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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 2015
Kuvat: Pekka Pirhonen, Marko Ketola ja TKL kuva-arkisto 

Toimitusjohtajan 
katsaus

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnan 
edelleen kehittämistä ja tehostamista, kaupunginval-
tuuston hyväksymien linjausten mukaisesti, jatkettiin 
menestyksekkäästi vuonna 2014. 

Toiminnan taloudellinen kannattavuus on edelleen pa-
rantunut ja tilaajalle annetuista alennuksista huolimatta 
tulostavoitteet selkeästi ylittyneet. Keskeisiä tekijöitä 
tässä ovat olleet työvuorosuunnittelun tehostamisen 
ohella polttonesteen suotuisa hinnan muutos ja sen 
hankintaprosessin uudelleen järjestely, sekä sairaus-
poissaolojen määrän selkeä lasku. Kustannustehok-
kuutta on pystytty parantamaan myös polttoainetehok-
kaamman kaluston ja ajotapakoulutuksen myötä. 

Kesällä 2014 tehtiin Tampereen joukkoliikenteessä mer-
kittäviä uudistuksia. Seudullisen joukkoliikenneyhteis-
työn myötä TKL:n operoimat linjat ulottuivat Tampereen 
ohella niin Pirkkalaan, Kangasalle kuin Nokialle. Samas-
sa yhteydessä myös tariffirakenne muuttui ja käyttöön 
otettiin vyöhykehinnoittelu. Nämä muutokset vaativat 
luonnollisesti operaattoreilta merkittävää panostusta 
henkilöstön koulutukseen niin reittilinjaston kuin rahas-
tusjärjestelmän suhteen. Hyvällä valmistautumisella TKL 
osaltaan pystyi joustavasti toteuttamaan muutospro-
sessin ja mukautumaan Tampereen seudullisen joukko-
liikenteen uuteen toimintamalliin. 

Muutosprosessin yhteydessä lakkautettiin aiemmin 
numerolla 16 ollut linja Leinolasta Lentävänniemeen. 
Tämän linjan korvasi pääosin uusi linja 1, jonka operoin-
ti siirtyi yksityiselle sektorille. TKL:n liikenteen volyymi 
laskikin prosessin yhteydessä tapahtuneiden muutos-
ten vuoksi.  

Joukkoliikenteen tilaaja on perinteisesti teettänyt vuo-
sittain useampia asiakastyytyväisyysmittauksia. Vuo-
den 2014 aikana mittauksia ei kuitenkaan tehty, mutta 
toiminnan laatua osaltaan indikoiva sanktiomaksujen 
määrä putosi selvästi edellisvuodesta. Tästä on johdet-
tavissa myös toimintavarmuuden ja palvelun laadun 
paraneminen. 

Jo useamman vuoden jatkunut talouden taantuma on 
vaikuttanut myös joukkoliikenteen matkustajamääriin. 
TKL:n operoiman liikenteen osalta matkustajamäärien 
muutoksiin on osaltaan vaikuttanut myös oman tuotan-
non ajettavaksi kohdennettujen reittien muutokset ja 
ajettavan suoritteen vähentyminen. Kuljetettujen mat-
kustajien kokonaismäärä vähenikin noin 1,7 miljoonaa. 
Suhteutettuna ajettuihin linjakilometreihin matkustaja-
määrän lasku edellisvuoteen oli runsaat 6 %. 

Linjaliikenteen ohella TKL tuotti vuonna 2014 pienessä 
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 2014 2013 2012 2011 

Matkat vaihtoineen (milj.) 20,1 21,8 22,1 21,8 

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

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

Vakinainen henkilöstö 314 318 303 312 

Linja-autoja 135 138 132 133 

Liikevaihto (milj. euroa) 28,1 28,7 27,9 26,8 

Konsernituki (milj. euroa) 3,5 3,5 3,1 3,1 

 

 



määrin hetkellistä ylikapasiteettia purkamaan tarkoi-
tettuja tilausajoja, sekä mm. jäähallille ja Särkänniemen 
huvipuiston pysäköintipaikalle kohdennettuja ajoja. 
Myös koululaisia kuljetettiin Tampereen koulujen välillä. 
Vaikka joukkoliikenteen tilaajan tilausmäärä jäi selkeästi 
annetusta budjetista, kompensoivat muut liiketoimin-
nan tuotot merkittävästi tätä vajetta.

