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Lyhyesti

Toiminta-ajatus

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta-
ajatus on tuottaa korkealuokkaisia paikallisia joukkolii-
kennepalveluja kestävän kehityksen mukaisesti, jousta-
vasti, taloudellisesti ja turvallisesti.

Paino: Fast Point Oy, Tampere 2014
Kuvat: Pekka Pirhonen ja TKL arkisto 

Toimitusjohtajan 
katsaus

Tampereen Kaupunkiliikenne 
Liikelaitoksen toiminnan kehittä-
minen ja tehostaminen, kaupun-
ginvaltuuston aiemmin hyväksy-
mien linjausten mukaisesti, jatkui 
vuonna 2013. 

Asetettuja tavoitteita on saavu-
tettu niin luotettavuuden kuin eritoten taloudellisen 
toiminnan suhteen. Keskeisiä avaimia onnistuneessa 
toiminnassa ovat olleet työvuorosuunnittelun tehosta-
minen sekä kustannustehokas lisäsuoritteen tuottami-
nen. Myös polttoainetaloudellisempi kalusto ja ener-
giatehokkaaseen ajotapaan motivointi ovat tuoneet 
merkittäviä säästöjä. 

Joukkoliikenteen tilaajan kilpailuttamana siirtyi linjan 
25 operointi elokuussa 2013 yksityiselle sektorille. Jo 
alkuvuodesta, mutta eritoten syys- ja talviliikenteen 
myötä, omalta tuotannolta hankittiin lisääntyneen 
liikennöintitarpeen myötä aiemmin arvioitua enemmän 
liikennesuoritetta. Kasvaneeseen tilausmäärään ei oltu 
täysin voitu ennakolta varautua ja niinpä edellisvuoden 
tapaan TKL on joutunut vastaamaan jatkuviin päivit-
täisiin kalusto- ja henkilöstöhaasteisiin. Motivoituneen 
ja ammattitaitoisen henkilöstön ansiosta palvelut on 
pystytty tuottamaan onnistuneesti. Asiakastyytyväi-
syysmittauksia tehtiin joukkoliikenteen tilaaja toimesta 
keväällä ja syksyllä. Mittauksissa TKL saavutti edellisvuo-
den tapaan laatupalkkioon oikeuttavan tason useam-
man linjan kohdalla. Myös mittaustulosten keskiarvo 
ylitti palkittavan tason rajan.
 
Talouden yleinen lama näkyi joukkoliikenteen mat-
kustajamäärissä. Vaikka yksittäisten nousujen määrä 
Tampereen kaupungin joukkoliikenteessä kasvoi, laski 
matkustus suhteutettuna palvelun tarjontaan. Matkus-
tajamäärä laskettuna ajettua linjakilometriä kohden 
laski TKL:n operoimassa liikenteessä runsaat 3%.

Suunniteltua suuremman linjaliikenteen ohella lisäänty-
neet tilausajot, Särkänniemen parkkipaikka-ajot ja mm. 
Vehmaisten koululaisten koulukuljetukset Vuorekseen 
nostivat tilikauden liikevaihdon selkeästi budjetoitua 
suuremmaksi. Myös muut liiketoiminnan tulot ylittivät 
budjetoidun tason. 

Henkilöstökulujen osalta saavutettiin samanaikaisesti 
säästöjä. Näiden takana ovat sekä maltilliset tuloratkai-
sut että työvuorosuunnittelussa onnistuminen. 

Kaluston keski-ikä kasvoi jonkin verran edellisvuosis-
ta. Rajalliset investointiresurssit eivät mahdollistaneet 
tilatun liikennesuoritteen edellyttämää kaluston uu-

 2013 2012 2011 2010 

Matkat vaihtoineen (milj.) 21,8 22,1 21,8 23,2 

Ajokilometrit (milj.) 9,9 9,6 9,8 10,6 

Linjakilometrit (milj.) 9,1 8,9 9,1 9,9 

Vakinainen henkilöstö 318 303 312 329 

Linja-autoja 138 132 133 138 

Liikevaihto (milj. euroa) 28,7 27,9 26,8 28,5 

Konsernituki (milj. euroa) 3,5 3,1 3,1 3,1 
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distamista. Poistoikäisiä linja-autoja jouduttiin pitä-
mään liikenteessä ja hankkimaan täydentävää kalustoa 
käytettynä. Ikääntyvän kaluston huolto- ja korjauskulut 
ovat aina uutta suuremmat. Niinpä kaluston huoltoon 
ja korjaukseen jouduttiin panostamaan budjetoitua 
enemmän, jotta riittävä määrä kalustoa oli päivittäin 
käytettävissä.

