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Pääkirjoitus

Kuva: Tapio Paloranta

Kehit yksen tiellä

Kiusallani nimesin tämän
ensimmäisen pääkirjoitukseni juuri noin. Kaksi vaihtoehtoa tarjoava sanapari
kuvastaa kuitenkin elämää
ja erityisesti työelämää.
Olemme joko menossa
hyvää vauhtia kohti parempaa – tai sitten istumme kuin tatti kehityksen
jarruna.
Tilausajokuljettajan ammatissa ei ole koskaan
valmis. Jokainen päivä ja
työtehtävä antaa ajattelemisen aihetta sekä mahdollisuuden oppia uutta.
Joudumme joka päivä
uudelleen ansaitsemaan
asiakkaidemme hyväksynnän sekä suosion ja miettimään, teemmekö työmme
parhaalla
mahdollisella
tavalla.
Kilpailuun olemme saaneet tottua. Kyse ei ole
pelkästään yritysten välisestä laatu- ja hintakilpailusta, vaan ylipäätään taistelusta ihmisten
vapaa-ajasta. Matkailu ja

tilausajopalvelut sen yhtenä osana joutuvat yhä
kiivaammin
kuluttajien kiinnostuksesta. Entä
jos matkailusta tuleekin
kirous, kun huoli ilmastonmuutoksesta kasvaa?
Sitten olemme yhä hurjemman kilpailutilanteen
edessä.
Tulevaisuus tuo joka tapauksessa yllätyksiä, vaikka
visiot jäisivätkin toteutumatta. Kohtalon vietäväksi ei silti kannata jättäytyä.
Paras avain omaan tulevaisuuteen on tehdä työnsä niin hyvin kuin osaa
ja pystyy. Lause sisältää
itsessään myös kehittymisen ja kehittämisen ajatuksen: omaa osaamista täytyy rehellisesti arvioida ja
tarvittaessa parantaa sitä.
Suurimman kisan joutuu
lopultakin käymään itsensä kanssa.
Edelliset rivit koskettavat
myös itseäni. Kiitän nöyrästi siitä luottamuksesta,
jota Tilausajokuljettajat

ry on osoittanut valitessaan minut ja poikani
Mikon lehdentekijöiksi.
Samalla tuntuu siltä, että
olen palannut kotiin. Olin
lehden toimitussihteeri ja
ilmoitusmyyjä 1990-luvun alkuvuosina. Yhdessä
Kulmalan Matin kanssa tehtiin kymmenkunta
lehteä. Noista vuosista
on pelkästään positiivisia
muistoja.
Lehdenteon viestikapula on ollut helppo ottaa
vastaan. Isko Uusimäki
ja Riitta Salmu ovat yhdessä muun tiimin kanssa
tehneet erinomaista ja laadukasta Charter Clubia.
Lämmin kiitos ansiokkaista vuosista!
Kehittämisen tarve ei siten
ole huutava, eikä lehden
perusolemusta ole mitään
syytä muuttaa. Ulkoasua
sekä
taittoperiaatteita
olemme hieman viilanneet. Palaute muutoksen
onnistumisesta on oikein
tervetullutta.

Päätoimittajana
minua
kiehtoo eniten asia, joka
on yhteinen kaikille yhdistysten julkaisuille: jäsenet
pitäisi saada aktiivisemmin mukaan lehteä tekemään. Haaveissani elää
Charter Club, jonka jokaisessa numerossa vilahtaisi
aina pari uutta kirjoittajan
nimeä.
Aiheita on loputtomasti.
Ne tarvitsee vain poimia
teksteiksi ja kuviksi. Lupaan auttaa parhaani mukaan, jotta kynnys olisi
mahdollisimman matala.
Juuri Sinä Tilausajokuljettajien jäsen olet paras
asiantuntija
antamaan
kiinnostavaa
sisältöä
omalle lehdellemme.
Lähdetään yhdessä kehityksen tielle tekemään
vieläkin parempaa lehteä!
Turvallista & antoisaa
sesonkia toivottaen
Pekka Paloranta
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Pysähdy

juustoportilla
Helppoa ja mutkatonta!
Meille on helppo tulla, nopeat pysähdykset
onnistuvat isollakin porukalla vaivattomasti ja
vatsan saa täyteen noutopöydästä tai à la carte
-listalta. Tuliaiset löytyvät juustokaupasta tai
Pentikin valikoimasta.
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Jalasjärvi

Keisarintie 145,
61710 Pentinmäki
puh. 06 456 6900
jalasjarvi@juustoportti.fi

kärsämäki

Haapajärventie 1,
86710 Kärsämäki
puh. 044 580 5880
karsamaki@juustoportti.fi

Ylöjärvi

Kumitie 2,
33470 Ylöjärvi
puh. 044 793 8070
ylojarvi@juustoportti.fi

Kuopio

Naulakatu 2,
70800 Kuopio
puh. 044 793 8055
kuopio@juustoportti.fi

mäntsälä

Pohjoinen Pikatie 8,
04600 Mäntsälä
puh. 044 793 8050
mantsala@juustoportti.fi

aukioloajat: juustoportti.fi/kahvilat
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Hallituksen näkökulma

Uusi n t u u l i n
kohti ju h l av u o t t a
Kohti kolmeakymppiä
mennään kovaa vauhtia.
Nyt on itse asiassa 30.
toimintavuosi ja ensi
vuonna on varsinainen
juhlavuosi. Vuodet vierii
ja meilläkin on tapahtunut pieniä muutoksia,
vaikka toiminta-ajatus
on säilynyt samana.
Olemme ottaneet pieniä
digiloikkia ja yksi tärkeimpiä toimintamuotojamme on saanut hyviä
työkaluja. Tiedottaminen on helpottunut huikeasti somen ja muiden
sähköisten medioiden
ansiosta.
Alamme ja työskentely-ympäristömme muuttuvat koko ajan.
Rakennustyöt varsinkin pääkaupunkiseudulla teettävät töitä
tiedottamisen saralla. Pyrimme
pitämään jäsenistöä ajan tasalla
muutoksista. Nopein ja reaaliaikaisin media on Facebook.
Sinne saadaan nopeasti kuvaa ja
verkkosivujen materiaalia. Meidän naamakirjamme on saanut
mukavasti jäseniä. Lähestymme
pikkuhiljaa 500 jäsenen raja-

pyykkiä. Toki kaikki eivät halua
olla somessa ja moni mukana
oleva kiroaa sitä, mutta se on
kuitenkin niin kätevä. Keskustelu on ollut todella asiallista. Asiaan kuuluvat pienet ylilyönnit ja
niitä ylläpito tarvittaessa ampuu
alas. Jos et ole Face-ryhmässä
mukana, saat tietoa sähköpostitse ja verkkosivujemme kautta.
Yksi esimerkki ajantasaisen tiedottamisen merkityksestä ovat
Helsinki-Vantaan lentoaseman
muutokset. Jäsenistö saa tietoa
sitä mukaa, kun työmaa etenee.
Olemme myös mukana Finavian postituslistalla, eli saamme
ajantasaista tietoa. Voimme antaa myös palautetta liikennejärjestelyistä ja ym. meitä koskevista asioista. Valitettavasti tai
onneksi emme voi kuitenkaan
määrätä, miltä lentoaseman tulisi näyttää.

Charter Club- lehti
otti uuden askeleen

Meidän ykkösmediamme on
kuitenkin Charter Club- lehti,
joka on ollut tiedotuskanava jo
29 vuotta. Historiaan mahtuu
paljon juttuja, kuvia, tiedotteita ja paljon tekijöitä, jotka ovat

antaneet oman peukalonjälkensä lukijoille. Nyt luet erilaista
julkaisua, sillä tästä numerosta
alkaen päätoimittajanamme on
kaikkien tuntema bussialan journalisti Pekka Paloranta. Jos et
tunne henkilökohtaisesti, niin
olet ainakin lukenut hänen tuottamiaan julkaisuja. Olemme
iloisia, että pystymme julkaisemaan omaa lehteä. Tämä ei ole
järjestökentässä ihan itsestään
selvää. Moni yhdistys on joutunut lopettamaan jäsenlehden
puhtaasti taloudellisista syistä.
On tässä meilläkin haasteemme,
mutta olemme pitäneet Charter
Clubia yhtenä tärkeimmistä toimintamuodoistamme. Olemme
vain halunneet panostaa siihen.
Toivotamme siis Pekan lämpimästi tervetulleeksi Charter Clubin päätoimittajaksi!
Tästä on mukava jatkaa kohti kesää ja toivottavasti entistä
vilkkaampaa matkailusesonkia.
Tilausliikenne ja bussit säilynevät kaikista maailman myllerryksistä huolimatta eli olemme
oikealla alalla.

”

On tässä
meilläkin
haasteemme,
mutta olemme
pitäneet Charter
Clubia yhtenä
tärkeimmistä
toimintamuodoistamme

Tilausajokuljettajat ry:n hallitus

Lämmin Kiitos Riitta Salmulle ja Isko Uusimäelle monivuotisesta työstä
lehtemme parissa. Tästä on hyvä jatkaa matkaa eteenpäin.
Charter Club-lehden lukijat

Liity sinäkin jäseneksi!
Täytä hakulomake netissä:
www.tilausajokuljettajat.fi
Charter Club 2/19
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Ammattilainen asialla

Pikkutytön unelmasta
tuli hyvä ammatti
Lapsuudessa tyttöjen
leikit ja Barbiet eivät
sytyttäneet lemiläistä
Anni Ovaskaa. Häntä
kiinnostivat linja-autot.
Ammatinvalintakin oli
selvä jo varhain.

Omat ongelmansa ovat tehneet
myös kelit. Maaseutureiteillä
tienhoito on nykyisin tunnetusti
melko leväperäistä.
– Joinain talvina on ollut kelejä, että reittejä on jouduttu jättämään ajamatta. Mennyt talvi
on ollut siitä erilainen, että tiet
pidettiin aiempaa paremmassa
kunnossa, Anni mainitse.

