoden keskikulutus oli nyt 48,1 l/100 km, joka
oli noin 0,5 l/100 km  pienempi kuin vuonna 2007.

ECtoolsin  kanssa  jatkettiin  edelleen  yhteistyötä  kul
jettaja, auto ja linjakohtaisen polttoaineen seuranta
järjestelmän kehittämiseksi.

Ympäristö

Ympäristönsuojelun  päätavoitteet  liikennelaitoksella
painottuvat    kaluston  hankintaprosessiin  sekä  yhteis
työssä  eri  tahojen,  kuten  Ekokumppaneiden,  kanssa
tehtävään valistus ja informaatiotyöhön.

Ympäristöasiat ovat esillä myös paikallisliikenteen toi
mijoiden yhteisissä tapaamisissa.

Liikennelaitoksen oma ympäristöohjelma ollaan päivit
tämässä vuonna 2009.

Sisäinen valvonta

Sisäisen  valvonnan  ja  siihen  liittyvän  riskienhallinnan
tarkoituksena on varmistaa, että liikelaitoksen toiminta
on  taloudellista  ja  tuloksellista,  päätösten  perusteena
oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain sään
nöksiä,  viranomaisohjeita  ja  toimielinten  päätöksiä
noudatetaan  ja  että  omaisuus  ja  voimavarat  turva
taan.

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikennelaitoksen toimintaa.
Johtokunta vastaa liikennelaitoksen hallinnon ja talou
den toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaises
ta  järjestämisestä (KunL 10 a:87 c §). Liikennelaitok
sen  toimitusjohtaja  johtaa  ja  kehittää  johtokunnan
alaisena  liikennelaitoksen  toimintaa,  huolehtii  liikelai
toksen hallinnosta sekä talouden ja sisäisen valvonnan
järjestämisestä (KunL 10 a:87 d §).

Liikennelaitoksessa  on  käytössä  johtokunnan
19.2.2008  hyväksymä  sisäisen  valvonnan  suunnitel
ma.

Seuraavassa on esitetty sisäisen valvonnan järjestelyt
kohdealueittain liikennelaitoksessa.

Säännösten,  määräysten  ja päätösten noudatta
minen

Lakien  ja  säännösten  sekä  hyvän  hallinto    ja  johta
mistavan  vastaisia  toimia,  joista  seuraisi    merkittävä
korvaus,  kanne  tms.  vaatimus  tai  oikeusseuraamus
ei ole liikennelaitoksen tiedossa.

Tavoitteiden  toteutuminen,  varojen  käytön  val
vonta,  tuloksellisuuden  arvioinnin  pätevyys  ja
luotettavuus

Tuloksen muodostumisesta  ja  talousarvion  toteutumi
sesta sekä siinä esiintyneistä poikkeamista ja sen joh
dosta  tehdyistä  toimenpiteistä  sekä  toiminnallisten
tavoitteiden  toteutumisesta on kerrottu edellä  toimin
takertomuksessa.
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Riskienhallinnan järjestäminen

Johtokunta on hyväksynyt 18.9.2007 liikennelaitoksen
riskienhallintasuunnitelman, jossa on tunnistettu mer
kittävimmät  liikennelaitoksen  toimintaa  vaarantavat
riskit  ja miten niihin  vastataan. Riskienhallinta  ja  sen
seuranta  on  vastuutettu.  Tilikauden  aikana  ei  ole  ra
portoitu merkittäviä riskejä, joista olisi aiheutunut va
hinkoa  tai  muuta  menetystä  liikennelaitoksen  toimin
nalle.

Omaisuuden  hankinta,  luovutukset  ja  hoidon
valvonta

Tilikauden  aikana  liikennelaitoksella  ei  ole  todettu
omaisuuden hankinnassa,  luovutuksessa  tai  käyttöar
vossa menetyksiä, arvon alennuksia  tai  jouduttu kor
vausvastuuseen  tai  muuhun  oikeudelliseen  vastuu
seen.

Sopimustoiminta

Liikennelaitoksen  sopimushallinta  on  vastuutettu.  Lii
kennelaitoksen  johdolla  ei  ole  tiedossa  sopimuksista
aiheutuvia mahdollisia negatiivisia seuraamuksia  liike
laitoksen toiminnalle.

Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäinen tarkastus on tilikaudella arvioinut kehittämäl
lään arviointimallilla sisäisen valvonnan järjestelyjä.

Kokonaisarviona  liikennelaitoksen  toiminnasta on suo
ritetun arvioinnin, johdon kanssa käytyjen keskustelu
jen ja muutoin liikennelaitoksen toiminnan ja talouden
tarkastuksen perusteella sisäisen tarkastuksen toimes
ta todettu, että  liikennelaitoksen sisäinen valvonta on
pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan
puutteita ei  ole  todettu.  Parantamista  ja  kehittämistä
vaativat keskeiset asiat on tuotu liikennelaitoksen joh
don tietoon ja ne on esitetty lyhyesti jäljempänä.

Parantamista  ja  kehittämistä  vaativat  keskeiset
asiat

Sisäinen tarkastus on suositellut toiminnan parantami
seksi ja kehittämiseksi ”Sisäinen valvonta ja hyvä joh
tamis ja hallintotapa” –ohjeen laajempaa sisällön sel
vittämistä  henkilöstölle,  benchmarkingtoiminnan
käynnistämistä  kehittämistyökaluna  ja  prosessikuva
usten  laadintaa  keskeisimmistä  toiminnoista  sekä  ra
portoinnin  kehittämistä  tilaajatuottaja  –ketjun  koko
naiskustannuksista.

Riskienhallinta

Riskienhallintaan  liittyvät  asiat  käsitellään  liikennelai
toksen  johtoryhmässä.  Riskienhallinnan  käytännön
toimista vastaa liikennepäällikkö.

Vuoden 2008 riskienhallinnan toimet keskittyivät Tam
pereen  kaupungin  liiketoimintayksiköiltä  YETT
varautumissuunnitelmassa  edellytetyn  yksikkö  koh
taisen varautumissuunnitelman laadintaan. Liikennelai
toksen  johtokunta  hyväksyi  18.3.2008  liikennelaitok
selle  laaditun  varautumissuunnitelman,  jossa  on
huomioitu  erikseen  määritellyt  tehtävät  sekä  vastuu
henkilöiden yhteystiedot ja tiedonvaihtosuunnitelmat.

Toiminnan  ja  talouden  kannalta merkittävimmiksi  ris
keiksi  nousivat  polttoaineen  hinnan  epävakaus  sekä
huolto  ja  korjaustoiminnan  kulujen  voimakas  kasvu.
Polttoaineen  hinnan  suojaaminen  olikin  loppuvuoden
aikana  esillä  johtokunnan  työskentelyssä.    Loppu
vuoden  laskeva  hintakehitys  ja  alkavan  taloudellisen
taantuman merkit eivät kuitenkaan enää antaneet ai
hetta sitoumuksiin. Suojausinstrumenttien käyttöönot
toa tullaan harkitsemaan myös vuoden 2009 johtokun
tatyöskentelyssä.

Tiedotus ja markkinointi

Joukkoliikenteen tiedotuksesta ja markkinoinnista vas
taa joukkoliikenteen tilaaja.

Aiempien vuosien tapaan joukkoliikenneyksikkö julkai
si aikataulukirjat keväällä ja syksyllä sekä muuta ylei
sölle suunnattua tiedotusmateriaalia. Aikataulukirjoissa
julkaistiin  myös  yhteistariffiliikenteen  liikennöitsijöi
den aikatauluja.

Liikennelaitoksen  sisäinen  tiedotuslehti  Tilkku  ilmestyi
vuoden 2008 aikana kuudesti. Käytössä liikennelaitok
sella  on  edelleen  myös  sisäinen  Avackinformaatio
järjestelmä,  jolla  henkilöstölle  välitetään  monipuolisia
ajantasaisia tiedotteita ja uutisia.