Polttoaineiden maltillinen hinnankehitys ja muiden ku-
lujen tiukka hallinta kohensivat osaltaan merkittävästi 
tilikauden 2013 tulosta.

Suunnitelman mukaisten tasapoistojen lisäksi kirjattiin 
tilikauden aikana asiantuntijalausunnon perusteella 
vanhaa kalustoa koskevia ylimääräisiä poistoja. Näin ka-
luston kirjanpitoarvo vastaa myös sen todellista käypää 
arvoa.

Tilikauden kokonaistulos muodostui huomattavasti 
edellisvuosia paremmaksi, ollen runsaat 1,9 miljoonaa 
euroa ylijäämäinen. Vuoden 2013 tilikauden ylijäämä 
vahvistaa edelleen positiiviseksi saatua TKL:n aiempien 
vuosien tuloskertymää. 

Investointeja vuonna 2013 tehtiin vain linja-autoka-
lustoon. Uusia Volvon matalalattiallisia telilinja-autoja 
rekisteröitiin kahdeksan kappaletta. Lisäksi hankittiin 
käytettynä kolme Ruotsista tuotua kaksiakselista Volvon 
kaupunkilinja-autoa sekä yksi VanHool-merkkinen midi-
bussi. Kalustoinvestointeja tehtiin yhteensä vajaalla 2,2 
miljoonalla eurolla.

Sairauspoissaolojen määrässä ei ole tapahtunut suur-
ta muutosta. Aiemmin saavutettu tyydyttävä taso on 
kyetty säilyttämään, joskin vuonna 2013 kevättalven 
influenssa-aallon myötä koko vuoden kumulatiivinen 
lukema nousi hivenen edellisvuodesta.

Edellisvuonna yhteistyössä henkilöstön kanssa päivitet-
ty talokohtainen työehtosopimus, jossa puolin ja toisin 
joustoja hakemalla on pyritty parantamaan niin toimin-
nan tehokkaaseen järjestämiseen kuin työviihtyvyyteen 
vaikuttavia seikkoja, astui voimaan 1.2.2013. 

Kertomusvuoden lopussa Tampereen kaupunkiliikenne 
Liikelaitoksen palveluksessa oli kaikkiaan 354 henkilöä 
ja käytössä olevien linja-autojen määrä oli 138.

Pekka Pirhonen
Toimitusjohtaja

Liikennepalvelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on toiminut 
vuodesta 2006 lukien tilaaja-tuottaja –mallin mukaisena 
Tampereen kaupungin oman tuotannon yksikkönä. Toi-
minta pohjautuu joukkoliikenteen tilaajan, Tampereen 

joukkoliikenteen, kanssa solmittuun tuotantosopimuk-
seen. Nykyinen tuotantosopimus on solmittu vuosille 
2012-2020. Tuotantosopimuksen nojalla TKL toimii 
oman tuotannon yksikkönä, joka tarvittaessa pystyy 
nopeasti vastaamaan liikennesuoritteen kysynnässä 
tapahtuviin muutoksiin. Oman tuotannon rooli koros-
tuu myös uuden tekniikan ja uusien sovellusten sekä 
liikennekentän pilottiyrityksenä.  

Käytössä olevassa järjestelmässä joukkoliikenteen 
palveluiden suunnittelu ja toteutus sekä lippu- ja in-
formaatiojärjestelmien kehittäminen näihin liittyvine 
asiakaspalveluineen kuuluvat tilaajayksikön tehtäviin. 
Joukkoliikenteen tilaajan tehtäviin kuuluu niin ikään 
reittien suunnittelun, aikataulujen ja autokiertojen 
suunnittelun, yhteistariffiliikenteen clearingin eli ra-
hanjaon, lippujen myyntiverkoston, tariffisuunnittelun, 
palveluliikenteen suunnittelun sekä joukkoliikenteen 
yleisen tiedotuksen ja markkinoinnin ohella hankkia ja 
tarvittaessa kilpailuttaa joukkoliikennesuoritteet, arvioi-
da joukkoliikennetarvetta ja sen kehitystä sekä kehittää 
ja koordinoida seudullista joukkoliikenneyhteistyötä. 
Viime mainittua työtä edistämään on perustettu myös 
seudullinen joukkoliikennelautakunta, johon kuuluvat 
Tampereen ohella Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Ori-
veden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven edustajat.