– Kyliltä olen kuullut, että leikin
linja-autonkuljettajaa jo pienenä, naurahtaa Anni istuessaan
toukokuisena aamuna Tilausliikenne E.Rantanen Oy:n LahtiScanian ratissa.
Anni arvelee, että kimmokkeita
on voinut tulla kotoa. Isä Juhana Ovaska ehti tehdä 30 vuoden
uran linja-autonkuljettajana; ensin Saimaan Osuus-Auton ja yrityskaupan jälkeen Savonlinjan
palveluksessa.

Ylpeä Kouvolan kasvatti

Nykyiseen tilanteeseen on johtanut Annin määrätietoinen toiminta.

Vaaratilanteita on tullut eteen liikenteessä ja valitettavasti myös
bussin sisäpuolella. Anni on
kerran joutunut ryöstöyrityksen
kohteeksi.
– Vaikka töissä ollaankin, muistetaan nauttia täysillä näistä
vähäisistä kesäpäivistä! toivottaa Anni kollegoilleen.
– Olen varsin ylpeä siitä, että
olen Kouvolan kasvatti. Meillä
oli hyvät opettajat ja hyvä kalusto.

Kiva lähteä laivakeikalle

– Halu päästä kuljettajaksi vaikutti opiskeluihini. Lähiseudulla
ei ollut nuorisopuolen kuljettajaopintoja tarjolla, joten menin
lukioon ja pääsin ylioppilaaksi
vuonna 2011.

Linja-autokortin Anni sai loppuvuodesta 2013. Harjoittelupaikka löytyi tammikuussa 2014 lappeenrantalaiselta Tilausliikenne
E. Rantaselta, joka harjoitteluajan päätyttyä tarjosi töitä.

Ylioppilaslakin saamisen jälkeen Anni ryhtyi siivoojaksi.
Toimisto- ja kotisiivouksissa
vierähti kaikkiaan kolmisen
vuotta.

– Tässä sitä ollaan edelleen, olen
tykännyt talosta. Hyvä täällä on
olla, kun olen kasvanut taloon
ja sen tapoihin harjoitteluajoista
alkaen.

Vihdoin Anni täytti vaadittavat
21 vuotta ja lähetti hakemuksensa Kouvolan Aikuiskoulutuskeskukseen.

Rantasella ja samaan omistukseen lukeutuvalla Kymen Charterlinella kaikki kuljettajat ajavat kaikkia liikennetyyppejä.

Anni odotti hieman malttamattomana kutsua haastatteluun. Sitä
ei kuitenkaan tullut.

Haastattelupäivänä Annin listaan
on merkitty Lappeenranta-Lemi
-vuoron ajoa aamulla sekä iltapäivällä. Työnkuvaan kuuluvat myös
tilausajot. Niitä onkin mahtunut
runsaasti viisi vuotta jatkuneeseen
uraan. Luonnollisesti Anni on Tilausajokuljettajat ry:n jäsen.

Pari päivää ennen kurssin alkua tuli sen sijaan puhelu, jossa
Anni toivotettiin tervetulleeksi
opiskelemaan linja-autonkuljettajaksi. Valitsijoiden mielestä
haastattelua ei tarvittu, koska
Annin hakemuksesta henkinyt
motivaatio alalle oli niin vakuuttava.
Kouvolan ”Aikkari” saa Annilta
runsaasti kiitosta:
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Yhdessä vaiheessa oli runsaasti
matkatoimistoajoja, jotka työllistivät myös Annia.
– Laivakeikoista pidin kovasti. Jotkut vähän naureskelivatkin minulle, kun niin mielelläni niille lähdin.
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Viiteen vuoteen sopii monenlaisia tilausajoa. Yleensä kaikista
on jäänyt myönteisiä muistoja.
– Olen nähnyt paljon monenlaisia paikkoja, joissa ei muuten tulisi käytyä. Olen tutustunut erilaisiin ryhmiin ja ihmisiin sekä
kollegoihin ympäri Suomen.
Muutenkin työ on vastannut Annin mielikuvia, jotka olivat aika
realistisia: olihan hän seurannut
alaa lapsesta saakka.
– Eihän tämä ole siistiä toimistotyötä, vaan raskasta monella
tavalla. Mutta olin siihen varautunut, joten pettymyksiä ei ole
tullut.
Tilausajojen ominaispiirteisiin
lukeutuva yllätyksellisyys on
ehtinyt tulla tutuksi. Anni on
oppinut selviytymään tilanteissa, joissa muutokset saattavat
sekoittaa valmiit suunnitelmat.

Ryöstö jäi yritykseksi

Haasteitakin kuljettajan työssä
riittää.
– Kaikista haastavin minulle
on autojen tekninen puoli, Anni
myöntää.
Toki vuosien varrella kokemus
opettaa. Vakioautotkin osaltaan
auttavat asiassa. Silloin huomaa
helpommin, jos jotain on vialla.

– Asiakas yritti viedä rahastusrepun auton telineestä. Pidin siitä
kuitenkin niin tiukasti kiinni,
että ryöstäjä luovutti ja pakeni
ilman saalista.
Tapauksen seurauksena reppu
on nyt toisella puolella, vaikka
rahastus onkin hankalampaa.

Työ ja harrastus

Kuljettajaksi ryhtymisensä jälkeen Anni ei ole saanut busseista ja alasta tarpeekseen. Hän
myöntää olevansa myös linjaautoharrastaja.
– Olihan se nuorempana muiden
mielestä kummallista, kun tyttö
harrasti linja-autoja, Anni hymyilee.
Harrastus syventyi, kun kotiin
hankittiin nettiyhteys. Internetistä Anni löysi suuren määrän
bussisivuja, joista lähti virike
bussien kuvaamiseen. Annilla on edelleen omat kuvasivut, jotka löytyvät osoitteesta
scanni.kuvat.fi/kuvat/.
Anni on aktiivinen Suomen
Linja-autohistoriallisen Seuran
Etelä-Karjalan osaston jäsen.
Harrastajat kokoontuvat säännöllisesti ja yhteisenä projektina on ollut Toimi Vento Ky:ltä
saadun 31-vuotiaan Lahti EagleScanian kunnostus.
Teksti ja kuvat
Pekka Paloranta
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Tuo ryhmäsi ja bussisi
hyvään huoltoon Villähteelle!

Tervetuloa toisenlaiseen taukopaikkaan, jossa saat hyvän huollon sekä ryhmällesi että bussillesi.
Lahden Villähteellä sijaitseva perinteikäs koritehdas on herännyt uuteen eloon:
Liike- ja Yrityskeskus Korissa toimii yhteensä noin 40 yritystä.
Nostalgiaa tihkuvissa tiloissa sijaitseva Lounaskori on erinomainen ruokapaikka. Tietysti voitte poiketa meille myös kahvitauolle.
Kun ryhmä nauttii Lounaskorin antimista ja tutustuu Korin myymälöihin, tuo bussisi Willähteen Bussihuollon osaaviin käsiin.
Etukäteen sovitut huoltotoimenpiteet onnistuvat nopeasti ja joustavasti. Tauon aikana voi kätevästi teettää myös tarkastuksen
tarvittavista huolloista ja korjauksista. Matkapölyt huuhdellaan pois pesuhallissamme.
Meillä on lukuisia liikkeitä, joista löytyy persoonallisia tuliaisia, lahjaesineitä, kukkia, hyvinvointipalveluja ja kosolti muuta kivaa.

Lounaskori

Avoinna
M-P 7.00 - 16.30

Tilauksesta muulloinkin

Willähteen Bussihuolto Oy

040 572 9282
mervi@lounaskori.fi
www.lounaskori.fi

Liike- ja Yrityskeskus Kori, Koritie 2, 15540 Villähde

044 7922 631
korjaamo@wbh.fi
www.wbh.fi
www.korinyrittajat.fi

Tervetuloa Jyväskylään!

Tunnelmia viime vuoden näyttelystä. Kuvat: Timo Rinnekari

Linja-autoliiton BUS 2019 -näyttelytapahtuma järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 17.-19.6.2019.
Tilausajokuljettajat ry on tälläkin kertaa mukana tapahtumassa.
Yhteistyökumppanimme osastolla ovat TTS, GRADIA ja SATAEDU.
Näyttely on avoinna 18.6 klo 9-17 ja 19.6 klo 9-13.
Kävijäksi voi rekisteröityä etukäteen osoitteessa www.linja-autoliitto.fi/fi/bus2019

Charter Club 2/19
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Testiesittelyssä
VDL Futura FHD2-129/300 tilausajo/pikavuoroauto

Merkittävästi uudistettu

Tämän kertainen esiteltävämme VDL Futura FHD2-129/300 on kokenut uudistuksia, joista kokonaisuuden ohessa nyt kerromme. Futurastakin vaihtoehtoja löytyy, mutta kaikki ovat niin
sanotusti samaa perusratkaisua. Autoa on kahta korkeutta, korkea ja keskikorkea, ja useampia pituuksia, joista pisimmät teliautoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun yhden esittelee, on kaikki esitelty. Toki ajettavuudessa on eroja pituuden ja korkeuden vaikutuksista ja
teliauto eroaa hieman kaksiakselisesta. Muutosta on tapahtunut moottorissa, vaihteistossa ja
lämmityksessä. Tämä auto on kaksiakselinen 12,9 metriä pitkä, pituus näkyy mallimerkinnässä
129:nä. Uusitulle Futuralle VDL antaa kolmen vuoden tai 300 000 km:n takuun.
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Uusi moottori

Tämän auton uusittu moottori
on DAF:in valmistama MX11-300, jossa 300 tarkoittaa sen
tehoa kilowateissa (KW) eli 408
hevosvoimaa (hv) kierrosluvulla 1600 r/min. Tuo 300 esiintyy
myös tuossa auton mallimerkinnässä. Moottorin sylinteritilavuus on 10,8 litraa, siitä tuo
mallimerkinnän 11. Moottorin
käyntikierrosten alue on tyhjästä 550 r/min maksimiin 2200
r/min. Suurin vääntö saadaan
jo alhaisilla kierroksilla, vääntöä löytyy koneesta 2000 Nm
kierroksista 900 r/min alkaen
kierroksiin 1600 r/min saakka.
Näillä muutoksilla päästään entistä pienempään polttoaineenkulutukseen.

