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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 2016
Kuvat: Pekka Pirhonen ja TKL kuva-arkisto 

Toimitusjohta-
jan 
katsaus

Vuonna 2015 Tampe-
reen Kaupunkiliikenne 
Liikelaitoksen toiminta 
jatkui edellisvuosien 
viitoittamalla kehittä-
misen ja tehostamisen 
tiellä, kaupunginval-
tuuston hyväksymien 
linjausten mukaisesti. 
Tässä työssä on myös 
onnistuttu ja toiminta 
on ollut menestykse-
kästä.  

Aiempien vuosien taloudellinen menestys antoi perus-
teet myöntää tilaajalle tuotantosopimuksen hinnoitte-
luperiaatteista poikkeava ylimääräinen, noin miljoonan 
euron suuruinen, hinnanalennus.  Annetusta alennuk-
sesta huolimatta tilikaudella 2015 pystyttiin annetut 
tavoitteet saavuttamaan ja jopa selkeästi ylittämään. 
Keskeisiä tekijöitä suotuisaan taloudelliseen tulokseen 
ovat olleet polttonesteiden hinnan voimakas lasku, 
laskeneet eläkemenot, sairauspoissaolojen määrän vä-
hentyminen sekä työvuorosuunnittelun tehostaminen. 
Myös joukkoliikenteen kasvun myötä tullut budjetoitua 
suurempi suoritemäärä edesauttoi tuloksen kertymistä. 

Vuosi 2015 oli Tampereen joukkoliikenteessä TKL:n 
operointivelvoitteiden kannalta maltillisten muutosten 
vuosi. Merkittävimmät muutokset koskivat syksyllä 
suunniteltua hieman suurempana toteutunutta ope-
rointivelvoitetta. Vaikka liikenteessä isoja muutoksia ei 
vielä toteutunut, on vuoden aikana tehty merkittäviä 
suunnitelmia tulevien vuosien osalle koskien mm. säh-
köbussien käyttöönoton valmisteluja. 

Joukkoliikenteen tilaaja teetti vuoden tauon jälkeen 
asiakastyytyväisyysmittauksia. Näissä mittauksissa TKL:n 
mittauksiin valikoituneet linjat saivat vuoden 2015 
mittauksissa asteikolla 1-5 keskiarvosanan 3,98. Tulos 
on 0,02 parempi kuin edellisen mittauksen tulos vuo-
den 2013 lopulta. Asiakastyytyväisyyden kehittämisen 
osalta henkilöstölle oli asetettu tavoitteeksi taso 4,00, 
mistä kuitenkin jäätiin nyt niukasti. 

Matkustajamäärien osalta kehitys jatkui negatiivisena. 
TKL kuljetti vuonna 2015 yhteensä 19,5 miljoonaa mat-
kustajaa, mikä on noin 3,2% edellisvuotta vähemmän. 
Samanaikaisesti operoitujen linjakilometrien määrä 
kasvoi noin 1%. Vaikka Tampereen joukkoliikenteen laa-
jennusten myötä matkustajien kokonaismäärä nousikin, 
laski tuotettuja linjakilometrejä kohden kuljetettujen 
matkustajien määrä niin TKL:n osalta kuin koko Tampe-
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 2015 2014 2013 2012 

Matkat vaihtoineen (milj.) 19,5 20,1 21,8 22,1 

Ajokilometrit (milj.) 10,0 9,8 9,9 9,6 

Linjakilometrit (milj.) 9,0 8,9 9,1 8,9 

Vakinainen henkilöstö 332 314 318 303 

Linja-autoja käytössä 136 134 138 132 

Liikevaihto (milj. euroa) 27,5 28,1 28,7 27,9 

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

 

 



reen joukkoliikenteessä selvästi. 

TKL kuljetti vuonna 2015 linjaliikennematkustajien 
ohella, pienessä määrin ja hetkellistä ylikapasiteettiaan 
purkaen, myös tilausajoasiakkaita. Yhteistyössä tilaajan, 
ja muiden kaupungin organisaatioiden kanssa, järjes-
tettiin kuljetuksia mm. jäähallille, messuille Pirkkahalliin 
sekä Särkänniemen huvipuistoon. Lisäksi TKL kuljetti 
Vehmaisten koululaisia Vuorekseen oman koulun jäl-
leenrakennuksen aikana. 