Tampereen joukkoliikenteen liikennettä operoivat TKL:n 
ohella seuraavat yksityisen sektorin operaattorit: Väinö 
Paunu Oy, Länsilinjat Oy, Lauri Möttö Ky ja Onnibus Oy. 

Edelleen käytössä on myös vuonna 1996 alkanut yh-
teistariffiliikenne, mikä mahdollistaa Tampereen mat-
kakortin käytön Tampereen kaupungin sisällä tapahtu-
vissa matkoissa aiemmin mainittujen operaattoreiden 
lisäksi myös Helmikkala Ky:n, Luopioisten Linja Oy:n ja 
Valkeakosken Liikenne Oy:n autoissa.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen operoimas-
sa liikenteessä maksuksi kelpuutetaan myös Tampereen 
kaupunkiseudun seutulippu sekä alueelliset Matkahuol-
lon seutulipputuotteet.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos haluaa pa-
nostaa joukkoliikenteessä ympäristöasioiden ohella 
asiakaspalvelun laatuun. Myös esteettömyyteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota. Viime vuosina hankittu-
jen uusien autojen keskisillat ovat entistä avarampia ja 
niissä on myös erillinen turvakaarin varusteltu pyörä-
tuolipaikka. 

Tampere on monien kongressien, kokousten, messujen 
sekä urheilujuhlien kaupunki. Joukkoliikenteen ammat-
tilaisena TKL tarjoaa osaamistaan ja kalustoaan myös 
tilausajoihin. Särkänniemeen saapuvat ovat jo vuosia 
kuljetettu TKL:n kyydissä parkkipaikalta huvipuiston 
portille. Useat yritysten tapahtumat sekä erilaiset mes-
sut hoituvat vuosittain TKL:n lisäpalveluiden avulla.
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 Kansallisina juhlapyhinä sekä pikkujouluaikaan TKL 
operoi normaaliliikenteen ohella tilaajan määrittelyiden 
mukaisia ylimääräisiä vuoroja. Jouluaattoillan perintee-
seen on kuulunut Kalevankankaan ja Lamminpään hau-
tausmaille järjestetyt, asiakkaille ilmaiset, kuljetukset.

Linja-autokalusto  
  
Vuonna 2013 uushankinnat muodostuivat kahdeksasta 
teliautosta. Näiden merkiksi kilpailutuksen perusteella 
valikoitui Volvo 8900 -sarja. Ensimmäiset neljä autois-
ta valmistettiin Ruotsissa ja jälkimmäiset neljä Volvon 
Puolan tehtaalla. 7-litraisella moottorilla varustetut 
autot ovat jäähdytysilmastoituja ja täyttävät tiukat Euro 
EEV –ympäristönormit. Edellisten vuosien tapaan myös 
näihin autoihin valittiin matkustusmukavuutta lisäävät 
Franz Kiel GmbH:n valmistamat pehmeät istuimet. Au-
toissa kuljettajilla on käytössä mm. ovikamerat ja mat-
kustajien kulkemista helpottaa Tamwaren valmistavat 
sähkötoimiset ovet. Poistumisovet ovat ns. metrotyylisiä 
Finnslide –ovia. Uusien teliautojen virallinen tyyppi on 
Volvo 8907RLE 6X2. 

Vuoden aikana tehdyn käytettyjen autojen hankinnan 
kilpailutuksen voitti Terminal G Ab, jolta hankittiin kol-
me kappaletta Euro 5 –normit täyttäviä Volvo 8507 RLE 
–busseja. Göteborgissa aiemmin liikennöineissä ruotsa-
laisvalmisteisissa linja-autoissa on 7-litrainen moottori. 
Loppuvuodesta hankittiin käytettynä VanHool E80 
–merkkinen bussi, joka täydentää kalustoa varsinkin 
erikoisajojen tarpeiden osalta.

Vuoden 2013 aikana käytöstä ja kirjanpidosta poistettiin 
yhteensä 8 bussia.

TKL:n kaikki linjaliikenteen linja-autot ovat matalalat-
tiaisia. Näin eritoten liikuntarajoitteisten ja vaikkapa 
lastenvaunujen kanssa matkustavien asiakkaiden mat-
kustaminen sujuu helpommin. TKL:n kaluston keski-ikä 
on 8,2 vuotta.

Kunnossapito

Korjaamo- ja huoltotoiminnot sekä polttoaine ostet-
tiin entiseen tapaan pääsääntöisesti Tampereen Infran 

korjaamopalveluilta, jonka osuus kaikista hankituista 
korjaus- ja huoltotoiminnasta sekä varaosista oli yli 
85%. Muita kunnossapidon toimittajia olivat
mm. Volvo Finland, Scania Suomi ja Atoy Oy. 