Uusi
vaihdelaatikko

Täysin uusi vaihdelaatikko tuntee tunnuksen ZF 12TraXon
2011BO. Se sisältää ZF intarder
-hidastimen. Vaihteiden vaihtamisesta laatikko huolehtii itse
automaattisesti, mihin kuljettaja
voi toki myös vaikuttaa. Automaattisen vaihtamisen sijaan
kuljettaja voi kytkeä manuaalisen vaihdon erikoistilanteisiin,
esimerkiksi silloin, kun ajoalusta on epämääräinen. Automaattista vaihtamistakin kuljettaja
voi hetkellisesti muuttaa välitystä nostamalla tai laskemalla. Valinnasta löytyy myös hitaaseen
ajoon eteen- tai taaksepäin niin
sanottu manoveerausvaihtoehto.
Uutuuteen kuuluu myös ecorullaustoiminto. Esimerkiksi vakionopeussäätimellä ajettaessa
myötäisessä se vaihtaa vaihteen
vapaalle ja moottorin pyörimisen tyhjäkäynnille. Tämä on siinä tilanteessa edullisempaa kuin
vauhdin hidastaminen jarruttavalla moottorilla nolla kulutuksella. Normaaleissa moottorijarrutuksissa on moottorin kulutus
nollilla.

Vaihteiston toiminnassa on perustavaa laatua eroa vanhaan
verrattuna. Nyt auto lähtee liikkeelle ripeämmin eli siinä ei ole
AsTronicin pientä viivettä. Vaihteet myös vaihtuvat huomaamattomammin ja nopeammin. Eipä
tuossa enää kuljettajan tarvitse
ihmetellä mitä tapahtuu - kyllä
tapahtuu. Nopeutta 80 km/h auto
liikkuu vaihteella 11 alle 1200 r/
min moottorin kierroksilla. Satasta mennään 12-vaihteella 1080
r/min kierroksilla. Tuo 12 on selvä ylivaihde ja vaihde 11 on niin
sanottu suora eli välityssuhde on
yksi. Tätä yhtätoista kuljettajan
kuuluu käskeä auto käyttämään
isommissa ylämäissä.

varustelu on kattava. Hätäjarrutustoiminto puuttuu menoon, jos
kuljettajalta jää lähestyvä este
huomaamatta. Ennakoiva vakionopeussäädin pitää etäisyyden
edellä menevään säädetyn yhdestä viiteen sekunnin suuruisena, nopeuden mukaan. Se ottaa

myös mäet huomioon polttoaineen säästämiseksi. Kaistavahti
huomauttaa jos auto on poistumassa kaistaltaan ja kuljettajan vireystilan valvonta pyytää
kuljettajaa kahville väsymyksen
havaittuaan.

Uutta lämpöä

VDL:kin oli saanut palautetta
kuljettajan paikan viileydestä
pakkasilla. Ei saa enää. Etupäähän on lisätty uusi erillinen
lämmityskenno, josta ilmaa
johdetaan sisään neljästä suuttimesta. Kaksi suutinta on penkin
jalassa kuljettajan eri puolilla,
yksi oppaan jalkatilaan ja yksi
etuovimonttuun. Testikuljettajat
kokeilivat tämän parannuksen
toimivuutta ja tulokset olivat positiivisia. Tulos mainitaan tuolla
Mikon osuudessa. Ymmärtääkseni nyt ei ole ongelmia, sillä
itse en päässyt pääsiäisen plussalämmöissä kokeilemaan.

Tästäkin suunnasta jotkut henkilöautoilijat pääsevät autoa katselemaan, jos haluavat ohittaa. Takapuskuri irtoaa helposti,
vain kaksi pulttia auki, jos tarvitsee vaihtaa moottorin remmejä.

Ajettavuudesta

VDL Furura tunnetaan hyvistä
ajo-ominaisuuksistaan, eivätkä
ne ole mihinkään kadonneet.
Mutkaisella ja mäkisellä tiellä
eteneminen käy vaivattomasti
kuljettajaa turhaan rasittamatta.
Myös jarruissa on nykyaikaisilla
levyjarruilla hyvä tuntuma. Hidastin on tehokas, joten jarrujen
kuluminen on mahdollista saada
vähäiseksi. Matkustaja kokee
tämän tasaisena kyytinä, toimintoja voi hallita hyvällä tuntumalla. Auton ajoon vaikuttava

Kojetaulussa ja ohjaamossa kaikki on selvästi näkyvissä ja VDL
oikeiksi katsomilla paikoilla. Analogisessa mittaristossa on mittarit nopeudelle, matkalle, pyörimisnopeudelle, polttoaineen ja
AdBluen määrille. Muut tiedot tulee valittuna tai syyn pakottamana tuon keskinäytön kautta. Lisäpitkän kytkin on äärimmäisenä oikealla, nyt, mutta sen voi muuttaa.

Pientä historiaa linja-autoista
Ennen, yli 30 vuotta sitten, useimmat linja-autot valmistettiin
koritehtaalla jonkun alustan päälle. Liikennöitsijä osti alustan,
esimerkiksi Volvo, Scania tai MB ja neuvotteli sen jälkeen koritehtaan, mm. Delta Plan, Lahden Autokori, Wiima tai Ajokki
jne, kanssa korin teosta.
Silloin oli myös paljon eri korimalleja ja ne uudistuivat melko
nopealla kierrolla. Tämä tarkoitti sitä, että erilaisia autoja tutkittavaksi ja lehtijuttujen tekoon sekä mainostamaan itseään riitti
jatkuvasti.

Nykyinen tilanne on lehden kannalta huonompi, uusia malleja
tulee harvakseltaan ja vaihtoehtoja muutenkin on vähemmän.
Enää ei tehdä erilaisia yhdistelmiä alustan ja korien kesken, paitsi
Irizarilla on useampia vaihtoehtoja. Kukin merkki tekee autonsa
siihen valitsemistaan komponenteista. Mersuja tulee vain heidän
valitsemistaan osista ja Mersun moottorilla, VDL:ät tulevat niillä komponenteilla, jotka he ovat hyviksi havainneet, Volvoissa ja
Scanioissa on pääosin näiden omia komponentteja. Suuri komponenttien valmistaja, esimerkiksi vaihteistoja, akselistoja ja ohjauksia on ZF. Jarruilla on omat tekijänsä. Muitakin löytyy.
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Hyvinkää

24h

Tervetuloa!
Ryhmävaraukset
puh. 0107666722

Vasemman sivun tavaraluukkuja on kolme, kaksi etummaista 223 cm pitkiä ja kolmas 96 cm
pitkä. Vessa ja keskiovi verottavat kakkososan oikean sivun tilaa. Kakkososan takapäässä erottuu
tummempana ritilä, josta ylimääräinen ilma autosta poistuu tavaratilan kautta ylipaineella keskioven asekelmien takaa maantielle. Tuota ritilää ei siis saa peittää matkatavaroilla.

Kuljettajan paikalta

Matkustamossa on rauhallisen harmaa sisustus. Hattuhyllyt
ovat avoimet. Tuuletusilma kiertoon lähtee keskiautosta.
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Kuljettaja istuu hyvässä ISRIn
6860/875 -istuimessa, jossa on
kaikki tarpeelliset säädöt, kyynärtuet ja kolmitehoinen lämmitys. Istuimen säädön opettelemiseksi kannattaa lukea autossa
mukana olevasta penkin ohjekirjasta miten säätö tehdään. Voi
tietysti tilata minulta lupaamani
istuimen säädön videon, siinä on
samat asiat. Kytkimiä ja säätöjä
kuljettajalle on vasemmalla sivulla, edessä ja oikealla puolella. Joidenkin kytkimien sijoittelua voi mieltää vääräksi, mutta
VDL:llä kaikille on nimetty oma
paikka. Toki jälkiasennuksena
Suomessa laitettuihin voi soveltaa omaa halua, nyt lisäkaukovalon kytkin on liian oikealla,
vaikka sille löytyy parempikin
paikka. Muuttavat varmaan. Käsijarru on vanhoihin verrattuna
saanut paikan vaihdevalinnan

Keskivessan päällä on jääkaappi ja kahvinkeitin. Vessan oviaukko ei ole tarkoitettu kaikkein pyöreimmille.
Monitoreja on kaksi, toinen
edessä. Kuvan yläreunassa
näkyy hattuhyllyllä oleva lukittava tavaratila, esimerkiksi
vessan ja keittäjän tarpeisiin.
kääntimen vieressä. Sijainti on
nyt parempi siihen vasemmalla
alhaalla olleeseen paikkaan verrattuna.
Näkyväisyys kuljettajan paikalta
ulos on erinomainen. Tuulilasi
on voimakkaasti kaartuva, jolloin ikkunapilarit jäävät pitkälle taakse. Ikkunapilarin peitto
vasemmalle on 11 senttimetriä
ja oikealle 16 senttimetriä eli kapeita. Peilit jäävät pitkälle ikkunapilarien etupuolelle, ovat kat-

setason yläpuolella ja eivät ulotu
eteenpäin auton nokkaa pidemmälle. Tuulilasissa ja peileissä
on sähkölämmitys. Sähkötoimisia aurinkoverhoja tuulilasilla on
kaksi. Linjakilpi on kiinnitetty
siististi sitä varten asennettuihin
kiinnityskiskoihin. Ohjaamon
yläkulmissa on tuuletuspuhaltimet kuljettajalle ja oppaalle.
Kuljettajan mikrofoni on istuimen selkänojassa kiinni ja kytkin käsinojassa, oppaalle on oikealla puolellaan kannellisessa
kotelossa oma mikrofoni.
Ajovalot ovat nekin LED-valoja
kuten kaikki muutkin auton valot. Lähivalot ovat selvärajaiset
riittävästi näyttävät kuten kaukovalotkin. Lisänä autossa on
Suomessa asennettu X-Vision
LED-lisäkaukovalotanko.
Se
näyttää sille etäisyydelle mistä
auton pystyy pysäyttämään, jos
sieltä penkasta on joku tulossa. Kauemmaksi sen ei tarvitse
näyttää. Päivänajovalot ja sumuvalot löytyvät vielä etupäästä.
Sivuille näyttäviä valoja autossa
on sitten enemmänkin. Ensin
on tietysti lakisääteiset keltaiset
sivuvalot. Sitten on oven päällä
peilinvarressa etuoven käyntivalo. Lisäksi on katonrajassa omalla kytkimellä syttyvät sivun työvalot, jotka ovat pimeässä auton
sivulla toimittaessa oivalliset.
Lisäksi on takapyörän etupuolella takapyörään valoa näyttävä
valaisin. Siitä on apua ahtaassa
käännyttäessä ja peruutettaessa.