Vuoden  2008  aikana  liikennelaitos  täytti  60  vuotta.
Tapahtuman kunniaksi yksi uusista vuoden 2008 malli
sista linjaautoista sai rekisterikilven TKL60 ja asiasta
kertovat juhlateippaukset.
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Liikennelaitoksen  internetsivut  sisältävät  runsaasti
tietoa joukkoliikenteen uudistuksista sekä mahdollista
vat myös sähköisen palautteen antamisen sekä  löytö
tavaroita koskevat sähköiset kyselyt.

Kestävän  kehityksen  teeman  markkinointiin  liikenne
laitos on osallistunut edelleen yhdessä Ekokumppanei
den ja ympäristötietokeskus Moreenian kanssa.

Henkilökunta

Vuoden  2008  lopussa  liikennelaitoksella  oli  vakinaista
henkilökuntaa  389  ja  tilapäistä  29  eli  edellisvuoteen
nähden kokonaismäärä oli 21 henkilöä vähemmän.

Liikennemäärän kasvu osaltaan nosti ensin kuljettaja
määrää, mutta kilpailutuksen myötä yksityiselle sekto
rille siirtyneen liikennesuoritteen vuoksi kuljettajamää
rä loppuvuodesta laski.  Työyhteisön monikulttuurisuus
lisääntyi  edelleen.  Henkilökunnasta  oli  vuoden  2008
lopussa  18,2%  maahanmuuttajataustaisia.  Henkilö
kunnan keskiikä vuoden lopussa oli 45,4 v.

Vuoden 2008 aikana toimitusjohtaja käytti kaupungin
hallituksen henkilöstöjaoston hänelle delegoimaa pää
tösvaltaa mm.  vakanssien  täyttämiseen,  lakkauttami
seen ja palkkaukseen liittyvissä asioissa.

Liikennelaitoksella  oli  voimassa hyväksytty  kaupungin
henkilöstöstrategiaan  pohjautuva  henkilöstöpolitiikan
kehittämissuunnitelma,  joka  oli  delegointipäätöksen
edellytyksenä.

Alkanut  joukkoliikenteen  kilpailutusprosessi  ja  sen
myötä  liikennelaitokselta  hankittava  laskeva  liikenne
suoritteen  määrä  tulee  asettamaan  uusia  haasteita
tulevien  vuosien  suunnitelmille.  Tämän  ohella  myös
alkanut  talouden  taantuma  on  johtanut  siihen,  että
rekrytointiongelmat  ovat  vähentyneet  ja  tulevaisuu
dessa  henkilöstön  määrän  sopeuttaminen  tarpeeseen
tulee olemaan entistäkin haastavampaa.

Työ  kuntoon  –hanke  jatkui,  tarkoituksena  työkyvyn
entistä parempi ylläpito ja poissaolojen vähentäminen.
Vuoden 2008 aikana poissaolojen vähenemistavoitetta
ei saavutettu, vaan tilanne heikkeni tältä osin.

Toimihenkilöpuolella  koulutus  keskittyi  edelleen  SAP
järjestelmän taitojen syventämiseen.

Liikennelaitoksella  toimii  työnantajan  ja  henkilöstön
yhteistyöryhmä,  joka  kokoontui  vuoden  aikana  yh
teensä kuusi kertaa.

Liikennelaitoksen  hallinnon  toimipiste  sijaitsee  Neka
lassa  osoitteessa  Jokipohjantie  24,  kuten  myös  tallit
sekä  auto  ja  konekeskukselle  siirtynyt  huoltokorjaa
mo.  Liikenteenvalvonta  toimii  kuljettajien  sosiaalitilo
jen yhteydessä Keskustorilla.

Johtokunta

Kaupunginvaltuusto  asetti  kaupungin  liikelaitoksille
johtokunnat vuoden 1997 alusta.

Kertomusvuonna  liikennelaitoksen  johtokunnan  pu
heenjohtajana  toimi OlliPoika Parviainen. Kaupungin
hallituksen edustajana kokouksiin osallistui Elina Sirén.