Linja-autojen, joiden 
tekniikka oli vielä 
hyvässä kunnossa 
mutta matkustamo 
ja ulkokuori kulunut, 
peruskunnostuksia 
jatkettiin vuonna 
2013 edellisvuosien 
malliin.
 
Kunnossapidon 
kokonaiskulut olivat 
kaikkiaan noin 3,6 
milj. euroa. Ajokilo-
metrejä TKL:n kalus-
tolle kertyi vuonna 
2013 kaikkiaan 9,9 
miljoonaa.

Energia ja ympäristönsuojelu

Polttoaine

Polttoaineen kulutusta voidaan seurata autoittain tai 
kokonaisuuksina huolto-ohjelmasta. Autokohtaisella 
seurannalla on vaivatonta löytää vialliset autot, jotka 
saattavat kuluttaa muita enemmän polttoainetta ja ot-
taa ne heti korjattaviksi. Tällä seurannalla voidaan myös 
vertailla eri autosarjojen kulutuseroja ja näin sijoittaa 
vähiten kuluttavat autosarjat pisimpiin autopäiviin. 

Polttoainetta käytettiin vuonna 2013 noin 4,4 milj. l. 
Tämä merkitsee noin 9,9 miljoonan ajokilometrin suorit-
teella 44,4 l/100 km keskikulutusta. Keskikulutus oli 
selkeästi pienempi kuin edellisvuosina.

Ympäristö

Ympäristönsuojelun päätavoitteet Tampereen Kaupun-
kiliikenteellä painottuvat kaluston hankintaprosessiin. 
Uudet, vuosina 2010-2013 hankitut autot on varustettu 
kiihtyvyyttä rajoittavalla tekniikalla. Tämän tavoitteena 
on vähentää kulutusta ja päästöjen muodostumista. 
Kiihtyvyydeltään rajoitetuissa autoissa on muita autoja 
merkittävästi pienempi polttoaineenkulutus sekä pie-
nemmät CO2-päästöt.

Sisäinen valvonta

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

Johtokunta ohjaa ja valvoo Tampereen Kaupunkilii-
kenne Liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa 
hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. TKL:n 
toimitusjohtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena 
sen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnon, talou-
den ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. 

TKL:llä on käytössä johtokunnan 27.11.2013 hyväksymä 
sisäisen valvonnan päivitetty suunnitelma. 

Seuraavassa on esitetty sisäisen valvonnan järjestelyt 
kohdealueittain TKL:llä. 

Säännösten, määräysten ja päätösten noudat-
taminen

Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johta-mis-
tavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korva-
usvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei TKL:n 
tiedossa ole.  

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön 
valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys 
ja luotettavuus

Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutu-
misesta sekä siinä mahdollisesti esiintyneistä poik-
keamista ja sen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä 
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu 
tässä toimintakertomuksessa. 

Riskienhallinnan järjestäminen

Johtokunta on hyväksynyt 27.11.2013 TKL:n riskienhal-
linta-analyysin ja suunnitelman, jossa on tunnistettu 
merkittävimmät toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty 
miten niihin vastataan. Riskienhallinta ja sen seuranta 
on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu mer-
kittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa. 

Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon 
valvonta

Tilikauden aikana on kirjattu sekä omaisuuden luo-
vutusvoittoja että luovutustappioita vanhojen käyt-
tökelvottomien bussien myynnin yhteydessä. Näiden 
määrät ovat kuitenkin vähäisiä ja yhteisvaikutukseltaan 
toisensa kumoavia. Lisäksi tilikauden aikana on kirjattu 
kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välisenä erotuksena 
ennenaikaisia poistoja noin 342.000 euroa. Merkittäviin 
korvaus- tai muihin oikeudellisiin vastuisiin ei tilikauden 
aikana ole jouduttu.

Sopimustoiminta

TKL:n sopimushallinta on vastuutettu. Johdon tiedossa 
ei ole sopimuksista aiheutuneita negatiivisia seuraa-
muksia. 
Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä

Tampereen 
Kaupun-
kiliikenne 
Liikelaitos 
on tehnyt 
itsearvioin-
nin sisäisen 
valvonnan 
järjestelyis-
tä sisäisen 
tarkastuksen 
kehittämän arviointimallin avulla ja johtokunta on käsi-
tellyt arvioinnin 29.1.2014.