Asiakasviihtyvyyttä

Matkustajille on 53 mukavaa istuinta. Tämän auton sisäväritys
on rauhallisen harmaa, joten siitä
ei jää mitään asiakkaille mieleen,
mutta ei häiritsekään. Penkeissä
on kaikki tilausajo- ja pikavuoroautossa tarvittava. USB-pistorasia on kaksiaukkoisena ikkunarivin penkin selkänojassa. Futura
on VDL-tyyliin tasalattiainen, joten keskikäytävällä kulkeminen
on helppoa ja avoimelle hattuhyllylle näkee hyvin. Matkustamon
epäsuora valaistus valaisee myös
hattuhyllyt. Lukuvalotkin ovat
LEDejä. Yövalaistus on sininen.
Penkkijako on muuten 75 senttimetriä, mutta oikealla vessan
edessä olevat ovat 80 senttimetrin jaolla. Vessaan on käynti keskiovimontusta.
Matkustamon
lämmityksestä
huolehditaan tasaisen lämmönjaon antavalla puhalluslämmi-

tyksellä. Lämmönvaihtimet ovat
lattian alla tavaratilassa, josta ne
ottavat ilmansa. Puhallus sisään
tule seinän vieressä olevista kanavista, joiden yläpuolelta lähtee
aukot takaisin tavaratilaan menevälle ilmalle. Etupään lämmitys
laitteen kautta matkustamoon
tuleva ilma poistuu tavaratilan
kautta, jossa on ylipaineesta
avautuvat luukut ulos keskiovimontun kohdalta. Niiden luukkujen tukkiminen tavaratilaan
laitettavalla tavaralla tulee estää.
Katossa on tavanomainen ilmastointikoje lämmityksellä eli sillä
hoidetaan varsinainen matkustamon tuuletuskin.

Huollon helppous

Auton käytön edullisuuteen vaikuttaa monta asiaa. Oleellista
on varmaan se, kuinka paljon
auto vaatii varsinaista korjausta. Huolto on kuitenkin se, millä
näitä vikojen mahdollisuuksia
pienennetään. Jotta huollot tulisivat tehdyksi eivätkä vaatisi
turhan paljon aikaa, täytyy niiden
olla helppo tehdä. Moottoritilaan
on jätetty tilaa huoltokohteille ja esimerkiksi lisälämmitin
on tosihyvin esillä, vaikka kokonaan irrotettavaksi. Samoin
AdBlue-järjestelmä säiliöineen
on yhdessä paketissa, joka on
vain yhdellä pannalla kiinni telineessään. AdBluen lisääminen
on myös helppoa, sivuluukussa
on pieni luukku, josta se onnistuu
täyttömittarista ja pitkänokkaisella kannulla. Jos käytettävissä
on vain lyhytnokkainen täyttökannu, niin avataan sivuluukku
ja silloin säiliön täyttö onnistuu
vaikeuksitta.

Etuovella on askelmia etusillalle neljä ja siitä lattiakorkeuteen vielä kaksi, maasta 34 cm, kolme seuraavaa 24
cm ja seuraavat kaksi 18 cm. Yhteensä 142 cm. Kuvassa
näkyy hyvin myös kuljettajan vasemman sivun lasi, jossa
taaempi osa on alaslaskettava. Myös kapea (11 cm) ikkunapilari näkyy ohjauspyörän takana. Alimman askelman
takareunassa pilkistää lisälämmityksen ilmasuutin. Musta täplä oven etupuolella on sähköjohdon liitin. Auton
tankkaaminen onnistuu oven auki ollessakin sen taakse
jäävästä täyttöaukosta.

Moottorin käyttöhihnojen vaihtoa varten takapuskuri on helposti
irrotettavissa, jolloin vaihto helpottuu oleellisesti. Ilmankuivain
on nostettu tavaratilaan omaan
laatikkoonsa, jossa se on hyvin
suojassa ja siististi huollettavissa.
Vessan laitteet ovat hyvin nähtävissä oman luukkunsa takana
keskioven etupuolella. Vessa on
kaksitoiminen eli sitä voi käyttää
kiertoperiaatteella kemiallisena
tai suorahuuhteluna ns. vesivessana. Auton sähkökeskus on jaettu kahteen paikkaan. Tavaratilan
takaseinässä on suurin osa, mutta
kojetaulun päällä olevan kansitason alta löytyy suuri määrä sulakkeita ja releitä.
Teksti ja kuvat
Matti Kulmala

Oikealle katsottaessa, oven ollessa kiinni, tolpan ja oven
peittämä on 16 cm.
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Testikuljettajana toimineen
Mikko Halosen kommentit
Ajoa kylmässä

sijoitetulle LED-lisäkaukovalotangolle. Sen säätö oli toteutettu
oikein eli se ei näytä liian pitkälle, vaan juuri siihen kohtaan
mistä mahdolliset tielle tulossa
olevat eläimet pitää nähdä. Peruutuskameraa Mikko oli myös
katsellut ja kelpuutti sen muuten, mutta kamera likaantuu läpän alla liikaa. Sisäpeiliä Mikko
piti vähän pienenä ja alhaalla
olevana, mutta sanoi kuulleensa,
että siihen saa isomman ja ylemmäksi. Kameraa keskiovelle hän
kaipasi. Kojetaulun kytkimien
sijoittelussa hän näki pieniä
puutteita, varsinkin lisäkaukovalon kytkin oli kaukana, mikä
hankaloittaa sen ajotilannekäyttöä. Kumpareisella tiellä ja
joskus kohdatessa lisävalo olisi
hyvä sammuttaa jo ennen varsinaista lähivaloille vaihtamista.

Mikko ajoi autolla kaksi viikkoa tilausajoja. Asiakkaina oli
ulkomaalaisia ja kotimaisia
matkustajia. Ajoa tapahtui tammikuussa pakkasten paukkuessa Suomessa. Parhaimmillaan
oli Lohjan kohdalla ykköstiellä
-28 astetta mittarissa. Tuo on
jo sellainen lukema, että siinä
tulee auton talviominaisuudet
testatuksi. Mikolla ei kuitenkaan
ollut ongelmia. Vain kuljettajan
vasemman sivun yksinkertainen
lasi siltä osin, missä siinä ei ole
sähkölämmitystä, alkoi huurtua.
Tuulilasin kohdalla ei ollut ongelmia ja jos jostakin syystä se
alkoi vähän hikeentyä, niin lasin
sähkölämmityksellä se oli nopeasti kirkastettavissa.
Kuljettajan paikan lisätty lämmitys riitti hyvin pitämään paikan
lämpimänä. Lisätty lämmitys
omalla kennolla puhaltaa ilmaa
kuljettajan sivuilta, oppaan jalkoihin ja ovimonttuun. Kuljettajan jalkoihin ja tuulilasille lämmitys tulee auton perinteisestä
lämmityslaitteesta. Ei tarvitse
kuljettajan palella kovemmassakaan pakkasessa, sanoo Mikko.
Asiakkaiden Mikolle antama
palaute oli myös positiivista.
Matkustamon lämpö koettiin tasaisena ja miellyttävänä. Puhalluslämmitys lämmittää sisätilan
nopeasti. Myös auton rauhallisesta verhoilusta tuli Mikolle
positiivisia kommentteja.

Auton
rakenteesta

Muusta auton rakenteesta Mikon
testissä tuli esiin muun muassa
tuulilasin kaarevuus. Peileihin
näkee hyvin eikä jää leveää katvetta, eivätkä peilit työnny auton
nokkaa edemmäksi. Peilit ovat
ihan asialliset eli palvelevat tarkoitustaan taakse ja sivuille näkemisessä. Laajakulmasta näkee
leveästi ja taakse saakka, Mikko
sanoi. Ajoasennon Mikko sanoi
saaneensa oikein hyväksi, säädöt riittivät. Vain istuimen kääntöä hän jäi kaipaamaan.
Ajettavuutta Mikko piti hyvänä
tuulellakin, eivätkä tuulen suhinat
häirinneet. Myöskään ulospäin
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Halosen Mikko Turusta toimi testiesittelymme testikuljettajana.
Hän keräsi kahden viikon aikana kokemuksensa autosta. Ajo
tapahtui tammikuun pakkasissa erilaisissa tilausajoissa.
auton ääni ei ole häiritsevä, ilmeisesti nykyvaatimusten mukaisesta
moottorista ei synny sellaista jytinää, kuin vanhemmista isompitilavuuksista moottoreista on totuttu
kuulemaan. Moottorin tehot ovat
Mikosta riittävät ja uudistettu vaihteisto toimii moitteitta. Auton rullausominaisuudesta Mikko tykkää.
Auton
Eco-vakionopeussäädin
kuitenkin ihmetytti Mikkoa. Se
laskee auton nopeutta turhan paljon mäen harjaa lähestyttäessä toteuttaessaan sitä taloudellisen ajon
oppia, että kaasua voi vähentää jo
ennen mäen päälle tuloa.