Kalustoon tulivat vuoden lopulla uudet erittäin tiukat 
päästönormit täyttävät Euro6–moottorein varustellut 
linja-autot, yhteensä 8 kpl. Näiden ajoneuvojen pääs-
töt eivät juurikaan ylitä sähkökäyttöisten ajoneuvojen 
päästöjä. Lisäksi hankittiin käytettynä yksi turistiva-
rusteltu bussi koulujen väliseen kuljetustarpeeseen. 
Laskeneen suoritteen vuoksi samanaikaisesti poistettiin 
käytöstä 3 autoa enemmän. Linja-autokaluston keski-
ikä laski hivenen, ollen vuoden lopussa 8,0 vuotta. 
Linja-autojen ohella uusittiin autojen harjapesukone. 
Investointien kokonaisarvo oli noin 2,1 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaisten tasapoistojen lisäksi kirjattiin 
tilikauden aikana asiantuntijalausunnon perusteella 
eräiden vanhempien linja-autojen osalta ylimääräisiä 
poistoja. Näin kirjanpitoarvo vastaa myös niiden osalta 
todellista käypää arvoa.

Kertomusvuoden lopussa Tampereen Kaupunkiliikenne 
Liikelaitoksen palveluksessa oli kaikkiaan 335 henkilöä, 
mikä on 19 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilö-
työvuosien määrä laski edellisvuodesta 13 htv:a tasolle 
326. Henkilötyövuosia on näin pystytty vähentämään 
vuosisuunnitelmaa alemmalle tasolle. Samanaikaises-
ti on pystytty edelleen vähentämään työaikapankin 
velkasaldoa.  

Sairauspoissaolojen määrän lasku ja työhyvinvoin-
nin kehittyminen oli asetettu keskeiseksi henkilöstöä 
koskeviksi tavoitteiksi vuodelle 2014. Kummassakin 
tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti. Sairauspoissa-
olojen määrä laski noin 10% ja työhyvinvointimatriisissa 
saavutettiin lähes kaikilla osa-alueilla parannusta, koko-
naispistemäärän noustessa  huimat 47%. 

Tilikauden taloudellinen kokonaistulos muodostui 
edellisvuosia paremmaksi, vahvistaen edelleen TKL:n 
toimintakykyä.  

Lähivuosien kehityksen nähdään toteutuvan maltilli-
sena. Seudullisen liikenteen kehittyminen tuo omat 
haasteensa niin liikennekentän kuin tariffijärjestelmien 
uudistusten myötä.  Oman tuotannon rooli uudistus- ja 
kehityshankkeita pilotoivana operaattorina näyttäytyy 
myös mm. selvitettäessä mahdollisuuksia sähköbusseil-
la operoimiseen. TKL onkin vahvasti mukana sähköisten 
joukkoliikennejärjestelmien kehittämistyössä.

       Pekka Pirhonen
Toimitusjohtaja

Liikennepalvelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toteuttaa 
toiminta-ajatustaan vuosille 2012-2020 Tampereen 
joukkoliikenteen kanssa tehdyn, tilaaja tuottaja-malliin 
perustuvan, tuotantosopimuksen mukaisesti. 

Joukkoliikenteen tilaajan tehtäviksi on määritelty ajet-
tavien linjojen, aikataulujen sekä autokiertojen suun-
nittelu. Tuottajan, kuten TKL, tehtävänä on suunnitella 
näihin sopivat kuljettajien työvuorot ja ajaa liikennettä. 
Tilaaja järjestää lipunmyynti- ja neuvontapalvelut sekä 
joukkoliikenteen tiedotuksen ja yleisen markkinoinnin. 
Tuottaja saa korvauksen ajettujen linjakilometrien, lin-
jatuntien ja autopäivien perusteella. Tuotantosopimus 
sisältää myös kriteerit palvelun ja kaluston laadulle sekä 
mahdollisille bonuksille ja sanktioille. 

Tuotantosopimuksessa hinnat on määritelty vuoden 
2012 alusta lukien. Tämän jälkeen hintoihin on sovellet-
tu neljännesvuosittain tarkasteltavan joukkoliikenteen 
yleisen kustannusindeksin muutosta. Vuosina 2013 
ja 2014 TKL on tehostamistoimien ansiosta pystynyt 
antamaan sopimushinnasta erillisen 0,8-2,5% suuruisen 
alennuksen. Vuodelle 2015 tätä alennusta on korotettu 
3,5%:iin.