Kokonaisarviona Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelai-
toksen johto lausuu, että Tampereen Kaupunkiliikenne 
Liikelaitoksen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä 
tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole 
todettu. 

Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset 
asiat 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan analyysi ja suun-
nitelma päivitetään myös seuraavalla tilikaudella. 

Riskienhallinta

Riskienhallintaan liittyvät asiat käsitellään TKL:n johto-
ryhmässä. Riskienhallinnan käytännön toimista vastaa 
liikennejohtaja.

Johtokunnan 27.11.2013 hyväksymä riskienhalllinta-
suunnitelman ohella on aiemmin vahvistettu myös 
varautumissuunnitelma, jossa on huomioitu erikseen 
määritellyt tehtävät sekä vastuuhenkilöiden yhteystie-
dot ja tiedonvaihtosuunnitelmat. 

Toiminnan ja talouden kannalta merkittävimpänä riski-
nä on viime vuosina näyttäytynyt polttoaineen hinnan 
nouseva trendi. Uudessa tuotantosopimuksessa olevalla 
indeksiehdolla riskiä kuitenkin on operaattorin näkökul-
masta laskettu niin merkittävästi, että erillisiin suojaa-
mistoimiin ei ole katsottu olevan tuottajalla tarvetta. 

Linja-autokalustoa koskevan vakuutussopimuksen 
kumulatiivinen omavastuuosuus rajaa osaltaan liiken-
nevahinkoihin kohdistuvaa riskiä. 
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Tiedotus ja markkinointi

Joukkoliikenteen tiedotuksesta ja markkinoinnista vas-
taa vakiintuneeseen tapaan joukkoliikenteen tilaaja.

Joukkoliikenneyksikkö julkaisee aikataulukirjaa sekä 
muuta yleisölle suunnattua tiedotusmateriaalia. 

TKL:n sisäinen tiedotuslehti Tilkku ilmestyy neljännes-
vuosittain. 

TKL:n omilta internet-sivuilta löytyy, joukkoliikenteen 
palveluihin ohjaavan pääsivun ohella, lisätietoa kau-
pungin oman tuotannon operaattorista, TKL:stä.  

Henkilökunta

Vuoden 2013 lopussa Tampereen Kaupunkiliikenne 
Liikelaitoksella oli vakinaista henkilökuntaa 318 ja tila-
päistä 36. Edellisvuoteen nähden kokonaismäärä oli 1 
henkilö vähemmän. 

TKL:n työyhteisö on varsin monikulttuurinen. Henki-
lökunnasta oli vuoden 2013 lopussa 18,08% maahan-
muuttajataustaisia. Henkilökunnan keski-ikä vuoden 
lopussa oli 47,4 vuotta. 

Vuoden 2013 aikana toimitusjohtaja käytti kaupungin-
hallituksen henkilöstöjaoston hänelle delegoimaa pää-
tösvaltaa mm. vakanssien täyttämiseen ja palkkaukseen 
liittyvissä asioissa. 

TKL:lla on voimassa hyväksytty kaupungin henkilöstö-
strategiaan pohjautuva henkilöstöpolitiikan kehittämis-
suunnitelma, joka on delegointipäätöksen edellytykse-
nä. 

Vuodelta 2012 myöhempään ajankohtaan siirretyt pää-
tökset mahdollisesta osittaisesta liikkeenluovutuksesta 
voivat tulevina vuosina vaikuttaa merkittävällä tavalla 
TKL:n henkilöstömäärään ja rekrytointitarpeisiin.

Henkilökunnalle järjestetyn vuotuisen ammattipäte-
vyyskoulutuksen (CAP) yhteydessä pidetyt kehitys-
keskustelut mahdollistivat työhyvinvointimatriisin 
mittauksessa lähelle sataa prosenttia yltävän tason. 
Toimintavuoden aikana jossain määrin lisääntyneet lie-
vät työtapaturmat ja aavistuksen kohonnut sairauspois-
saolojen määrä puolestaan heikensivät hieman kyseisen 
matriisin lukua.

Kaupungin yleinen heikko taloudellinen tulos ei 
mahdollistanut henkilöstölle suunnatun tuottavuus-
palkkiorahan maksua, vaikka TKL:n osalta tavoitteet 
oli saavutettu. Konsernitason palkitsemisjärjestelmän 
ohella TKL:llä jatkettiin osaavan ja työnsä taiten tehneen 
henkilöstön pienimuotoista palkitsemista ja kannusta-

mista. Henkilöstölle järjestettiin myös yhteinen pikku-
joulukonsertti Tampere-talossa.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella toimii
työnantajan ja henkilöstön yhteistyöryhmä, joka ko-
koontui vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Henkilös-
tön edustus on myös johtoryhmässä, joka kokoontui 
pääsääntöisesti kuukausittain.