Valoista ja
muusta

Auton valot ovat kaikki LEDvaloja ja Mikosta riittävät. Lisäkiitoksen Mikko antoi katolle
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Erikoisena Mikko piti sitä, että
vessan tuuletuspuhallin käy kaiken aikaa kuuluvalla äänellä.
Samoin vessan varattu-valo on
kytketty vessan valoon ja kun
valo jää päälle asiakkaan poistuttua vessasta, jolloin ei voi
tietää, onko siellä joku. Voisiko
valon kytkeä toimimaan oven
lukon mukaan, Mikko kysyi.
Tähän kirjoittaja lisää kyllä vastakysymyksen: entä sitten kun
asiakas unohtaa kääntää oven
lukkoon? Valo hänen on laitettava, kun siellä ei näe muuten.
Vessa on helppo siivota, sillä

Lisälämmitin on avoimessa tilassa moottorin kyljessä. Helppo
huoltaa ja lämmittää jo läsnäolollaan moottoritilaa. AdBluelaitteisto on yhtenä kokonaisuutena oikealla takapyörän takana olevassa luukussa. Helppo ottaa koko kokonaisuus käsittelyyn jos tarvitsee, vain yksi panta auki. Samassa tilassa näkyy
palonsammutusjärjestelmää.

ovi avautuu ulospäin keskioven
ollessa auki. Keskioven kiinni
ollessa käyntitila vessaan on hieman ahdas, varsinkin isommille
ihmisille, oli Mikko todennut.

Kulutuksesta

Talvella ajaessaan Mikko joutui
ajamaan myös pimeässä. Sisävaloissa hän olisi halunnut etuosaan autoa vielä vähemmän valoa, jotta kuljettajan työtila olisi
pimeämpi. Muuten sisävalaistus
on Mikosta epäsuorasti toteutettuna kohdallaan. Talvikeleillä
ajaessaan Mikko oli seurannut
myös kulutuslukemia. Normaali
ajossa hän sanoi saaneensa polttoainetta kulumaan noin 21- 22
litraa sataa kilometriä kohden.
Kiertoajopäivinä kulutus oli tietysti suurempaa. Auton herkän
rullausominaisuuden hän uskoi
pienentävän keskikulutusta.
Kivana episodina hän kertoi
vielä työkaveristaan, joka lähti
kovilla pakkasilla käymään Lapissa. Mikko tiesi millä autolla kaveri aikoo lähteä ja kysyi
tältä: ”Et sitten haluaisi lähteä
lämpimämmällä, tällä Futuralla
tarkoitan”.
Matti Kulmala

Sivulla katonrajassa olevat ”työvalot” valaisevat hyvin auton sivulle. Menevät pois päältä kun
laitetaan käsijarru pois, niin ei voi käyttää auton liikkuessa. Mutta aina voi hetkeksi pysähtyä ja
katsoa mikä sivulla rapisee.
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Vinkkejä Helsingin vilinään
Helsinki ja koko pääkaupunkiseutu on maamme suurin matkailukeskittymä. Alkavalle kesälle
odotetaan ennen näkemätöntä
matkailusesonkia.
Kaikkiaan
302 risteilylaivaa tuovat kaupunkiin yli 540 000 matkailijaa.
Tämän lisäksi kovassa kasvussa
oleva Aasian suunta ja muualta
Euroopasta saapuvat bussit. On
siis odotettavissa hallittua tai
hallitsematonta kaaosta. Toivottavasti kaikki tekevät parhaansa
hyvällä asenteella, niin pärjäämme katutöiden ja remonttien seassa mahdollisimman hyvin.

ohjeitaan (tätä lakikin edellyttää) näin saamme liikenteen sujumaan mahdollisimman hyvin.
Huom! Liikenteenohjaajat tekevät talkoita yhdistykselleen.
Mukavaa matkailukesää kaikille!
Timo Rinnekari

Helsinki–Vantaalla
tapahtuu

Lentoasema on ollut yhtä isoa
työmaata jo pitkään. Nykyiset työt
jatkuvat vuoteen 2022 saakka. Tilausliikenteen osalta tilanne on
hankala. Tilaa on aivan liian vähän, ainakin ruuhkaisina aikoina.

Tämän vuoksi olen koonnut
muutamia vinkkejä pysäköintipaikoista, liikennejärjestelyistä
ja hyviksi osoittautuneista käytännöistä.
Kartassa ovat keskusta-alueen
pysäkit ja parkkipaikat.
Huom! Tiedot ovat toukokuulta
2019, tilanteet saattavat muuttua
ja varsinkin kaupungissa järjestettävät tapahtumat ja runsaat
rakennustyöt aiheuttavat tilapäisiä/pysyviä muutoksia.
Hämeentie on kaivettu auki välillä Sörnäinen – Hakaniemi.
Bussit ja taksit voivat ajaa työmaan läpi.
Telakkakatu on myllätty niin
ikään auki, joten Hernesaaren
suuntaan pääsee parhaiten Kaivopuiston suunnasta.
Kaupungilla on paljon pitkäkestoisia katu- ja rakennustöitä,
jotka vaikuttavat elämäämme.
Netissä on lisätietoa poikkeusjärjestelyistä:
www.hel.fi/
helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/
kadut-ja-liikennesuunnittelu/
tilapaiset-liikennejarjestelyt/

•

•

•
•
•

Vinkkejä kuljettajille

• Kohteiden pysäköintipaikoilla siirrä bussia eteenpäin kun
tilaa vapautuu, näin saamme
seuraavat bussit mahtumaan
parkkiin. Näin esim. Senaatintorin laidassa, Sibelius-monumentilla ja yms....
• Pysäköi tarkasti siten, että
käytät mahdollisimman vähän
tilaa
• Noudata liikenteenohjaajien
ohjeita, samoja neuvoja pitää
noudattaa, vaikka ohjaajat eivät olisikaan paikalla.
• Kaivopuistoa ajetaan aina
idästä länteen eli Olympiaterminaalilta kohti Länsisata-
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•

maa. Ehrenströmintietä siten,
että meri on vasemmalla puolella.
Joudut kuitenkin hieman häiritsemään muuta liikennettä,
säilytä maltti ja ystävällinen
asenne.
Kiertoajelun aikana voit joutua törmäyskurssille polkupyöräilijöiden kanssa. Varoita
asiakkaita kun avaat ovet pyörätien kohdalla.
Noudata pysäkkien aikarajoituksia, vaikka joudutkin soveltamaan.
Käytä parkkikiekkoa aina kun
sitä liikennemerkillä vaaditaan.
Käytä pidempiin pysäköinteihin esim Mäntymäen kenttää ja päivisin on hyvää tilaa
Katajanokalla ja Olympiaterminaalilla.
Olemme liikenteen ammattilaisia ja annamme sen näkyä!

Helsinki on turvallinen kaupunki
mutta huomioi, että taskuvarkaita
on liikkeellä siellä missä turistejakin. Poliisi on myös kiinnostunut havainnoista. Mikäli
mahdollista, pidä vain yhtä ovea
kerrallaan auki ja ole valppaana,
ettei bussiin tule ylimääräisiä vierailijoita. Ongelma on todellinen!
Suomen Tiepalvelumiehet ry
STM hoitaa liikenteenohjausta

Charter Club 2/19

ruuhkapäivinä Senaatintorilla
ja Temppeliaukion kirkon pysäköinnissä. Noudata heidän

Työmaan vuoksi T2:n tilausbussien paikat on ympätty samalle alueelle kaikkien bussien
kanssa. Työmaalta kerrottiin,
että suunnitelmassa oli kaksi
vaihtoehtoa. Joko paljon tilaa
ja kaukana terminaalista tai nyt
käyttöön otettu vaihtoehto, jossa
on vähemmän tilaa, mutta lyhyempi kävelymatka. T1:n paikat
ovat ennallaan.
Ajo T2:een: Ilmakehä – Tietotie
– Teletie – Lentäjäntie.

Bus platforms, from June 3
Bussilaiturit 3.6. alk.
1

Finnair City Bus, platform / laituri 51
Local traffic (HSL), platforms 52 & 53

2 Paikallisliikenne (HSL), laiturit 52 & 53

3

3 Long-distance buses, platforms 54-56

1

2

Pikavuorot, laiturit 54-56
Charter buses, platform 71

4 Tilausajot, laituri 71
4

5 Charter buses, platform 72

8

Tilausajot, laituri 72

Shuttle buses, platform 57

6 Yhteysbussit, laituri 57
7
5

Scandic

Drop-off platforms 63-64

7 Jättölaiturit 63-64
8

Drop-off platforms 61-62
Jättölaiturit 61-62
Driving route to the platforms
Ajoreitti laitureille
Walking route
Kävelyreitti

Hilton

WTC

6

Ei aikarajoitusta

(1.5 - 31.10)

(1.4 - 31.10)
(1.4 - 31.10)

7.5.2019

Useiden syiden summa

Onnettomuuden kulku ja törmäykset. Kuvassa näkyy musta jälki, jonka linja-auto jätti kaartaessaan tiehen.

poliisi,
piirrokset:musta
OTKES) jälki, jonka linja-auto jätti kaarnettomuuden kulku ja törmäykset.(Ilmakuva:
Kuvassa
näkyy
ssaan tiehen. (Ilmakuva: poliisi, piirrokset: OTKES)

Kuopion bussiturman onnettomuustutkinta
kset ja
on pelastustoimet
valmistunut ja julkaistu. Onnettomuus tapahtui Kuopiossa 24.8.2018. Onnettomuudes4 ja loukkaantui 17 ihmistä.
ykset sa
jakuoli
ilmoitukset

ja ajanut sillä Ruotsin Kalixiin
ja lähtenyt sieltä kohti Kuopiota. Lakisääteisiä taukoja hän oli
pitänyt matkan varrella kolme
kertaa. Ajokilometrejä oli kertynyt päivälle 700 ja aikaa ”tien
päällä” 10 tuntia. Kuljettaja sairasti pitkäaikaissairautta. Lisäksi
ajoneuvo oli hänelle vieras.