Korjaus- ja huoltotoiminnoissa Tampereen Kaupunki-
liikenne Liikelaitos käyttää pääasiallisesti Tampereen 
Infran Korjaamopalveluiden palveluita Nekalan vari-
kolla. Näistä palveluista tehdään vuosittain uudistettu 
erillinen palvelusopimus. 

Vuoden 2014 alusta lukien TKL on ottanut vastatakseen 
polttoaineiden hankinnan sekä linja-autojen päivittäis-
huollon järjestämisen, joista aiemmin vastasi Tampe-
reen Infra. Eritoten polttoaineiden osalta on pystytty 
hankintojen osalta tekemän selkeitä säästöjä tuovia 
toimenpideratkaisuja.

Ympäristöasioiden ohella Tampereen Kaupunkiliikenne 
Liikelaitos haluaa panostaa joukkoliikenteessä asiakas-
palvelun laatuun. Tähän liittyen myös esteettömyyteen 
on kiinnitetty erityistä huomiota. Modernien linja-auto-
jen keskisillat ovatkin entistä avarampia mm. lastenvau-
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nuja silmällä pitäen. Lisäksi uudet bussit varustellaan 
erillisellä turvakaarellisella pyörätuolipaikalla. 

Tampereen Kaupunkiliikenteen linja-autot ovat käytös-
sä myös monissa merkittävissä paikallisissa tapahtu-
missa, kuten messujen ja urheilukilpailujen yhteydessä.  
Särkänniemen huvipuistoon saapuvat vieraat on jo 
vuosia kuljetettu TKL:n kyydissä parkkipaikalta huvi-
puiston portille. 

Kansallisina juhlapyhinä, sekä esim. pikkujouluaikaan, 
TKL operoi normaaliliikenteen ohella ylimääräisiä vuo-
roja helpottamaan matkustajien liikkumista kaupunki-
seudulla.

Linja-autokalusto  
  
Vuonna 2014 uushankinnat muodostuivat kahdeksasta 
teliautosta. Näiden merkeiksi kilpailutuksen perusteella 
valikoituivat Volvon 8900 ja Solariksen U15LE  –sarjat. 
Volvoja hankittiin viisi ja Solariksia kolme kappaletta. Li-
säksi kilpailutettuun hankintaan sisältyy vuodelle 2015 
optiomahdollisuus 0-12 vastaavalle autolle. 

Toimitetut autot on valmistettu Puolassa - Volvot 
Wroclawissa ja Solarikset Poznanissa. Vuonna 2014 
hankituissa Volvoissa on voimanlähteenä 8-litran Volvo/
UD moottori,  Solariksissa puolestaan 11-litrainen DAF/
Paccar moottori. Kaikki uudet autot on varustettu ZF:n 
Ecolife automaattivaihteistolla.

Uudet autot täyttävät erittäin tiukat Euro 6 –päästönor-
mit. Näiden ajoneuvojen päästöt eivät juurikaan ylitä 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen päästöjä lukuun ottamat-
ta CO2-arvoja, jotka nekin olisi teknisesti mahdollista 
kompensoida käyttämällä normipolttoaineen sijaan 
biodieseliä. Tuttuun tapaan kaikissa uusissa autoissa on 
pehmustettujen istuinten ohella digitaalinen ajopiirturi, 
ovikamerat sekä alkolukko. 
 
Volvon Telematics-laitteistolla voidaan reaaliajassa 
valvoa mm. auton polttoaineen kulutusta, saada en-
nakkoilmoituksia mahdollisista teknisistä ongelmista ja 
raportteja poikkeavaista ajotavoista. Uusissa Volvoissa 
mukana tullut tekninen valvontajärjestelmä jälkiasen-
nettiin myös vuoden 2014 Solariksiin, sekä noin kah-
teenkymmeneen muuhun aiemmin hankittuun linja-
autoon.

Uusien autojen ohella tilikauden aikana hankittiin 
käytettynä yksi turistivarusteltu Volvo 9712H –mallinen 
linja-auto TKL:ltä tilattuja koululaiskuljetuksia varten.
 
TKL:n kaikki linjaliikenteen linja-autot ovat matalalatti-
aisia. Tämä helpottaa erityisesti liikuntarajoitteisten ja 
vaikkapa lastenvaunujen kanssa matkustavien asiakkai-
den kulkua. 