TKL:n hallinnon toimipiste sijaitsee osoitteessa Joki-
pohjantie 24. Samassa toimipisteessä sijaitsevat myös 
liikenteenvalvonta ja sen yhteydessä olevat kuljettajien 
sosiaalitilat, sekä autotallit. Tampereen Infran huoltokor-
jaamo toimii samassa kiinteistössä. Keskustassa olevat 
kuljettajien sosiaalitilat sijaitsevat osoitteessa Hämeen-
katu 23. Näitä tiloja hallinnoi joukkoliikenteen tilaaja.

Johtokunta
Kertomusvuonna TKL:n johtokunnan puheenjohtajana 
toimi Matti Rainio. Kaupunginhallituksen edustajana oli 
Jaakko Mustakallio.

Johtokunnan esittelijänä ja tiedotusvastaavana toimi 
toimitusjohtaja Pekka Pirhonen. Sihteerinä ja johtokun-
nan tiedottajana toimi johdon assistentti Katri Lindberg. 
Kokouksiin osallistuivat johtokunnan jäsenten ohella 
asiantuntijoina liikennejohtaja Ilkka Ala-Maakala sekä 
kalustopäällikkö Kalle Keinonen.

TKL:n johtokunnan kokouksia oli vuonna 2013 yhteensä 
9 ja pöytäkirjoihin kertyi 74 pykälää. Johtokunta teki 
päätöksiä mm. edellisvuoden tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen hyväksymisestä, linja-autojen mainos- ja 
huoltosopimusten uudistamisesta, vuosi- ja henkilöstö-
suunnitelman 2014 hyväksymisestä, sekä talousarvion 
2014 ja taloussuunnitelman 2014-2016 hyväksymisestä. 
Säästötavoitteisiin liittyen johtokunta päätti myös tilaa-
jalta perittävää tuotantohinnan alentamisesta.

TKL:n johtokunta 2013

Varsinaiset jäsenet:   Varajäsenet:
Rainio Matti, (sd) puheenjohtaja  Suhonen Pekka
Lager-Ruuti Kaisu, (kok) varapuheenjohtaja Timonen Eeva
Asplund Kirsi-Maarit, (ps)   Suominen Paavo
Dobrowolski Taneli, (kok) 14.10.2013 asti Kemppinen Raimo 
Marku Teemu, (kok) 11.11.2013 alkaen  Kemppinen Raimo
Hirvimies Johanna, (sd)   Niemenmaa Marjo
Honkanen Kalle, (vas.)   Ahponen Tatu
Kallio Sami, (vihr)   Tammisto Karo 
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Tilinpäätös ja tilintarkastus

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toimii liikelai-
toksena ja kaupungin kirjanpidollisena taseyksikkönä 
tuottaen yhdyskuntapalveluiden tilaajayksikön tilauk-
sen mukaisia liikennöintipalveluita. 

Aiemman toimintamallin mukainen konsernituki 
lakkautettiin keväällä 2006. Vuonna 2008 tehdyn elä-
kemenoperusteisten maksujen jakotavan muutoksen 
yhteydessä TKL:lle kohdentui vanhojen rakenteiden 
aiheuttama lisäkulu, joka on kompensoitu nykyisellä 
3,475 milj. euron suuruisella toiminta-avustuksella.

Liikevaihto vuonna 2013 oli 28,7 milj. euroa, kun se 
aiempana vuonna oli ollut 27,9 milj. euroa. Kokonais-
tulot nousivat 1,2 milj. euroa eli 3,9%. Edellisvuoteen 
verrattuna tilatut linjakilometrit nousivat 2,0%, mutta  
matkustajamäärä laski 1,2%. Ajokilometrejä kohden 
laskettuna kustannukset laskivat 3,1% vuonna 2013. 
Vuoden alusta voimaan tullut uuden tuotantosopimuk-
sen mukainen korvaus on sidottu yksityiselle sektorille 
maksettavan korvauksen tapaan joukkoliikenteen 
yleiseen kustannusindeksiin. Tästä indeksin mukaisesta 
hinnasta TKL kuitenkin antoi tilaajalle 1.5.2013 lukien 
erillisen alennuksen.

Kulut korkoineen ja poistoineen olivat 30,7 milj. euroa, 
mikä on saman verran kuin edellisvuonnakin.