Kaluston uudistamista jatkettiin erittäin tiukat pääs-
tönormit täyttävillä, Euro6–moottorein varustelluilla, 
linja-autoilla. Näitä hankittiin vuoden aikana yhteensä 
12 kpl. Lisäksi hankittiin 5 kpl käytettyjä linja-autoja. 
Huoltovarmuutta kohotettiin hankkimalla huoltokäyt-
töön varusteltu kuorma-auto. Tilatun suoritemäärän 
kasvun vuoksi autoja poistettiin käytöstä hieman han-
kintamäärä vähemmän ja kaluston kokonaismäärää saa-
tiin näin nostettua. Uudistusten ansiosta myös kaluston 
keski-ikä laski. Ajoneuvojen ohella hankittiin tilikauden 
aikana kaksi uutta rahantilitysautomaattia kuljettajien 
taukotiloihin. Näillä korvattiin jo aiemmin käytöstä pois-
tetut vanhat laitteet. Investointien kokonaisarvo oli noin 
3,0 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 vakituisessa työsuhtees-
sa kaikkiaan 332 henkilöä, mikä on selkeästi enemmän 
kuin edellisvuonna. Lisäksi henkilöstötarvetta täyden-
sivät kymmenkunta tarvittaessa töihin kutsuttavaa 
kuljettajaa. Lisääntyneestä suoritemäärästä huolimatta 
palkallisten henkilötyövuosien määrä laski edellisvuo-
desta noin kuudella, alittaen myös vuosisuunnitelmaan 
varatun määrän. Saavutettuja säästöjä laskee runsaan 
yhden henkilötyövuoden kasvanut työaikapankin vel-
kasaldo.  

Sairauspoissaolojen määrän lasku jatkui ja oli osaltaan 
vaikuttamassa säästöihin henkilöstökuluissa ja positiivi-
seen tuloskertymään. 

Tilikauden taloudellinen kokonaistulos muodostui jopa 
hieman edellisvuotta paremmaksi ja vahvistaa edelleen 
TKL:n toimintakykyä ja omavaraisuutta.  

Tampereen kaupungin liiketoimintajaosto käsitteli 
loppuvuonna 2015 TKL:n toiminnan kehittämistavoit-
teita, saavutettuja tuloksia ja tulevaisuuden linjauksia. 
Liiketoimintajaoston päätyminen aiemmin esillä ollutta 
mallia laajempaan oman tuotannon vähimmäismäärään 
viestii onnistuneesta kehitystoiminnasta ja antaa poh-

jaa kehitystyön pitkäjänteiseen jatkamiseen. Lähivuosi-
na TKL:n keskeisinä haasteina tuleekin olemaan sopeu-
tuminen seudulliseksi laajenevaan operointikenttään ja 
joukkoliikenteen uusien tariffimallien käyttöönottoon. 
Sopeutuminen vaatii myös kaluston osalta entistä tar-
kempaa suunnittelua. 

TKL on, roolinsa mukaisesti kehityshankkeita pilotoi-
vana operaattorina, mukana Tampereen kaupungin 
sähköisen liikenteen kehittämisessä. Tähän liittyen on 
vuoden 2015 aikana tehty päätös neljän sähköbussin 
hankinnasta, joiden on tarkoitus aloittaa operointi lop-
puvuodesta 2016.  
 
       Pekka Pirhonen

Toimitusjohtaja

Liikennepalvelut

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

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. Vuodesta 2013 
lukien TKL on tehostamistoimien ansiosta pystynyt an-
tamaan sopimushinnasta erillisen alennuksen. Alennuk-
sen määrää on tasaisesti kasvatettu, niin että vuodelle 
2016 alennus on korotettu 7,1%:iin. Annetun erillis-
alenuksen lisäksi indeksimuutos on alentanut perittyä 
tuotantohintaa vuodesta 2012.

