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TURUN KAUPUNKILIIKENNE OY 

Toimitusjohtaja Juha Parkkonen  

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Yhtiön tehtävänä on linja-autoliikenne ja sopimus-

liikenteen tuottaminen Turun kaupungille. Yhtiö 

tuottaa Joukkoliikennelautakunnalle joukkoliiken-

nepalvelua yhtiön ja kaupungin välisen sopimuksen 

mukaisesti. Yhtiön tehtävänä on myös olla mukana 

erilaisissa joukkoliikenteen kehittämiseen liitty-

vissä pilotti- ja kehityshankkeissa. 

Nykyinen liikennöintisopimus ulottuu vuoteen 2026 

saakka.  

Toimintaympäristön muutostekijät 

Nykyisen liikennöintisopimuksen mukaisesti yhtiön 

liikennemäärä tulisi palauttaa viimeistään vuonna 

2019 vastaamaan vuoden 2010 tuotannon tasoa. 

Kaupunginhallitus on myös linjannut, että yhtiön 

markkinaosuuden tulisi olla noin 17 prosenttia Tu-

run sisäisestä liikenteestä.  

Vuonna 2021 toteutettava runkolinjastouudistus tu-

lee muuttamaan yhtiön liikennöimien linjojen reit-

tejä ja aikatauluja.  Todennäköisesti liikenteen so-

peuttaminen toteutetaan vasta runkolinjastouudis-

tuksen yhteydessä. Koska runkolinjastouudistus 

myös lisää Fölin tilaaman liikenteen määrää, on 

mahdollista, että yhtiön osuus supistuu kaupungin-

hallituksen linjaamalle tasolle vaikka yhtiön tuo-

tannon määrä säilyisi nykyisellä tasolla. 

Ilmeisesti vuonna 2021 Turun keskustaan valmistu-

van toriparkin rakennustyöt vaikeuttaa liikennöin-

tiä lisäten liikennöintikorvauksia (lisääntynyt ajo-

aika) mutta altistavat tuotannossa tapahtuville vir-

heille ja liikennevahingoille.   

Ensivuosikymmenellä mahdollisesti toteutettavalla 

joukkoliikenneratkaisulla on vaikutuksia yhtiön toi-

mintaan tarjoten yhtiölle mahdollisuuksia liiketoi-

minnan laajentamiseen ja kehitysyhteistyöhön 

osallistumiseen. Myös Rieskalähteentien bussivari-

kon käyttö on sidoksissa joukkoliikenneratkaisun 

toteutukseen.  

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Liikenteen mahdollinen väheneminen merkitsisi 

henkilöstövähennyksiä sekä vanhemman kaluston 

poistamista tuotannosta. Liikennöintisopimuksen 

kaluston keski-ikävaatimukset edellyttävät 2019 al-

kaneiden kalustinvestointien jatkamista. 

Toiminnan laatua pyritään kehittämään kuljetta-

jien osaamista kehittämällä, kaluston kunnosta 

huolehtimisella ja  selkeämmällä mittaristolla, jota 

hyödynnettäisiin myös esimiesten  kannustami-

sessa.  Tavoitteena on vähentää ajamattomien läh-

töjen määrä sekä muita palvelupoikkeamia. Tuo-

tannon tehostamista tietotekniikan avulla selvite-

tään vuoden 2019 aikana. 

Turku on maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan 

edelläkävijä. Kestävän ilmaston ja energian toimin-

tasuunnitelma (kv 11.6.2018 § 142) ohjaa kaupun-

kikonsernin toimia ilmastonmuutoksen hillitse-

miseksi ja varautumiseksi.  

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n toteuttama joukkolii-

kenne toimii hiilineutraalisti viimeistään vuonna 

2025 (Turun kaupungin Ilmastosuunnitelma 2029, 

kv 11.6.2018 § 42). Tavoitteeseen pääseminen 

edellyttää siirtymistä uusiutuviin biopolttoaineisiin 

bussien käyttövoiman osalta. Muutos saattaa johtaa 

lisääntyviin polttoainekustannuksiin, minkä vuoksi 

liikenteen tilaajan tulee olla valmis nostamaan lii-

kennöinnistä maksettavaa liikennöintikorvausta. 
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Linja-autoliikenteen tuottaminen sovitussa laajuudessa 

 
Toteutunut 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Mittari tai indikaattori  

Osuus tuotetuista linjakilometreistä (koko Föli), %         14,8 14 14 12 12 12 

 
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Noudatetaan liikennöintisopimusta 
 

 

Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille 

Mittari tai indikaattori       

Liikevoitto (1.000 €) 435 580 250 250 250 250 

 
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hyvällä kulujen hallinnalla. 
 