Tilikauden tulos kokonaisuudessaan muodostui runsaat 
1,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Suurin kuluerä, henkilöstömenot, nousi edellisvuodesta 
noin 1,2%, ollen 18,1 milj. euroa. Vaikka palkkakulut jäi-
vät edellisvuotta alhaisemmiksi, rasitti henkilöstökuluja 
korotettu eläkemeno. 
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Esitys tilikauden tuloksen (ylijäämä/alijäämä ennen varauksia) käsittelystä

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että ennen varauksia oleva tilikauden ylijäämä on 
1 916 229, 17 euroa ja tämä siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämän lisäykseksi.

Kalustosta tehdyt poistot olivat vajaat 2,6 milj. euroa. 
Investointien määrä jäi edellisvuosien tapaan selvästi 
poistoja pienemmäksi, ollen vuonna 2013 vajaat 2,2 
milj. euroa.

Vuoden 2013 alusta alkaen tilintarkastuksesta on vas-
tannut BDO Audiator Oy. Tilintarkastusta on suoritettu 
vuoden aikana ja tilinpäätöksen tilintarkastus toteitet-
tiin alkuvuodesta 2014.

Toiminta- ja vuosisuunnitelman toteutuminen  
(1000 €) vuonna 2013 

      

   Toteutunut  Vuosisuun. 

Liikevaihto  28 721  27 725 

Muut tuotot  432  300 

Kulut  28 133  28 960 

Käyttökate  4 495  2 540 

Poistot  2 579  2 340 

Tilikauden yli-/alijäämä  1 916  200 

Investoinnit  2 161  2 150 

      

Suoritteet     

 Matkat vaihtoineen, 1000 kpl  21 830   

 Ajokilometrit, 1000 kpl    9 906   

Taloudellisuus/kannattavuus     

 Liikevaihdon muutos-%  2,9   

 Käyttökate-%  13,8   

 Tuotot, eur/hlö  92 169   

 Menot eur/matka  1,41   

 Menot, eur/ajokm  3,10   
 

 



Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuloslaskelma  

 

   
1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 

Liikevaihto 28 721 367,26 27 916 142,29 

Liiketoiminnan muut tuotot 431 545,31 389 344,21 

Tuet ja avustukset kunnalta 3 475 000,00 3 100 000,00 

Materiaalit ja palvelut     

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 265 439,00 -5 433 828,50  

  Palvelujen ostot -4 375 543,60 -4 454 990,03 

      -9 640 982,60 -9 888 818,53 

Henkilöstökulut     

  Palkat ja palkkiot -11 551 128,03 -11 639 418,86 

  Henkilösivukulut     

    Eläkekulut -5 888 752,30 -5 556 332,86 

    Muut henkilösivukulut -667 298,34 -690 949,91 

      -18 107 178,67 -17 886 701,63 

Poistot ja arvonalentumiset     

  Suunnitelman mukaiset poistot -2 578 855,97 -2 528 081,87 

          

Liiketoiminnan muut kulut -384 813,50 -391 568,00 

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 916 081,83  710 316,47 

          

Rahoitustuotot ja -kulut     

  Muut rahoitustuotot ja -kulut  147,34 232,57 

      147,34 232,57 

          

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 916 229,17 710 549,04 

          

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 
 

11 671,42 

          

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 916 229,17 722 220,46 

 

��
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tase 
 

 
  2013 2012 

VASTAAVAA     
PYSYVÄT VASTAAVAT     
Aineelliset hyödykkeet     
  Koneet ja kalusto 10 950 585,06 11 382 300,33 
      10 950 585,06 11 382 300,33 
          
Sijoitukset     
  Muut saamiset 4 186,00 4 186,00 
          
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Saamiset     
Lyhytaikaiset saamiset     
  Myyntisaamiset 78 479,70 85 920,93 

  
Saamiset kunnalta 
Siirtosaamiset 

13 452 561,09 
20 225,73 

10 869 235,89 
21 539,84 

  Muut saamiset 31 442,43 220 852,04 
      13 582 708,95 11 197 548,70 
          
Rahat ja pankkisaamiset 86 180,50 83 205,00 
          
VASTAAVAA YHTEENSÄ 24 623 660,51 22 667 240,03 

          
VASTATTAVAA     
OMA PÄÄOMA     

Peruspääoma 15 216 439,14 15 216 439,14 

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 3 735 137,83 3 012 917,37 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 916 229,17 722 220,46 
      20 867 806,14 18 951 576,97 
          
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET     
  Poistoero 0,00 0,00 
          