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

TKL vastaa itse polttoaineiden hankinnan sekä linja-
autojen päivittäishuollon järjestämisestä, joista vuoteen 
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2014 asti vastasi Tampereen Infra. Sekä polttoaineiden, 
että vuonna 2015 kilpailutetun päivittäishuollon, osalta 
on pystytty saavuttamaan selkeitä säästöjä. 

Kalustohankinnoissa TKL huomioi, ympäristöasioiden 
ohella, erityisryhmien tarpeet. Kulun esteettömyyteen 
on kiinnitetty erityistä huomiota ja uudet linja-autot on 
varusteltu lastenvaunuystävällisillä avarilla keskisilloilla 
sekä turvakaarellisella pyörätuolipaikalla. TKL on ollut 
mukana kalustollaan myös teknologisissa innovaatio-
kokeiluissa. Vuoden 2016 osalta merkittävimmät uudet 
haasteet tulevat kohdistumaan sähköisen joukkoliiken-
teen avaamiseen Tampereella. 

Tampereen Kaupunkiliikenteen linja-autot ovat käytös-
sä myös monissa merkittävissä paikallisissa tapahtu-
missa, kuten messujen, jääkiekko-otteluiden ja muiden 
urheilukilpailujen yhteydessä. Särkänniemen huvipuis-
toon saapuvat vieraat ovat jo vuosia päässeet TKL:n 
bussilla pysäköintipaikalta huvipuiston portille. 

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

Linja-autokalusto  
  
Vuonna 2015 hankittiin yhteensä 12 uutta linja-autoa. 
Näistä kahdeksan, neljä Volvon 8908RLE 6x2 ja neljä 
Solariksen U15LE -telibussia, hankittiin aiemman kilpai-
lutuksen optio-oikeutta käyttäen. Näissä Volvoissa on 
voimanlähteenä 8-litran Volvon D8K moottori ja Solarik-
sissa 11-litrainen Paccarin MX-11 moottori.

Lisäksi neljä kaksiakselista bussia hankittiin kilpailu-
tuksen perusteella. Kaksiakseliksi uushankinnoiksi 
valikoituvat kilpailutuksen perusteella Volvon 8908 
RLE -bussit. Tähän kilpailutettuun hankintaan sisältyy 
myös optiomahdollisuus, jolla hankintaa voidaan jatkaa 
vuonna 2016 0-12 vastaavalla bussilla. 

Kaikki uudet autot täyttävät erittäin tiukat Euro 6 –pääs-
tönormit. Näiden ajoneuvojen päästöt eivät juurikaan 
ylitä sähkökäyttöisten ajoneuvojen päästöjä. Uusien 
autojen varustukseen kuuluvat pehmustettujen is-
tuinten ohella digitaalinen ajopiirturi, ovikamerat sekä 
alkolukko. Kaikki uudet autot on varustettu ZF:n Ecolife 
automaattivaihteistolla. Vuonna 2015 toimitetut uudet 
linja-autot on valmistettu Puolassa - Volvot Wroclawissa 
ja Solarikset Poznanissa. 

Kaluston toimintaa, ajotapapoikkeamia sekä polttoai-
neen kulutuksen seurantaa edesauttaa Volvon Telema-
tics-laitteisto, joka asennettiin myös kaikkiin vuonna 
2015 hankittuihin uusiin linja-autoihin.  

Liikennesuoritetilauksen yllättävä kasvu loppuvuodesta 

2015 edellytti myös kalustoon suunniteltua suurempaa 
panostusta. Uusien autojen ohella hankittiinkin Ruotsis-
ta käytettynä viisi Volvo 8507RLE–mallista linja-autoa. 
 
TKL:n kaikki linjaliikenteen linja-autot ovat matalalatti-
aisia. Tämä helpottaa erityisesti liikuntarajoitteisten ja 
vaikkapa lastenvaunujen kanssa matkustavien asiakkai-
den kulkua. 

Vuoden 2015 aikana käytöstä ja kirjanpidosta poistet-
tiin yhteensä kahdeksan bussia. TKL:n linja-autokalusto 
nuortui ja sen keski-ikä oli vuoden päättyessä 7,1 vuot-
ta.