Johtokunnan  esittelijänä  ja  tiedostusvastaavana  toimi
toimitusjohtaja Matti Rainio. Sihteerinä ja johtokunnan
tiedottajana  toimi  liiketoimintapäällikkö  Pekka  Pirho
nen.  Kokouksiin  osallistuivat  johtokunnan  jäsenten
ohella  asiantuntijoina  liikennepäällikkö  Ilkka  Ala
Maakala  ja  projektiinsinööri  Reijo  Nieminen
(15.4.2008 asti)  sekä kalustopäällikkö Kalle Keinonen
(27.5.2008 alkaen).

Johtokunnan  kokouksia  oli  vuonna  2008  yhteensä 10
ja pöytäkirjoihin kertyi 68 pykälää.  Johtokunnan pää
töksiä  olivat  kertomusvuonna:  vuoden  2007  tilinpää
töksen  ja  toimintakertomuksen  hyväksyminen,  vuosi
ja  henkilöstösuunnitelman  2008 hyväksyminen,  sisäi
sen  valvonnan  2008  suunnitelman  sekä  20082016
vuosien  tuotantostrategian  hyväksyminen,  vuoden
2009  talousarvion  ja  taloussuunnitelman  20092011
hyväksyminen, välitilinpäätöksen 2008 hyväksyminen,
polttoaineen  suojausinstrumentin  harkinnanvaraista
käyttöönottoa koskeva valtuutus,  tuotantosopimuksen
tuotantohintojen päivitystä vuodelle 2009 koskeva hy
väksyntä,  toimitusjohtaja  Matti  Rainion  virkavapautta
ajalle 2.1.30.9.2009 koskeva päätös sekä Pekka Pir
hosen  toimitusjohtajan  sijaiseksi  ottamista  koskeva
päätös.

Lisäksi johtokunta myönsi puhe  ja  läsnäolooikeuksia
kokouksiinsa  ja käsitteli mm.   työterveyshuoltoa sekä
tasaarvoa,  yhdenvertaisuutta ja riskienhallintaa kos
kevat suunnitelmat. Johtokunta käsitteli myös tuotan
tostrategian ja auto ja konekeskuksen kanssa tehdyn
huoltopalvelusopimuksen päivityksen.

Vantaalla  pidettyihin  valtakunnallisiin  paikallis
liikennepäiviin  18.19.9.2008  osallistuivat  liikennelai
toksen  johtoryhmän  kanssa  johtokunnan  jäsenistä
Terttu  Koskela  ja  Maarit  LähteenniemiPekkinen  sekä
kaupunginhallituksen edustaja Elina Sirén

Liikennelaitoksen johtokunta 2008
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Parviainen OlliPoika (vihr.) puheenjohtaja Nygren Nina

Jehkonen Antti (sd.) varapuheenjohtaja Lahtiperä Tapani

Berg Esko (kok.) Pihlainen Marleena

Joki Matti (TaSi) Muukkonen Johanna

Korhonen Auli (sd.) JuvénMikkola Maija

Koskela Terttu (vas.) Mäenpää Janne

LähteenniemiPekkinen Maarit (kok.) Alanko Heljä
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Tilinpäätös
Liikennelaitos  toimii  liikelaitoksena  ja  kaupungin  kir
janpidollisena  taseyksikkönä  tuottaen  yhdyskuntapal
veluiden tilaajayksikön tilauksen mukaisia liikennöinti
palveluita. Vuonna 1997 määritellystä 30 vuoden pit
käaikaisesta  lainasta maksetaan  kaupungille  6%  kor
koa.

Aiempien  vuosien  konsernituki  lakkautettiin  keväällä
2006. Vuonna 2008 eläkemenoperusteisten maksujen
jakotavan  muutoksen  yhteydessä  liikennelaitokselle
kohdentui  lisäkulu,  joka  kompensoitiin  uudella  3,1
milj. euron suuruisella toimintaavustuksella.

Liikevaihto  vuonna  2008  oli  28,8  milj.  euroa,  kun  se
aiempana vuonna oli ollut 28,6 milj. euroa. Kokonais
tulot nousivat 0,2 milj. euroa eli 0,8%. Edellisvuoteen
verrattuna matkustajamäärä nousi 2,9%.

Kulut korkoineen ja poistoineen olivat 33,8 milj. euroa
eli 13,9% suuremmat kuin edellisenä vuonna.