Kuljettaja oli myös yrittänyt jarruttaa, mutta tätä ei pystytty selvittämään tutkimuksissa, oliko
jalka osunut ollenkaan jarrulle
vai kaasulle tai ohjauspylvääseen.

Kaikki menehtyneet ja pahoin
loukkaantuneet ihmiset istuivat
auton takaosassa. Autosa oli
lannevyöt ja ne olivat käytössä useammalla matkustajalla.
Tässä onnettomuustapauksessa
lannevöistä ei ollut suurta apua
takaosan matkustajille, koska
auto paiskautui takakulma edellä maahan.

n hätäilmoituksen
teki onnettomuuspaikan
vieressä olleen yrityksen työntekijä
Bussi kuljetti ryhmää, joka oli
ajoi rampin korokkeiden yli päin
lähtenyt liikkeelle klo seitsemän
kaidetta ja bussi
”Kuljettajan terveydentila on
Puhelussa
soittaja kertoi rautatiesillan
linja-auton
ajaneen
Kolmisopen rampilta junaradalle.
aikaan aamulla Ruotsin Kaliputosi junanradalle joka on noin
erittäin olennainen tässä onnetMääränpää pituudeltaan
oli Kuopiossa
kymmenen
Raskas ajosuorikolmexista.
taukoa
45metriä
s, 31alempana,
s ja 7 tomuudessa.
s sillä aikaa,
kun hätäkeskuspäivystäjä
hotelli Rauhalahti. Ikävä onnetjääden kallioleikkausta vasten
tus pitkäaikaissairauksineen oli
tomuus tapahtui n.selvisi,
klo 14.30. että
pystyyn
vakavin seurauksin.olivaikuttamassa
onnettomuuteen”
öitä. Puhelusta
linja-autossa
ihmisiä,
joita paikalla olijat auttoivat
Matkalla se osui lisäksi kahteen
sanoo tutkinnanjohtaja Kai VaBussi ajoi moottoritietä
etelään se
henkilöautoon
jotka siirtyivät
lonen.
uto oli kyljellään,
mutta
ei palanut
tai savunnut.
Kyseessä ei ollut paikallisliija siirtyi Kolmisopen rampille
törmäyksen voimasta kauemmenevälle
erkanemiskaistalmaksi vaurioittaen
kolmea au- auto.
Osasyynä Puhelun
on myös risteyksen
ja
Itse linja-autosta
onnettomuusaan ennemmin
reittiliikenteen
tyyppinen
mukaan
sillalla
oli viisi
le. Ramppi on melko lyhyt ja
toa.
rampin geometria. Erkanemistutkintakeskus ei löytänyt mitien reunoillamukana
on jonkin verran
on melko lyhyt,
sieltä
tään vikaa.
Auto oli ylhäällä,
Setra- merktomuudessa
ollutta henkilöautoa.ramppi
Junaradan
ajolangat
olivat
puustoa estämässä näkyväisyytOnnettomuustutkintakeskukpuuttuvat myös hidastamiseen
kinen ja noin 10 vuotta vanha.
tä. Bussi ajoi lähes
mukaan onnettomuuteen
on
kannustavat
merkit. Luultavasut sillankaide
ottimaantienoniihinsenkiinni.
Vammoista
kysyttäessä
soittaja kertoi, että osalla
peutta lähestyvään risteykseen
useita syitä. Onnettomuusaamuti risteys tuli eteen yllättäen.
Kun tällaisia vakavia onnettojosta sen olisi pitänyt
kääntyä
kuljettaja oli herännyt
neljän
avia vammoja
ja osa
oli najumissa
linja-autossa.
ilmoittamaan,
ettei
RampillaSoittaja
kasvaa myös pyysi
paljon
muuksia
tapahtuu, tutkinta kesvasemmalle Rauhalahtea kohti.
aikoihin aamuyöstä, ajanut varipuustoa joka estää osaltaan nätää kauan, eikä tapauksen poliistää paikalle.
Puhelu
kesti
ja ottanut
puoli
minuuttia
peKovan nopeuden
takia kuljettaja
kolleviisi
Kemiin josta
bussin
kyväisyyttä. ja sen lopussa
situtkintaensimmäiset
ole vielä valmis.
saapuivat onnettomuuspaikalle.
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n puhelun aikana hätäkeskus sai viisi muuta hätäpuhelua samalta onnettomuus-

Onnettomuustutkintakeskus antaa tutkinnan tuloksena suosituksia,
jotta tämänkaltaiset onnettomuudet voitaisiin estää ennakolta.
Nytkin tuli kuusi suositusta:
1.

Liikenne- ja viestintäministeriö laatii säännökset,
joiden avulla turvallisuusohjausjärjestelmä eli
turvallisuuteen
liittyvät
käytännöt saadaan käyttöön koko linja-autoalalle.
Tämä tarkoittanee: Matkan
tilaajalla on oltava mahdollisuus tarkastaa kuljettajan
turvallisuus ja saada matkalleen toivomansa kuljettaja. Yrityksen tulee myös
tuntea hyvin kuljettaja ja
hänen terveydentilansa. On
oltava kattava terveydenhuoltojärjestelmä myös ns.
keikkakuljettajille. Kuljettajille on annettava riittävä
koulutus kutakin ajoneuvotyyppiä varten. Kuljettajille
on osoitettava ajotehtäviä
siten ettei hän ylirasitu ja
niin usein ettei ajotuntuma
katoa. Sopivin kuljettaja
kuhunkin ajotehtävään. On
myös pyrittävä hankkimaan

sellaista kalustoa joissa on
valmiina
ajoturvallisuuteen liittyvää tekniikkaa.
2.

3.

Lääkäreiden perus-, täydennys- ja erikoiskoulutukseeen tulee sisällyttää
ajoterveyden perusteet. Tarkoituksena erityisesti, että
lääkärit tuntevat ajoneuvonkuljettajien erityispiirteet.
Liikenne- ja viestintäministeriö lisää ajoterveysohjeisiin hyperglykemian eli
korkean verensokerin tunnistamisen sekä sen aiheuttamat toimenpiteet erityisesti ammattikuljettajien osalta.

ja seuraukset ovat samalla
tavalla hallittavissa kuin
muissa liikennemuodoissa. Huomioon on otettava
myös psyykkinen terveys
ja väsymyksen hallinta.
5.

Väylävirasto
kartoittaa
paikat, jossa raskaan ajoneuvon on mahdollista pudota moottoritien rampin
jatkeelta ja suunnittelee niihin yhdessä kuntien ja ELYkeskusten kanssa korjaavat
toimenpiteet ja poistaa näkyvyyttä haittaavat tekijät.

Tässä näitä ohjeita on tulevaisuuteen. Aika näyttää
kuinka ja miten asiat toteutetaan.
On huomattava, että tämä
on vasta onnettomuustutkintakeskuksen
raportti.
Poliisitutkinta on asiasta
vielä kesken. Siinä tulee
aikanaan ilmi kaikki asiaan
vaikuttavat tekijät kuljettajan suhteen. Tässä vaihessa
kuljettajaa epäillään neljästä
kuolemantuottamuksesta,
useista vakavan vamman
tuottamuksesta, liikenteen
törkeästä vaarantamisesta
ym. Palataan tähän poliisin
raporttiin ehkä ensi numerossa.

6. Liikenne- sairaalaan
ja viestintäPohjois-Savon sairaanhoitopiirin ambulanssit kuljettivat
14 ja Pohjois-Savon pelas
virasto edistää sitä, että
tuslaitoksen ambulanssit 6 potilasta. Kolme potilasta
todettiin
kuolleiksi onnettomuuspaikall
markkinoille
jo vakiintu4. Liikenne-ja viestintävirasto
neet törmäysvaroittimet,
eikä ensihoito kuljettanut heitä.
tarkistaa linja-autonkuljethätäjarrujärjestelmät, kaistajien terveydentilaan seu-

tavahdit ja kuljettajan vi-

Kaikille hyvää kesää! Ko-

Kuvassa 6 on esitetty matkustajien
turvavöiden
sekä
ensihoidon
ja pe
rantaan jakertoman,
varmistamiseen katkaistujen
reystilaa valvovat
laitteet
etetaan
pysyä
ojien välissä.
liittyvät vaatimukset ja
yleistyvät linja-autoissa.
lastustoimen tietojen perusteella
tehty
käytöstä ja
käytännöt,
sekä arvio
huolehtii,matkustajien paikoista, turvavöiden
Ari Karesvuo
että
toimintakyvyn
menetvammautumisesta. Vakavimmat
vammautumiset
ja kuolemat tapahtuivat auton takaosassa
tämisen
todennäköisyys
istuneille.