Kunnossapito

Korjaamo- ja huoltotoiminnot ostettiin aiempaan 
tapaan pääsääntöisesti samalla toimitilakiinteistöllä 
sijaitsevalta Tampereen Infran korjaamopalveluilta. Päi-
vittäishuollon palvelut tuotti aiempien vuosien tapaan 
TKL:n tiloissa HTI-Team Oy aina syksylle asti, jolloin 
kilpailutuksen jälkeen uudeksi yhteistyökumppaniksi 
tuli Serveco Oy. 
Lisäksi huolto ja korjauspalveluita sekä varaosia hankit-
tiin mm. merkkikorjaamoilta. 
Kunnossapidon kokonaiskulut olivat tilikaudella 2015 
kaikkiaan noin 3,0 milj. euroa.

Energia ja ympäristönsuojelu

Polttoaine

Polttoaineen toimituksesta TKL:lle vastasi Neste Oil Oyj. 
Vuotuinen polttoaineen kulutus oli noin 4,05 milj. litraa. 
Polttoaineen ohella linja-autojen käyttämää AdBlue-liu-
osta hankittiin Brenntag Nordicilta vajaat 100 000 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 
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vertailla eri autosarjojen kulutuseroja ja näin ohjata 
vähiten kuluttavat autosarjat pisimpiin autopäiviin. 

Vuoden 2015 osalta ajosuorite oli noin 9,96 miljoonan 
kilometriä. Polttoaineen keskikulutukseksi muodostui 
näin vajaat 41 litraa sadalle kilometrille. Tämä lukema 
on yli kaksi litraa pienempi kuin edellisvuonna. Suo-
tuisat sääolosuhteetkin huomioiden, laskenut poltto-
aineen kulutus osoittaa tehtyjen kalustohankintojen 
ja kulutusseurantajärjestelmän laajentamisen olleen 
erittäin onnistuneita ratkaisuja. Polttoaineen keskiku-
lutuksen laskuun on myönteinen vaikutus ollut myös 
AdBlue:n käytön lisääntymisellä sekä linja-autonkuljet-
tajien motivoivalla kannustepalkkiojärjestelmällä.

Ympäristö

Ympäristönsuojelun päätavoitteet Tampereen Kaupun-
kiliikenteellä toteutuvat kaluston hankintaprosessin 
kautta. Uudet, vuosina 2010-2015 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 
on panostanut päivittäishuoltolinjan uudistamiseen ja 
nesteiden jakelujärjestelmien remontteihin. Päivittäis-
huollon ympäristöystävällisyyttä on parantanut myös 
edellisvuonna hankittu energiatehokas linja-autojen 
harjapesukone. 

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan 
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.

 

Tilikauden aikana ei ole raportoitu vaikutukseltaan 
suurista tai tavanomaisesta poikkeavista tapahtumista, 
joista olisi aiheutunut merkittävää vahinkoa. 

Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon 
valvonta

Tilikauden aikana TKL:lle on kirjattu noin 30.000 euroa 
omaisuuden luovutusvoittoja vanhojen ja käytöstä 
poistettujen bussien myynnin yhteydessä. Lisäksi 
tilikauden aikana on kirjattu kirjanpitoarvon ja käyvän 
arvon välisenä erotuksena ennenaikaisia poistoja noin 
630.000 euroa. Merkittäviin korvaus- tai muihin oikeu-
dellisiin vastuisiin ei tilikauden aikana ole jouduttu.
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Sopimustoiminta

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

Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on tehnyt 
itsearvioinnin sisäisen valvonnan järjestelyistä sisäisen 
tarkastuksen kehittämän arviointimallin avulla ja johto-
kunta on käsitellyt arvioinnin 17.2.2016.

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 sekä 
suunnitelma päivitetään vuonna 2016. 

Tiedotus ja markkinointi

Joukkoliikenteen asiakkaille kohdennetusta tiedotuk-
sesta ja markkinoinnista Tampereella vastaa lähtökoh-
taisesti Tampereen joukkoliikenne.