Suurin  kuluerä  henkilöstömenot  nousi  16,8%  ollen
19,2 milj. euroa. Huomattavaan nousuun vaikutti elä
kemenoperusteisten  maksujen  jakotavan  muutos.
Syksyllä  2008  toteutui myös  yleinen  kunnallisen  työ
ehtosopimuksen mukainen 2,4% suuruinen palkanko
rotus.

Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden  lopussa 389.
Henkilöstön kokonaismäärä aleni 418 henkilöön, missä
on vähennystä 21 henkilöä vuoden takaisesta. Ajosuo
ritteen määrä nousi noin 0,2 milj. kilometriä eli vajaat
2%.  Ajokilometrejä  kohden  laskettuna  kustannukset
nousivat 12,3 %. Yleinen joukkoliikenteen kustannus
indeksi kasvoi puolestaan vuoden 2008 aikana 0,9%.

Suunnitelman mukaiset  poistot olivat 2,8 milj.  euroa.
Vuodesta  2000  alkaen  uusien  autojen  poistoaika  on
ollut  12  vuotta,  siihen  mennessä  hankittujen  autojen
jäädessä  15  vuoden  poistoajalle.  Tilikauden  tulos  jäi
1,4 milj. euroa alijäämäiseksi.

Kokonaisinvestoinnit olivat 2,6 milj. euroa. Uusia linja
autoja  rekisteröitiin  10  kappaletta.  Lisäksi  suoritettiin
investointeja  uuden rahastusjärjestelmän laitteisiin.

Toiminta ja käyttösuunnitelman toteutuminen
(1000 €) vuonna 2008

Toteutunut Käyttösuun.

Liikevaihto 28 782 28 770

Muut tuotot 449 300

Kulut 30 874 29 119

Käyttökate 1 457 3 051

Poistot 2 794 2 970

Tilikauden yli/alijäämä  1 412 0

Investoinnit 2 616 0

Suoritteet

Matkat vaihtoineen, 1000 kpl 25 590 24 500

Ajokilometrit, 1000 kpl 11 260 11 200

Taloudellisuus/kannattavuus

Liikevaihdon muutos% 11,7 3,9

Käyttökate% 4,3 9,5

Tuotot, eur/hlö 77 347 70 171

Menot eur/matka 1,32 1,31

Menot, eur/ajokm 3,00 2,87

Esitys tilikauden tuloksen (ylijäämä/alijäämä ennen varauksia) käsittelystä
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijääjämä 1.412.69,77 euroa siir
retään taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään (alijäämään) lisäykseksi ja että varauksia ei
tehdä.
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Liikennelaitoksen tuloslaskelma

1.1.  31.12.2008 1.1.  31.12.2007

Liikevaihto 28 782 305,04 28 558 704,06

Liiketoiminnan muut tuotot 448 650,30 399 011,79

Tuet ja avustukset kunnalta 3 100 000,00

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 238 927,15 4 254 557,54

Palvelujen ostot 5 882 153,38 5 679 541,99

11 121 080,53 9 934 099,53

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 12 511 201,84 12 262 620,53

Henkilösivukulut

Eläkekulut 5 703 688,97 3 185 466,53

Muut henkilösivukulut 961 015,23 970 382,26

19 175 906,04 16 418 469,32

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot 2 794 137,80 2 789 661,45

Liiketoiminnan muut kulut 576 628,80 405 504,05

Liikeylijäämä (alijäämä) 1 336 797,83 590 018,50

Rahoitustuotot ja kulut

Kunnalle maksetut korkokulut 95 867,16 100 912,80

Muut rahoitustuotot ja kulut 13,32 39,22

95 880,48 100 873,58

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 432 678,31 690 892,08

Poistoeron lisäys () tai vähennys (+) 19 979,54 19 979,54

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 412 698,77 670 912,54
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Liikennelaitoksen tase
2008 2007

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 60 882,38

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 17 715 674,23 17 525 831,01

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 535 524,00

17 715 674,23 18 061 355,01

Sijoitukset

Muut saamiset 4 186,00 4 186,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 96 732,37 91 627,55