PAKOLLISET VARAUKSET     

  Eläkevaraukset 72 600,00 75 900,00 
          
VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen     

  Ostovelat 475 748,35 434 263,52 
  Muut velat 426 730,02 439 628,85 
  Siirtovelat 2 780 776,00 2 765 870,69 
      3 683 254,37 3 639 763,06 
          
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 24 623 660,51 22 667 240,03 

 
 
 
 
 
 

�
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen rahoituslaskelma 
 

 
2013 2012 

Toiminnan ja investointien rahavirrat     

      

Toiminnan rahavirta     

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 916 081,83 710 316,47 

Poistot ja arvonalentumiset 2 578 855,97 2 528 081,87 

Rahoitustuotot ja -kulut 147,34 232,57 

Tulorahoituksen korjauserät -4 045,70 -47 219,24 

  4 491 039,44 3 191 411,67 

Investointien rahavirta     

Investointimenot -2 161 200,00 -1 488 044,99 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 14 805,00 40 255,00 

  -2 146 395,00 -1 447 789,99 

      

Toiminnan ja investointien rahavirta yht. 2 344 644,44 1 743 621,68 

      

   

Rahoitustoiminnan rahavirrat     

      

Muut maksuvalmiuden muutokset     

Saamisten muutos kunnalta -2 583 325,20 -2 306 166,15 

Saamisten muutos muilta 198 164,95 -179 279,75 

Korottomien velkojen muutos muilta 43 491,31 742 240,42 

Rahoitustoiminnan rahavirta yht. -2 341 668,94 -1 743 205,48 

      

Rahoituksen rahavirta yht. -2 341 668,94 -1 743 205,48 

      

Rahavarojen muutos  2 975,50 416,20 

      

Rahavarojen muutos 2 975,50 416,20 

Rahavarat 31.12. 86 180,50 83 205,00 

Rahavarat 1.1. 83 205,00 82 788,80 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �
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• TKL perustettiin 20.10.1948 
• Suomen ensimmäinen säännöllisesti liikennöity joh-
dinautolinja 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 osapäivävuo-
roilla 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 - älykortti-
en - myynti veteraaneille ja 65 vuotta täyttäneille 
tamperelaisille

• Yhteistariffiliikenne alkoi 3.6.1996 
• Liikennelaitos sai johtokunnan 1997 
• Reittiopas-palvelu otettiin käyttöön vuonna 2002 
• Pysäkkiaikataulut otettiin käyttöön vuonna 2003 
• Reaaliaikainen informaatiojärjestelmä PARAS saatiin 
vakiolinjoilla täyteen käyttöön liikennelaitoksen autois-
sa v. 2005 
• Liikennelaitos siirtyi tilaaja-tuottaja –malliin 1.4.2006
• Huoltotoiminnot siirtyivät osaksi Auto- ja konekeskuk-
sen korjaamopalveluita 1.1.2007
• Uusi Pusatec-rahastusjärjestelmä otettiin käyttöön 
tammikuussa 2008
• Kilpailutuksen myötä linjat 7, 10 ja 27 siirtyivät elo-
kuussa 2008 yksityisen sektorin operoitaviksi
• Uuden liikelaitoslain myötä nimi muuttui Tampereen 
Kaupunkiliikenne Liikelaitokseksi 1.1.2009
• Kilpailutuksen myötä linjat 2 ja 15 siirtyivät elokuussa 
2009 yksityisen sektorin operoitaviksi
• Kilpailutuksen myötä linja 22 siirtyi elokuussa 2010 
yksityisen sektorin operoitaviksi
• Kilpailutuksen myötä linjat 17 ja 20 siirtyivät kesäkuus-
sa 2011 yksityisen sektorin operoitaviksi
• TKL aloitti linjalla 13 liikennöinnin Ylöjärvelle vuoden 
2013 alusta, samana syksynä linja 25 siirtyi yksityisen 
sektorin operoitavaksi.

 Kuva: TKL:n arkisto, kuvaaja V.O. Kanninen
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen historiaa



Yhteystietoja

TKL:n  toimisto
Jokipohjantie 24, 33800 Tampere 
Aukioloajat ma - pe 08:30 – 15:45

Konttori (040) 8062 541
Faksi (03) 5656 3210

 
TKL:n liikennetoimisto

Jokipohjantie 24, 33800 Tampere
Aukioloajat ma - la 06:00 – 22:00 ja su 08:00 – 21:30

TKL internetissä
www.tampere.fi/tkl

e-mail: etunimi.sukunimi@tampere.fi