Sähköisen informaation ohella Tampereen joukkoliiken-
ne julkaisee painetut aikataulukirjat keväällä ja syksyllä, 
sekä muuta yleisölle suunnattua tiedotusmateriaalia. 

Henkilöstölleen kohdennettuun sisäiseen tiedotukseen 
TKL julkaisee Tilkku-nimistä lehteä. 

TKL:n omilta internet-sivuilta on löydettävissä, Tampe-
reen joukkoliikenteen palveluihin ohjaavan pääsivun 
ohella, lisätietoa TKL:n organisaatiosta, toiminnasta ja 
palveluista. 

Yli neljässäkymmenessä TKL:n linja-autoista on mat-
kustamon puolella sähköinen informaatiotaulu, jossa 
julkaistaan kaupallisen materiaalin ohella myös TKL:n tai 
Tampereen joukkoliikenteen asiakastiedotteita. 

Henkilökunta

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vakituisen 
henkilöstön määrä kasvoi kertomusvuonna edellis-
vuodesta 18 henkilöllä määräaikaisten työsuhteiden 
vakinaistamisen myötä. Henkilöstön määrää kasvatti 
myös lisääntynyt liikennesuorite. TKL:n on myös moni-
kulttuurinen työyhteisö. Henkilöstöstä oli vuoden 2015 

lopussa lähes neljännes maahanmuuttajataustaisia.  
Naisia linja-autonkuljettajista oli vajaat 8%. Henkilökun-
nan keski-ikä vuoden lopussa oli 47,6 vuotta.

Henkilöstöhallintoa ohjaa konsernihallinnon ohjeen 
mukainen henkilöstösuunnitelma, joka on käsitelty ja 
hyväksytty TKL:n johtokunnassa. Osana henkilöstösuun-
nitelmaa on laadittu myös työhyvinvointia ja tuotavuu-
desta palkitsemista koskevat suunnitelmat. Lisäksi on 
laadittu erillinen, vuosittain päivitettävä, TKL:n henkilös-
tön työterveyssuunnitelma yhteistyössä Tullinkulman 
työterveyden kanssa. Näitä suunnitelmia on myös käsi-
telty yhdessä henkilöstön kanssa yhteistoimintaryhmän 
kokouksissa.

Vuoden 2015 aikana toimitusjohtaja käytti kaupungin-
hallituksen henkilöstöjaoston hänelle delegoimaa pää-
tösvaltaa mm. vakanssien täyttämiseen ja palkkaukseen 
liittyvissä asioissa.

Vuosittaisella ammattipätevyyskoulutuksella (CAP) 
ylläpidetään henkilöstön jatkuvaa ammattitaitoa ja 
valmiuksia ammatissa toimimiseen. Koulutuksen yh-
teydessä järjestetään myös kehityskeskustelut, joiden 
kautta yksilölliset tarpeet ja kehityspolut tulevat hyvin 
ja laajamittaisesti huomioiduksi. 

Vahva taloudellinen tulos mahdollisti henkilöstölle 
suunnatun, ja tavoitteiden toteuman perusteella 80-360 
euron suuruiseksi muodostuneen, tuottavuuspalkkion. 
Ennakkoon määritellyt palkkioon oikeuttaneet tavoit-
teet saavutti noin kolme neljännestä koko henkilöstös-
tä. Tämän konsernitason palkitsemisjärjestelmän ohella 
TKL:llä jatkettiin osaavan ja työnsä taiten tehneen hen-
kilöstön pienimuotoista palkitsemista ja kannustamista. 
Henkilöä kannustettiin myös henkilökohtaiseen kunnon 
ja hyvinvoinnin ylläpitoon urheilupäivien sekä erilaisten 
liikunnallisten tapahtumien ja kampanjoiden kautta. 

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 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.

Työhyvinvointiin panostaminen on tuonut tuloksia 
laskevina sairauspoissaoloina. Vuoden 2015 aikana 
sairauspoissaolojen määrä laski, edellisvuoden huimaa 
pudotusta täydentäen, vielä runsaat 2,5%. 
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Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta esittää, että ennen varauksia oleva tilikauden ylijäämä on 
3 418 367,30 euroa ja tämä siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämän lisäykseksi.

tulot laskivat 0,6 milj. euroa eli 1,8%. Edellisvuoteen 
verrattuna tilatut linjakilometrit kasvoivat runsaalla 
prosentilla, mutta matkustajamäärä laski runsaat 3,2%. 
Ajokilometrejä kohden laskettuna kustannukset laskivat 
5,2% vuonna 2015. Toiminnan tehostaminen mahdol-
listi tilaajalle annettavan erillisen hinnanalennuksen 
vuodelle 2015 sekä sen kasvattamisen vuoden 2016 
alusta lukien. 

Kulut korkoineen ja poistoineen olivat 28,0 milj. euroa, 
mikä on 3,3% vähemmän kuin edellisvuonna.

Suurin kuluerä, henkilöstömenot, laski edellisvuodesta 
puolisen prosenttia, ollen 17,1 milj. euroa. 

Kalustosta tehdyt poistot olivat edellisvuoden tapaan 
vajaat 2,5 milj. euroa. Investointien määrä ylitti poistot 
noin 0,5 miljoonalla eurolla.

Tilikauden voitollinen kokonaistulos, 3,4 miljoonaa eu-
roa, oli selkeästi asetettua tulostavoitetta parempi. 

Tilintarkastuksesta on vastannut BDO Audiator Oy. 
Tilintarkastusta on suoritettu tilikauden 2015 aikana ja 
tilinpäätöksen tilitarkastus alkuvuodesta 2016.

Johtokunta
Kertomusvuonna TKL:n johtokunnan puheenjohtajana 
toimi Matti Rainio. Kaupunginhallituksen edustajana 
TKL:n johtokunnassa oli alkuvuoden Jaakko Mustakallio 
ja 1.6. alkaen Petri Siuro.

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 2015 yhteensä 
10 ja pöytäkirjoihin kertyi 78 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 2016 
hyväksymisestä, sekä talousarvion 2016 ja taloussuun-
nitelman 2015-2017 hyväksymisestä. 

Tilinpäätös ja tilintarkastus

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

Liikevaihto vuonna 2015 oli 27,5 milj. euroa, kun se 
aiempana vuonna oli ollut 28,1 milj. euroa. Kokonais-

 
TKL:n johtokunta vuonna 2015

Jäsen    Varajäsen
Rainio Matti, pj (sdp)  Suhonen Pekka 
Lager-Ruuti Kaisu, varapj, (kok.)  Timonen Eeva 
Asplund Kirsi-Maarit, (ps)  Siren Antti
Hirvimies Johanna, (sdp)  Niemenmaa Marjo 
Kallio Sami, (vihreät)  Tammisto Karo
Mahmoud Machaal(vas.)  Kemppinen Raimo 
Timo Kosonen (sit.)  Ahola Sari

Toiminta- ja vuosisuunnitelman toteutuminen  
(1000 €) vuonna 2015 

      
   Toteutunut  Vuosisuunn. 
Liikevaihto                              27 540  26 800 
Muut tuotot                             390  225 
Kulut                               25 515  28 000 
Käyttökate  5 891  2 500 
Poistot                                    2 473  2 000 
Tilikauden yli-/alijäämä               3 418  500 
Investoinnit                             2 992  3 000 
      
Suoritteet     
 Matkat vaihtoineen, 1000 kpl  19 453   
 Ajokilometrit, 1000 kpl    9 959   
Taloudellisuus/kannattavuus     
 Liikevaihdon muutos-%  -2,2   
 Käyttökate-%  18,8   
 Tuotot, eur/hlö  86 997   
 Menot eur/matka  1,44   
 Menot, eur/ajokm  2,81   
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuloslaskelma  

 

   
1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 

Liikevaihto 27 540 257,33 28 145 905,51 

Liiketoiminnan muut tuotot 390 567,06 370 526,71 

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

Materiaalit ja palvelut     

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 183 371,14 -4 800 537,14  

  Palvelujen ostot -3 736 602,44 -3 971 757,54 

      -7 919 973,58 -8 772 294,68 

Henkilöstökulut     

  Palkat ja palkkiot -11 305 046,24 -11 344 988,99 

  Henkilösivukulut     

    Eläkekulut -5 208 340,72 -5 256 712,28 

    Muut henkilösivukulut -633 746,80 -641 721,69 

      -17 147 133,76 -17 243 422,96 

Poistot ja arvonalentumiset     

  Suunnitelman mukaiset poistot -2 473 102,55 -2 489 854,69 

          

Liiketoiminnan muut kulut -447 670,13 -443 776,50 

Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 417 944,37  3 042 083,39 

          

Rahoitustuotot ja -kulut     

  Muut rahoitustuotot ja -kulut  422,93 284,02 

      422,93 284,02 

          

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 3 418 367,30 3 042 367,41 

         

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 418 367,30 3 042 367,41 
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tase 
 

 
  2015 2014 

VASTAAVAA     
PYSYVÄT VASTAAVAT     
Aineelliset hyödykkeet     
  Koneet ja kalusto 11 101 618,78 10 583 021,33 
      11 101 618,78 10 583 021,33 
          
Sijoitukset     
  Muut saamiset 4 186,00 4 186,00 
          
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Saamiset     
Lyhytaikaiset saamiset     
  Myyntisaamiset 57 489,39 63 665,15 

  Saamiset kunnalta 
Siirtosaamiset 

19 997 078,59 
162 353,65 

16 972 303,76 
172 364,83 

  Muut saamiset 17 730,78 17 803,64 
      20 234 652,41 17 226 137,38 
          
Rahat ja pankkisaamiset 75 994,90 86 968,55 
          
VASTAAVAA YHTEENSÄ 31 416 452,09 27 900 313,26 
          
VASTATTAVAA     
OMA PÄÄOMA     
Peruspääoma 15 216 439,14 15 216 439,14 
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 8 693 734,41 5 651 367,00 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 418 367,30 3 042 367,41 
      27 328 540,85 23 910 173,55 
          
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET     
  Poistoero 0,00 0,00 
          
PAKOLLISET VARAUKSET     
  Eläkevaraukset 56 200,00 59 800,00 
          
VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen     
  Ostovelat 727 495,09 768 277,44 
  Muut velat 251 780,61 263 409,58 
  Siirtovelat 3 052 435,54 2 898 652,69 
      4 031 711,24 3 930 339,71 
          
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31 416 452,09 27 900 313,26 
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen rahoituslaskelma 
 

 
2015  2014 

Toiminnan ja investointien rahavirrat      

       

Toiminnan rahavirta      

Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 417 944,37  3 042 083,39 
Poistot ja arvonalentumiset 2 473 102,55  2 489 854,69 
Rahoitustuotot ja -kulut 422,93  284,02 
Tulorahoituksen korjauserät -33 566,01  -25 800,00 

  5 857 903,84  5 506 422,10 
Investointien rahavirta      
Investointimenot -2 991 700,00  -2 122 290,96 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 29 966,010  13 000,00 

  -2 961 733,99  -2 109 290,96 
       
Toiminnan ja investointien rahavirta yht. 2 896 169,85  3 397 131,14 
       
    
Rahoitustoiminnan rahavirrat      
       
Muut maksuvalmiuden muutokset      
Saamisten muutos kunnalta -3 024 774,83  -3 519 742,67 
Saamisten muutos muilta   16 259,80  -123 685,76 
Korottomien velkojen muutos muilta 101 371,53  247 085,34 

Rahoitustoiminnan rahavirta yht. -2 907 143,50  -3 396 343,09 
       
Rahoituksen rahavirta yht. -2 907 143,50  -3 396 343,09 
       
Rahavarojen muutos  -10 973,65  788,05 
       
Rahavarojen muutos -10 973,65   788,05 
Rahavarat 31.12. 75 994,90  86 180,50 

Rahavarat 1.1. 86 968,65  86 180,50 

  
 

  



• 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

 
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