Vuoden 2014 aikana käytöstä ja kirjanpidosta poistettiin 
yhteensä 12 bussia. TKL:n linja-autokaluston 
keski-ikä oli vuoden päättyessä 8,0 vuotta.

Kunnossapito

Korjaamo- ja huol-
totoiminnot ostet-
tiin entiseen tapaan 
pääsääntöisesti sa-
malla toimitilakiin-
teistöllä sijaitsevalta 
Tampereen Infran 
korjaamopalveluilta. 
Päivittäishuollon 
palvelut teki ai-
empien vuosien 
tapaan TKL:n tiloissa 
HTI-Team Oy. Lisäksi 
huolto ja korja-
uspalveluita sekä 
varaosia hankittiin 
mm. merkkikorjaa-
moilta. 

Kunnossapidon kokonaiskulut olivat kaikkiaan noin 3,2 
milj. euroa.

Energia ja ympäristönsuojelu

Polttoaine

Polttoaineen toimituksesta TKL:lle vastasi Neste Oil Oyj. 
Vuotuinen polttoaineen kulutus oli noin 4,2 milj. litraa. 
Polttoaineen ohella linja-autojen käyttämää AdBlue-liu-
osta hankittiin Brenntag Nordicilta runsaat 90 000 litraa. 

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 sijottaa 
vähiten kuluttavat autosarjat pisimpiin autopäiviin. 

Vuoden 2014 osalta ajosuorite oli noin 9,76 miljoonan 
kilometriä. Polttoaineen keskikulutukseksi muodostui 
näin 43,2 l/100 km. Tämä lukema on yli litran pienem-
pi kuin edellisvuosina. Laskenut polttoaineen kulutus 
osoittaa tehtyjen kalustohankintojen ja seurantajärjes-
telmäinvestointien olleen kustannustehokkuudeltaan 
onnistuneita ratkaisuja.

Ympäristö

Ympäristönsuojelun päätavoitteet Tampereen Kaupun-
kiliikenteellä toteutuvat  kaluston hankintaprosessin 
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kautta. Uudet, vuosina 2010-2014 hankitut, linja-autot 
on varustettu kiihtyvyyttä rajoittavalla tekniikalla. 
Tämän tavoitteena on vähentää kulutusta ja päästöjen 
muodostumista. Kiihtyvyydeltään rajoitetuissa autoissa 
on muita autoja merkittävästi pienempi polttoaineen-
kulutus sekä pienemmät CO2-päästöt.

Ympäristön suojelun ennakoivina toimenpiteinä TKL.n 
jäähdytysnesteen sekä AdBluen jakelulinjastot uusittiin 
kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Investointei-
hin lukeutui myös uusi energiatehokas linja-autojen 
harjapesukone. Tämä Rainbow Ultima –merkkinen kone 
on valmistettu Tammermaticin Tampereen tehtaalla.

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 turvataan. 

Johtokunta ohjaa ja valvoo Tampereen Kaupunkilii-
kenne Liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa 
hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. TKL:n toimi-
tusjohtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena sen 
toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnon, talouden 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 johtamista-
van vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus-
vastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei TKL:n 
tiedossa ole.  

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

Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumi-
sesta sekä siinä mahdollisesti esiintyneistä poikkeamis-
ta ja sen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toimin-
nallisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu tässä 
toimintakertomuksessa. 

Riskienhallinnan järjestäminen

Johtokunta on hyväksynyt 22.10.2014 TKL:n riskienhal-
lintasuunnitelman, jossa on tunnistettu merkittävimmät 
toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty miten niihin 
vastataan. 

Riskienhallinnan kannalta keskeiset seikat käsitellään 
TKL:n johtoryhmässä. Riskienhallinta ja sen seuranta on 
vastuutettu niin, että käytännön toimenpiteistä vastaa 
liikennejohtaja. 

Linja-autokalustoa koskevan vakuutussopimuksen 
kumulatiivinen omavastuuosuus rajaa osaltaan liiken-
nevahinkoihin kohdistuvaa riskiä. Tilikauden aikana ei 
ole raportoitu vaikutukseltaan suurista tai tavanomai-
sesta poikkeavista tapahtumista, joista olisi aiheutunut 
merkittävää vahinkoa. 

Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon 
valvonta

Tilikauden aikana on kirjattu 13.000 euroa omaisuuden 
luovutusvoittoja vanhojen ja käytöstä poistettujen 
bussien myynnin yhteydessä. Lisäksi tilikauden aikana 
on kirjattu kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välisenä 
erotuksena ennenaikaisia poistoja vajaat 539.000 euroa. 
Merkittäviin korvaus- tai muihin oikeudellisiin vastuisiin 
ei tilikauden aikana ole jouduttu.

Sopimustoi-
minta

TKL:n sopi-
mushallinta on 
vastuutettu. 
Johdon tie-
dossa ei ole 
sopimuksista 
aiheutuneita 
negatiivisia 
seuraamuksia. 

Arvio sisäi-
sen valvon-
nan järjestä-
misestä

Tampereen 
Kaupunki-
liikenne Liikelaitos on tehnyt itsearvioinnin sisäisen 
valvonnan järjestelyistä sisäisen tarkastuksen kehittä-
män arviointimallin avulla ja johtokunta on käsitellyt 
arvioinnin 18.2.2015.

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

Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset 
asiat 

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

Tiedotus ja markkinointi

Joukkoliikenteen tiedotuksesta ja markkinoinnista 
vastaa jo vakiintuneeseen tapaan Tampereen joukkolii-
kenne.

Joukkoliikenneyksikkö julkaisee sähköisen informaation 
ohella painetut aikataulukirjat keväällä ja syksyllä sekä 
muuta yleisölle suunnattua tiedotusmateriaalia. 

TKL:n julkaisee omaan sisäiseen tiedotukseen Tilkku-
nimistä henkilöstöjulkaisua. 

TKL:n omilta internet-sivuilta löytyy, Tampereen joukko-
liikenteen palveluihin ohjaavan pääsivun ohella, lisätie-
toa TKL:n organisaatiosta, toiminnasta ja palveluista. 

Lähes neljässäkymmenessä TKL:n linja-autoista on mat-
kustamon puolella sähköinen informaatiotaulu, jossa 
voidaan julkaista mm. TKL:n tai Tampereen joukkoliiken-
teen tiedotteita. 

Henkilökunta

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen henkilöstö 
edustaa suvaitsevaa ja monikulttuurista työyhteisöä.  
Henkilökunnasta oli vuoden 2014 lopussa 23,6%  maa-
hanmuuttajataustaisia.  Naisia linja-autonkuljettajista oli 
runsaat 8%. Henkilökunnan keski-ikä vuoden lopussa 
oli 47,4 vuotta.

Konsernihallinnon ohjeen mukainen henkilöstösuunni-
telma on käsitelty ja hyväksytty johtokunnassa. Osana 
henkilöstösuunnitelmaa on laadittu myös työhyvin-
vointia koskeva suunnitelma. Nämä suunnitelmat on 
käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa YTR:ssä. Lisäksi on 
laadittu erillinen, vuosittain päivitettävä, TKL:n henkilös-
tön työterveyssuunnitelma yhteistyössä Tullinkulman 
työterveyden kanssa.

Kaupungin henkilöstöstrategiaan pohjautuva henki-
löstöpolitiikan kehittämissuunnitelma, joka on myös 
delegointipäätöksen edellytyksenä. Vuoden 2014 
aikana toimitusjohtaja käytti tätä kaupunginhallituksen 
henkilöstöjaoston hänelle delegoimaa päätösvaltaa mm.  
vakanssien täyttämiseen ja palkkaukseen liittyvissä 
asioissa.

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 kehityskes-
kustelut mahdollistivat työhyvinvointimatriisin mittauk-
sessa 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 mah-
dollistanut henkilöstölle suunnatun tuottavuuspalkkio-
rahan maksua, vaikka TKL:n osalta tavoitteet oli saa-
vutettu. 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 
kokoontui vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Henki-
löstön edustus on myös johtoryhmässä, joka kokoontui 
pääsääntöisesti kuukausittain.

TKL:n hallinnon toimipiste sijaitsee osoitteessa Jokipoh-
jantie 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.

Sairauspoissaolojen määrän lasku ja työhyvinvoin-
nin kehittyminen oli asetettu keskeiseksi henkilöstöä 
koskeviksi tavoitteiksi vuodelle 2014. Kummassakin 
tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti. Sairauspoissa-
olojen määrä laski noin 10% ja työhyvinvointimatriisissa 
saavutettiin lähes kaikilla osa-alueilla parannusta, koko-
naispistemäärän noustessa  huimat 47%. 