Antolainojen korko (1.000 €) 63 50 50 50 50 50 

 
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehdään kiitettävä liikevoitto ja maksetaan lainoja suunnitellusti. 

 

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2017 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 
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Toiminnalliset tavoitteet 

Osuus tuotetuista linjakilometreistä 
Turun sisäisessä liikenteessä, % 

~21 22,6 21 21 18 17 17 

Liikevaihto/ linjakilometri, € 3,37 3,48 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 

Kuljettajien myyty aika / maksettu aika 86,0 85,0 85 86 86 86 86 

Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi) 7,1 7,4 6,9 7 7 7 7 

Ajamattomat vuorot (kpl) 228 252 220 200 180 180 180 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 8 369 8 553 8 900 9 000 9 000 9 100 9 100 

Liikevoitto (1.000 €) 821 435 580 500 500 500 500 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja ve-
roja (1.000 €) 

734 364 530 450 450 450 450 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 3 651 22 975 700 800 800 800 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 103 105 110 110 110 110 110 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 27,6 10,3 10 10 10 10 10 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,6 8,3 11 10 10 10 10 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 44,8 49,5 55 50 50 50 50 

Nettovelkaantumisaste, % 87,4 11,0 7 10 10 10 10 

*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi 
vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta:       
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Vuosi 2020: Kolme uutta kaupunkiliikenteen telilinja-autoa 
Vuosi 2021: Kolme uutta kaupunkiliikenteen telilinja-autoa 
Vuosi 2022: Kolme uutta kaupunkiliikenteen telilinja-autoa    
Vuosi 2023: Kolme uutta kaupunkiliikenteen telilinja-autoa 

 
 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA 

VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN 

Liikenteen sopettamistoimenpiteiden toteuttaminen tapahtuu ilmeisesti 

runkolinjaston käyttäänoton yhteydessä vuonna 2021, joten yhtiön tuo-

tanto ja tuotannon rakenne tullee säilymään varsin lähellä vuoden 2019 

tasolla.  

Liikennöintikorvaukset on sidottu linja-autoalan kustannusindeksiin, joka 

kompensoi viiveellä suurimman osan mahdollisista muutoksista. Kaupun-

gin ilmastosuunnitelman toimeenpano merkitsee yhtiölle lisääntyviä polt-

toainekustannuksia. Siirtyminen biodieselin käyttöön lisäisi nykyiselläö 

tuotannolla ja kalustolla polttoainekustannuksia noin 100.000 euroa vuo-

dessa. Fölillä ei ole suunnitelmia ympäristöystävällisemmän liikenteen tu-

kemisesta esim. ympäristöbonuksilla.  

Linjastouudistuksen yhteydessä vuonna 2021 tuotantoa todennäköisesti 

tullaan tarkoistamaan  tilaajan toimesta. Yhtiön markkinaosuuden aikai-

sempaa väljempi määrittely sekä joukkoliikenteen määrän lisääntyminen 

otetaan sopeuttamisessa todennäköisesti huomioon, joten yhtiön liike-

vaihdossa ei ole odotettavissa merkittävää supistumista.   

Tuotannon mahdollinen supistuminen lisäisi kiinteiden kustannusten 

osuutta, mikä heikentänee liiketulosta ja yhtiön mahdollisuuksia rahoit-

taa omat kalustoinvestointinsa.  

Kaluston keski-iän nousu yli liikennöintisopimuksessa sovitun 8 vuoden ra-

jan edellyttää investointeja uuteen vähäpäästöiseen diesel-kalustoon 

vuosina 2019 – 2020. Tilaaja on lisäksi lisännyt telibussien käyttöä, mikä 

heijastuu kalustorakenteeseen. Uusia sähköbusseja ei olla hankkimassa.  

Ensivuosikymmenellä toteutettava joukkoliikenneratkaisu ei ilmeisesti 

vaikuta merkittävästi yhtiön talouteen vielä tarkastelukauden aikana. 