Sisäiset myyntisaamiset 1 471 461,77 2 363 043,59

Muut saamiset 41 141,23 159 620,41

1 609 335,37 2 614 291,55

Rahat ja pankkisaamiset 97 932,75 103 601,90

VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 488 010,73 20 783 434,46

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 15 216 439,14 15 216 439,14

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 203 100,77 874 013,31

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 412 698,77 670 912,54

14 006 841,14 15 419 539,91

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero 68 228,31 88 207,85

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset 167 700,00 191 800,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat kunnalta 1 429 597,57 1 513 691,53

Lyhytaikainen

Lainat kunnalta 84 093,96 84 093,96

Ostovelat 486 744,90 18 586,47

Korot velat konsernissa 590 435,55 631 295,65

Muut velat 539 429,51 309 916,10

Siirtovelat 2 114 939,79 2 526 302,99

3 815 643,71 3 570 195,17

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 488 010,73 20 783 434,46
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Liikennelaitoksen rahoituslaskelma

2008 2007

Toiminnan ja investointien rahavirrat

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (alijäämä) 1 336 797,83 590 018,50

Poistot ja arvonalentumiset 2 794 137,80 2 789 661,45

Rahoitustuotot ja kulut 95 880,48 100 873,58

Tulorahoituksen korjauserät 32 104,83 6 100,00

1 393 564,32 2 092 669,37

Investointien rahavirta

Investointimenot 2 615 745,08 2 114 406,60

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 50 200,85 331 393,93

2 565 544,23 1 783 012,67

Toiminnan ja investointien rahavirta yht. 1 171 979,91 309 656,70

Rahoitustoiminnan rahavirrat

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 84 093,96 84 093,94

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihtoomaisuuden muutos 678 968,59

Saamisten muutos kunnalta 891 581,82 944 997,81

Saamisten muutos muilta 113 374,36 120 300,16

Korottomien velkojen muutos kunnalta 40 860,10 598 651,66

Korottomien velkojen muutos muilta 286 308,64 671 534,71

Rahoitustoiminnan rahavirta yht. 1 250 404,72 218 612,11

Rahoituksen rahavirta yht. 1 166 310,76 302 706,05

Rahavarojen muutos 5 669,15 6 950,65

Rahavarojen muutos 5 669,15 6 950,65

Rahavarat 31.12. 97 932,75 103 601,90

Rahavarat 1.1. 103 601,90 96 651,25
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Liikennelaitoksen historiaa

• TKL perustettiin 20.10.1948
• Suomen ensimmäinen säännöllisesti liikennöity johdinautolinja HämeenkatuHärmälä 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
• Almexrahastusjärjestelmä käyttöön 1969
• Hervannan linja avattiin 1.2.1972
• Johdinautoliikenne lopetettiin 15.5.1976
• Ensimmäinen nivellinjaauto saatiin joulukuussa 1977
• AitolahdenTeiskon 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
• Yhteistariffiliikenne alkoi 3.6.1996
• Liikennelaitos sai johtokunnan 1997
• Reittiopaspalvelu otettiin käyttöön vuonna 2002
• Pysäkkiaikataulut otettiin käyttöön vuonna 2003
• Reaaliaikainen informaatiojärjestelmä PARAS saatiin vakiolinjoilla täyteen käyttöön liikennelaitoksen autoissa v. 2005
• Liikennelaitos siirtyi tilaajatuottaja –malliin 1.4.2006
• Huoltotoiminnot siirtyivät osaksi Auto ja konekeskuksen korjaamopalveluita 1.1.2007
• Uusi Pusatecrahastusjärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa 2008
• Kilpailutuksen myötä linjat 7, 10 ja 27 siirtyvät elokuussa 2008 yksityisen sektorin operoitaviksi
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Yhteystietoja

TKL:n  toimisto
Jokipohjantie 24, 33800 Tampere
Aukioloajat ma  pe 08:30 – 15:45
Vaihde (03) 565 613

              Faksi (03) 5656 3210

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

TKL internetissä
www.tampere.fi/tkl
email: etunimi.sukunimi@tampere.fi

http://www.tampere.fi/tkl
mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi