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

Johtokunnan esittelijänä ja tiedotusvastaavana toimii 
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.
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Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että ennen varauksia oleva tilikauden ylijäämä on 
3 042 367,41 euroa ja tämä siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämän lisäykseksi.

mikä on 5,7% vähemmän kuin edellisvuonna.

Suurin kuluerä, henkilöstömenot, laski edellisvuodesta 
noin 4,8%, ollen 17,2 milj. euroa. Palkkakulut ohella 
pienenivät eläkemenoista aiheutuvat kulut. 

Kalustosta tehdyt poistot olivat vajaat 2,5 milj. euroa. 
Investointien määrä jäi tätä noin 0,4 miljoonaa euroa 
pienemmäksi.

Tilikauden voitollinen kokonaistulos, 3,0 miljoonaa 
euroa, oli edellisvuosia selkeästi parempi ja ylitti TKL:lle 
asetetun tulostavoitteen.

Tilintarkastuksesta on vastannut BDO Audiator Oy. Tilin-
tarkastusta on suoritettu tilikauden aikana ja tilinpää-
töksen tilintarkastus toteutettiin alkuvuodesta 2015.

TKL:n johtokunnan kokouksia oli vuonna 2014 yhteensä 
10 ja pöytäkirjoihin kertyi 72 pykälää. Johtokunta teki 
päätöksiä mm. edellisvuoden tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen hyväksymisestä, kalustohankintoihin 
liittyvistä seikoista, linja-autojen huoltosopimusten uu-
distamisesta, tilaajalle myönnettävistä tuotantohinnan 
alennuksista, vuosi- ja henkilöstösuunnitelman 2015 
hyväksymisestä, sekä talousarvion 2015 ja taloussuun-
nitelman 2014-2016 hyväksymisestä. 

Tilinpäätös ja tilintarkastus

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

Liikevaihto vuonna 2014 oli 28,1 milj. euroa, kun se ai-
empana vuonna oli ollut 28,7 milj. euroa. Kokonaistulot 
laskivat 0,6 milj. euroa eli 1,9%. Edellisvuoteen verrattu-
na tilatut linjakilometrit vähenivät niin ikään 1,9%, mut-
ta  matkustajamäärä laski 7,9%. Ajokilometrejä kohden 
laskettuna kustannukset laskivat 4,2% vuonna 2014. Toi-
minnan tehostaminen mahdollisti tilaajalle annettavan 
erillisen hinnanalennuksen heti vuoden 2014 alusta. 
Vuoden lopussa alennuksen määrää vielä korotettiin.

Kulut korkoineen ja poistoineen olivat 28,9 milj. euroa, 

 
TKL:n johtokunta vuonna 2014

Jäsen    Varajäsen
Rainio Matti, pj (sdp)  Suhonen Pekka 
Lager-Ruuti Kaisu, varapj, (kok.)  Timonen Eeva 
Asplund Kirsi-Maarit, (ps)  Suominen Paavo
Hirvimies Johanna, (sdp)  Niemenmaa Marjo 
Kallio Sami, (vihreät)  Tammisto Karo
Honkanen Kalle, (vas.)  Ahponen Tatu
Marku Teemu, (kok.)  Kemppinen Raimo Toiminta- ja vuosisuunnitelman toteutuminen  

(1000 €) vuonna 2014 

      
   Toteutunut  Vuosisuunn. 
Liikevaihto                              28 146  28 750 
Muut tuotot                             371  250 
Kulut  26 459  29 640 
Käyttökate  5 532  2 835 
Poistot                                    2 490  2 335 
Tilikauden yli-/alijäämä  3 042  500 
Investoinnit                             2 055  2 050 
      
Suoritteet     
 Matkat vaihtoineen, 1000 kpl  20 105   
 Ajokilometrit, 1000 kpl    9 762   
Taloudellisuus/kannattavuus     
 Liikevaihdon muutos-%  -2,0   
 Käyttökate-%  17,3   
 Tuotot, eur/hlö  95 497   
 Menot eur/matka  1,44   
 Menot, eur/ajokm  2,97   
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuloslaskelma  

 

   
1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 

Liikevaihto 28 145 905,51 28 721 367,26 

Liiketoiminnan muut tuotot 370 526,71 431 545,31 

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

Materiaalit ja palvelut     

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 800 537,14 -5 265 439,00  

  Palvelujen ostot -3 971 757,54 -4 375 543,60 

      -8 772 294,68 -9 640 982,60 

Henkilöstökulut     

  Palkat ja palkkiot -11 344 988,99 -11 551 128,03 

  Henkilösivukulut     

    Eläkekulut -5 256 712,28 -5 888 752,30 

    Muut henkilösivukulut -641 721,69 -667 298,34 

      -17 243 422,96 -18 107 178,67 

Poistot ja arvonalentumiset     

  Suunnitelman mukaiset poistot -2 489 854,69 -2 578 855,97 

          

Liiketoiminnan muut kulut -443 776,50 -384 813,50 

Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 042 083,39  1 916 081,83 

          

Rahoitustuotot ja -kulut     

  Muut rahoitustuotot ja -kulut  284,02 147,34 

      284,02 147,34 

          

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 3 042 367,41 1 916 229,17 

         

Tilikauden ylijäämä  3 042 367,41 1 916 229,17 

     

 



 
 

1 

 

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tase 
 

 
  2014 2013 

VASTAAVAA     
PYSYVÄT VASTAAVAT     
Aineelliset hyödykkeet     
  Koneet ja kalusto 10 583 021,33 10 950 585,06 
      10 583 021,33 10 950 585,06 
          
Sijoitukset     
  Muut saamiset 4 186,00 4 186,00 
          
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Saamiset     
Lyhytaikaiset saamiset     
  Myyntisaamiset 63 665,15 78 479,70 

  Saamiset kunnalta 
Siirtosaamiset 

16 972 303,76 
172 364,83 

13 452 561,09 
31 442,43 

  Muut saamiset 17 803,64 20 225,73 
      17 226 137,38 13 582 708,95 
          
Rahat ja pankkisaamiset 86 968,55 86 180,50 
          
VASTAAVAA YHTEENSÄ 27 900 313,26 24 623 660,51 
          
VASTATTAVAA     
OMA PÄÄOMA     
Peruspääoma 15 216 439,14 15 216 439,14 
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 5 651 367,00 3 735 137,83 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 042 367,41 1 916 229,17 
      23 910 173,55 20 867 806,14 
          
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET     
  Poistoero 0,00 0,00 
          
PAKOLLISET VARAUKSET     
  Eläkevaraukset 59 800,00 72 600,00 
          
VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen     
  Ostovelat 768 277,44 475 748,35 
  Muut velat 263 409,58 235 070,51 
  Siirtovelat 2 898 652,69 2 972 435,51 
      3 930 339,71 3 683 254,37 
          
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27 900 313,26 24 623 660,51 
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen rahoituslaskelma 
 

 
2014 2013 

Toiminnan ja investointien rahavirrat     

      

Toiminnan rahavirta     

Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 042 083,39 1 916 081,83 
Poistot ja arvonalentumiset 2 489 854,69 2 578 855,97 
Rahoitustuotot ja -kulut 284,02 147,34 
Tulorahoituksen korjauserät -25 800,00 -4 045,70 

  5 506 422,10 4 491 039,44 
Investointien rahavirta     
Investointimenot -2 122 290,96 -2 161 200,00 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 13 000,00 14 805,00 

  -2 109 290,96 -2 146 395,00 
      
Toiminnan ja investointien rahavirta yht. 3 397 131,14 2 344 644,44 
      
   
Rahoitustoiminnan rahavirrat     
      
Muut maksuvalmiuden muutokset     
Saamisten muutos kunnalta -3 519 742,67 -2 583 325,20 
Saamisten muutos muilta -123 685,76 198 164,95 
Korottomien velkojen muutos muilta 247 085,34 43 491,31 

Rahoitustoiminnan rahavirta yht. -3 396 343,09 -2 341 668,94 
      
Rahoituksen rahavirta yht. -3 396 343,09 -2 341 668,94 
      
Rahavarojen muutos   788,05 2 975,50 
      
Rahavarojen muutos  788,05 2 975,50 
Rahavarat 31.12. 86 968,55 86 180,50 

Rahavarat 1.1. 86 180,50 83 205,00 
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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.
•  Seudulliseen liikenteeseen siirtymisen myötä toteu-
tettiin 1.7.2014 merkittäviä linjareitti- numerointimuu-
toksia. TKL:n linjat ulottuivat nyt myös Kangasalan ja 
Nokian puolelle.
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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