Osin ristiriitaisista tiedoista koottu arvio linja-auton matkustajien paikoista juuri ennen onnettomuutta sekä alkuvaiheessa havaituista vam-

mautumisista.
Kolme
matkustajaa päätyi
onnettomuudessa
auton
ulkopuolelle.
Turvavöitämatkustajien
käytti noin 15 matkustajaa.
Rikkoutuneet
ikkunat on
Kuva
6. Osin
ristiriitaisista
tiedoista
koottu
arvio
linja-auton
paikoista
juuri ennen
on merkitty punaisella. (Kuva: OTKES)
nettomuutta sekä alkuvaiheessa havaituista vammautumisista. Kolme matkustajaa päätyi
onnettomuudessa auton ulkopuolelle. Turvavöitä käytti noin 15 matkustajaa. Rikkoutuneet
ikkunat on merkitty punaisella. (Kuva: OTKES)

1.2.4 Sairaalan päivystys

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikka sai hätäkeskukselta
Charter Club heti
2/19 tilanteen
17 alkuvaiheessa ennakkotiedon mahdollisesta traumamonipotilastilanteesta viranomaispuhelin-

Volvot kiertueella, esittelyssä uusi 9700:

Kiertueen mukana Turusta Poriin

Kiertueen autot Turussa lähtövalmiina Poriin. Esittelemämme teliauto on lähinnä kameraa. Kuvassa ei näe autojen katolle, mutta
tummienkin autojen katto on valkoinen auringon lämmittävän vaikutuksen eliminoimiseksi.

Charter Club-lehden
toimittajalla oli
mahdollisuus tutustua
uuteen Puolassa
tehtyyn Volvo 9700
linja-autoon ja sitä
esittelemässä olevaan
kiertueeseen Turussa
sekä ajamalla uusi teli
9700 Turusta Poriin.
Kovin perusteelliseen
ruodintaan ei aikataulu
antanut myöden,
mutta kyllä siitä aika
hyvään käsitykseen
pääsi, mitä uutta Volvo
on saanut aikaan.
Alustakomponenttien
kohdalla ei mitään
uudistuksia, viimeisiä
päivityksiä lukuun
ottamatta, ole
tapahtunut.

Kuka sitten voi tulla uusia linjaautoja katsomaan? Varmaan
kaikki jotka pihaan tulevat.
Toki esittelijöiden mielenkiinto
eri henkilöitä kohtaan on erilainen, linja-autoyhtiön toimitusjohtajaa lähestytään varmaan
eri lailla kuin pyörällä pihaan
kaartavaa kymmenvuotista pien-

henkilöä. Mitä me tilausajokuljettajat siellä sitten teemme? No
Tilausajokuljettajat-yhdistyksen
jäsenissä on aika paljon myös
linja-auton ostajia ja kuljettajien kommenteista myyjät ovat
aina aidosti kiinnostuneita. Me
kuljettajathan, kuljettajia ovat
myös isännät kuljettajina toimi-

essaan, niillä autoilla tien päällä
töitä asiakkaiden palvelemiseksi
teemme.

Mikä 9700?

Uusia 9700 linja-autoja mukana
kiertueella on kaksi, kaksiakselinen ja teliauto. Tuo teliauto valikoitui tutustumiseemme

Miksi kiertue?

Uusien autojen esittelykiertuehan järjestetään autojen esittelemiseksi lähellä ostajia. Myyjä
toivoo näkevänsä tulevia uuden
Volvon omistajia mahdollisimman paljon. Mikään heräteostos
uuden linja-auton ostaminen ei
voi olla, eikä tämä ole myöskään
mikään huutokauppatapahtuma.
Esittely tapahtuu paikallisen
Volvo Centerin pihalla ja tiloissa. Esittely on avointa Centerin
pihalla ja kiertueesta on hyvin
informoitu mm. Facebookissa.

18

Ohjauspyörä vipuineen ja mittaritaulu ovat vanhaa tuttua Volvoa. Uusi tummapohjainen kojetaulu kätkee tummat tasapintaiset kytkimet itseensä. Syytä opetella ne ennen ensimmäistä ajoa
pimeällä. Käsijarrun vipu on viety alemmaksi, näin on saatu lisätilaa kytkimille vasemmalla. Olisiko siihen voinut sijoittaa ajopiirturin? Kuljettajan istuin on ISRI ja siihen kiinnittyvä I-shift vaihteenohjain on tuttua tavaraa.
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siksi, että tässä samassa lehdessä on erään toisen merkin kaksiakselinen auto. Olisihan joitakin lukijoita voinut kiinnostaa
kahden samanlaisen auton vertailu, mutta antaaksemme lukijoillemme erilaista katseltavaa,
valitsimme teliauton. Muilta
osin autot ovat yhteneväiset,
vain tuo akselien määrä on eri.
Autojen korkeuskin on sama
HD eli 3,65 m.
Uuden 9000 sarjan muotoilu on
täysin uusi, myös korin rakenteet ovat uudet. Tuosta muotoilusta on Tom Rönnberg koonnut
juttua, jota voi lukea tässäkin
lehdessä ja läheisessä kanssakäymisessä lehtemme kanssa
olevasta Hetku-lehdestä. Uusi
muoto poikkeaa nyt niin paljon
vanhasta, että täytyy olla vahvoja perusteita tuollaisen ”pitkähuulen” suunnitteluun. Uutta ei
ole ainoastaan muoto, vaan korin kehikko ja kattorakenne ovat
myös muuttuneet. Kehikon teräs
on edelleen rosteria eli ruostumatonta. Korin sivut eivät kaarru enää sisäänpäin kuin ennen.
Tämä antaa lisää tilaa sisätilan
yläosaan, esimerkiksi hattuhyllyille.

Uusi nokan muoto
eli ”pitkähuuli”

Suurin muutos on kuitenkin
keulassa. Siinäkin on otettu ilmanvastuksen pienentäminen
huomioon. Tuulilasi on suurin
piirtein samassa kallistuskulmassa, mutta sitä on pyöristetty.
Se on entistä voimakkaammin
kaareva, joka samalla parantaa
näkyvyyttä kuljettajan paikalta. Tuulilasin yläpuolinen kori
kaartuu loivemmin katolle ja sen
kulmat ovat keskikohtaa alempana. Tämä ylänokan muotoilu
ohjaa ilmavirrat tasaisemmin
katolle ja ohi kattolaitteen. Sisällä jää katossa tilaa monitorille
ja tuulilasin keskikohdan ylenevä osa mahdollistaa linjakilven
asentamisen tuulilasin taakse
ylös. Nokan alaosa eli ns. alahuuli työntyy pidemmälle kuin
vanhassa, jolloin etuylitys on
kasvanut hieman. Huulen takana
on tukeva alleajosuoja.
Myös valot ovat uudet. Volvon
V-muotoiset valot ovat päiväajovalot ja samaan valaisimeen
mahtuvat vielä Bi-Xenon ajovalot, lisäkaukovalot ja vilkut.
Sumuvalot ja kääntymisvalotkin
nokalla on. Kattovalojen lait-

Matkustaja kohtaa pehmeän näyn autoon astuessaan. Autossa ei ole teatterilattiaa, mutta on
keskikäytävä syvennyksellä, luukuttomat hattuhyllyt ja kangas sekä rullaverhot ikkunoissa. Istuimet ovat selkänojaa kallistettaessakin miellyttävät, sillä istuinosa liikkuu samalla hiukan eteenpäin ja nousee etureunastaan.
taminen pilaisi ilmavirtausta,
ja ne täytyisi laittaa tuulilasin
sisäpuolelle, mutta ei liene teknisesti mahdollista? Peileihin
näkeminen kuljettajan paikalta
on parantunut myös kaarevamman tuulilasin ansiosta. Peilit
ulottuvat kuitenkin edelleen
hieman nokan etupuolelle, mikä
on käännöksissä huomioitava.
Oikean puolen peilinvarressa on
ns. maavalo valaisemaan sisäänkäyntiä etuovella ja keskiovella
on katonrajassa oma ovivalo.

Takapäässä
jättökulmia

Takapäänkin muoto on tehty ilmanvastuksen pienentämiseksi
uusiksi. Ilmavirran vaikutus on
otettu huomioon tuulitunnelia
hyödyntämällä. Ylhäällä on selvä lippa ja sivukulmissa tuulta
ohjavia kohoumia. Takavalojen
yläosassa on pieni kohouma, jolla saadaan valot pysymään puhtaampina. Peruutuskamera ei ole
ylhäällä katonrajassa, vaan puolessa välissä keskellä takaseinää.
Kamera pysyy kohtuullisen puhtaana ja on sen verran alhaalla,
että kuljettaja pystyy pyyhkimään sen puhtaaksi. Takapään
muoto on aika pyöreä.
Takalasi on pienentynyt entisestä ja takaluukussa on pari
ilma-aukkoa lisää. Takapuskuri
on helposti irrotettavissa huolto-

Tuulilasin kaarevuutta on lisätty, jolloin kuljettajan näkemä
paikaltaan paranee. Peilit työntyvät hieman auton nokkaa
edemmäksi, mutta ovat hyvin kuljettajan nähtävissä. Myös otsakulman pyöreys näkyy kuvassa hyvin.
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PYSÄHDY PIRKANHOVISSA
uudistunut á la carte!
Teboil Pirkanhovin à la carte uudistui ja listalla on nyt toinen
toistaan maukkaampia uutuuksia. Listalta löytyy jokaiselle
jotain. Mehukkaat burgerit, aasialaiset wokit, tutut pihvit ja
ruokaisat salaatit odottavat sinua!
Pirkanmaalaiseen tapaan listalla on tietysti myös wingsejä!
Tervetuloa herkuttelemaan päivittäin klo 10-22!

KERÄÄ LEIMOJA JA HERKUTTELE!
Hei sinä linja-auton kuljettaja!
Nouda meiltä henkilökohtainen
BussiPassisi.
Saat passiin leiman joka kerta kun saavut
Pirkanhoviin mukanasi 30+ hengen ryhmä.
Kun passi on täynnä saat meiltän.60€ arvoisen
tuotepaketin!
Muistathan että aina poiketessasi meillä, syöt ilmaiseksi
ja saat lisäksi henkilökohtaiseen käyttöösi 10€ arvoisen
lahjakortin kuljettaessasi yli 15hlö ryhmää.
Lisäksi jos ilmoitatte tulostanne n.1h ennen ryhmän saapumista,
valmistamme teille toivomanne ruuan tai kahvit valmiiksi
tarjottimelle jonka saatte kassalta jonottamatta.

@pirkanhovi

aukioloajat
kesä 2019:
Á la carte
10-22
Rolls
11-04
Lounas
10-18
Aamiainen
06-09
Myymälä
24/7
Kahvio
24/7

palvelut:
Yli 350 asiakaspaikkaa
Pankkiautomaatti
Leikkipaikka
Reilusti parkkitilaa
Koirapuisto
Veikkauspiste

@teboilpirkanhovi

PIRKANHOVI

• Rahtarikortilla ale -30% • Linja-autokuskeille ilmainen kahvi ja kahvileipä/sämpylä tai lounas heidän syödessään paikan päällä,
jos ryhmäkoko on vähintään 15 henkeä (myös matkanjohtaja saa saman edun) • Etukäteen tilatusta tarjoilusta -15%, kun ryhmäkoko on vähintään 15 henkeä • Kuljettajat voivat rentoutua Hoviklubilla tauon aikana • Rahtarisauna käytössä ilmaiseksi 24/7 •

Kelhontie 254
Lempäälä
Puh.020 470 8744
www.teboil.fi

Moottori täyttää tilansa kiitettävästi. Takapuskuri on helposti irrotettavissa. Takapään ilmaa ohjaavat muodot näkyvät pyöreinä kulmina ja takavalon yläosassa pullistelevana ulokkeena, joka jatkuu siitä ylöspäin katolle saakka. Yläreunan ns. lippa on huomattavan pitkä.
työn ajaksi. Erillistä alleajosuojaa takapäässä ei ole.

Kattorakenne
kuin voileipä

Auton katto on tehty yhdeksi kappaleeksi ns. sandwich-rakenteella. Silloin se on niin yhtenäinen
rakenteeltaan, että toisiaan vasten
liikkuvia pintoja ei sieltä pitäisi
löytyä. Näin saatavan lujuuden
lisäksi se tarkoittaa pienempää
äänensyntyä ja tärkeimpänä kevyempää rakennetta. Katossa on
tietysti tarvittavat kattoluukut
sähkökäyttöisinä. Ilmastointikone on katolla auton etuosassa,
josta tulee kattokanavien kautta
lämpöä ja kylmää matkustamoon. Kattokanavissa on tietysti
henkilökohtaiset suulakkeet uusituissa kattopaneeleissa. Tuuletus sisään hattuhyllyjen kautta
tapahtuu tehokkaampana takaosassa ja edessä on ilman meno
takaisin kattolaitteeseen. Ilmaa
tulee sisään myös hattuhyllyjen
ulkosivuilta ikkunapinnalle. Hattuhyllyt ovat avomallia, mutta
runsaasta lisävarustelistasta löytyy myös luukulliset hattuhyllyt.

Uusi työpaikka

Kuljettajan työpaikka on myös
uusittu. Ohjauspyörä ja siihen
liittyvät vivut ovat sisällöltään
samanlaiset kuin vanhassa. Eli

Auton sähkökeskusta on tavaratilassa vasemman sivun etummaisen luukun kohdalla yläreunassa. Siinä sähkökaapin etupuolella tavaratilan etureunassa ylhäällä on ilman poistoluukku, josta
matkustamon ylimääräinen tuuletusilma poistuu etuakselitilaan. Se on toimiva kohta, mutta täytyy muistaa, ettei saa estää ilman pääsyä luukuulle.
Volvon ajaminen siltä osin on
edelleen yhtä tuttua Volvoa,
myös I-shiftin käyttövivun kohdalta. Suuri muutos kojetaulussa
on tapahtunut kytkimien näön,
toiminnan ja sijoittelun kohdalla. Keskikohta on tuttua vanhaa

Volvon mittaritaulua, mutta sivuille onkin sitten ilmestynyt
tummaa pintaa tummilla aika
matalilla tasaisilla kytkimillä.
Niiden uudet sijainnit on syytä opetella ennen ensimmäistä
pimeässä tapahtuvaa ajoa. Nyt

ei ollut mahdollisuutta tutustua
niihin pimeässä, mutta päättely
antaa tuloksen. Ajopiirturi on
laitettu alas, jossa se on hankalasti luettavissa. Eikö sitä olisi
saanut mahtumaan ohjauspyörän vasemmalle puolelle?
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Matkalla Poriin poikkesimme Laitilan Virvoitusjuomatehtaan tehtaan myymälän ovella toteamassa, että kauppa oli jo siltä päivältä suljettu. Kyllähän siinä pihassa tilausajoautoja poikkeaa, kippis.

Uutta ajonautintoa

Auton ajettavuus on parantunut. Kevyempi katto muuttaa
painopistettä alemmaksi ja sen
huomaa. Oman lisänsä ajon vakauteen maantievauhdissa yli
80 km/h antaa kaksi senttimetriä
laskeva jousitus.
Selvä vaikutus on myös ilman
ohjautumisella auton etukulmissa ja takana. Ilma ei pyörteile
yhtä helposti kuin vanhassa kul-

mikkaammassa korissa ja takapään muodot rauhoittavat sen
liikkeitä. Kovin kovaa tuulta
ei kohdalle sattunut, jotta olisi päässyt tuntemaan sivutuulen vaikutusta, mutta tuntuma
herkkiin käsiini oli rauhallinen.
Kaistavahdin ei monta kertaa
tarvinnut huomautella.
Moottorina autossa on tutuksi
tullut 11-litrainen Euro kutonen, sylinteritilavuus 10,8 lit-

raa, tehoa 339 kW eli 460 hv ja
vääntöä 2200 Nm. Kyllä noilla
arvoilla teliauto liikkuu jo kivasti. Kaksitoistavaihteinen I-shift
vaihteisto Eco roll toiminnalla
ja 2,85 perävälitys tarkoitta sitä,
että suurimmalla 12-vaihteella ajetaan jo nopeudesta n. 75
km/h alkaen vaihtelematta ylös
sataseen saakka. Nopeudessa
80 km/h kierroksia moottorissa
on alle 1200 r/min ja nopeudessa 100 km/h kierrokset liikkuu
1400 r/min paikkeilla. Jos haluaa ajaa 11 vaihteella sataa, niin
silloin moottori kiertää jo isoilla
1800 r/min kierroksilla. Hydraulisella hidastimella ja sähköohjatuilla levyjarruilla auton pysäyttäminen onnistuu pehmeästi.

Muuta
nippelitietoa

Keskiovella olevan vessan huolto tapahtuu sivuluukun kautta.
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Pituutta tällä teliautolla on 14
metriä, paikkoja 1+1+57 ja kaksi ovea. Polttoainetta tankkiin
mahtuu kerralla 480 litraa. Matkatavaroita, jotka saa painaa korkeintaan 1400 kg, varten tilaa on
10 kuutiometriä. Matkustajille
on Volvo Coach Level 3 -turistiistuimet hyvällä varustelulla,
mm. USB-pistorasia joka penkin
selkänojassa. Kattolämmityksen
tapahtuessa kattokoneen kautta,
tapahtuu lattiatason lämmitys
patterien avulla. Lämmönsää-

tö tapahtuu perinteisellä Volvo
säätimellä. Keskiovella on vesivessa, jonka huolto tapahtuu
sivuluukun kautta. Kojetaulun
oikeassa reunassa on jääkaappi
tasaisella kannella. Keskellä kojelautaa on tavaratila tasaisella
kolmion muotoisella kannella.
Sivuikkunoissa on kangas- ja
rullaverhot.
Kuljettajalla on ISRI -istuin
kaikilla tarpeellisilla säädöillä
ja kolmetehoisella lämmityksellä. Istuimessa on kääntö ja
pikalasku. Kuljettajalle on oma
lämmitys ja jäähdytys. Etulämmityslaite on pysynyt samana
kuin Volvossa on ollut. Polttoaine täydennetään oikealta tai
vasemmalta etupyörän takaa ja
AdBlue vasemmalta takapyörän takaa. Ovien ulkopuolinen
avaus onnistuu kummankin
kohdalta etuoven painikkeista.
Autossa on kaksi 150 A-laturia,
käyttöakut 2 x 170 Ah ja käynnistysakut 2 x 35 Ah. Rengaskoko on 315/80 R22,5. Värinä
esittelyautoissa on tumma sininen metallihohto.
Teksti ja kuvat
Matti Kulmala

Turussa tavataan hyvässä hengessä
Turun Satakunnantien Teboil
täyttyy säännöllisesti turkulaisten
tilausajokuljettajien ja muidenkin
yhteisistä kokoontumishetkistä. No
ei se nyt aivan täyteen tule, mutta
kuitenkin alle yhden käden yli kahden käden sormien verran poikia
ja tyttöjä paikalle siunaantuu. Eikä
heitä kyllä siunatakaan tarvitse,
kyllä tulevat ihan vapaasta halustaan paikalle. Arkisin kokoontuminen on klo 16 ja lauantaisin sekä
sunnuntaisin klo 11 aikaan.
Syy moiseen kokoontumiseen on
ihan yksinkertaisesti halu tavata
kollegoita ja turista heidän kanssaan. Puhetta riittää ihan kaikesta mahdollisesta ja välillä oikein
ns. huulikin lentää. Tapahtuman
tarkoitus on nimenomaan käydä
keskeistä kanssakäymistä välittömissä merkeissä. Kaikki ovat
siellä kavereita keskenään, vaikka edustavat yrityksiä laidasta
toiseen. Siellä ei puhuta pahaa
kenestäkään, toki joskus vähän
piikitellään. Sehän kuulu asiaan
porukoissa, se EI OLE KIUSAAMISTA.

Joukossa on sekä nuoria että
vanhempia alan ammattialisia.
Nuoremmat saavat kuunnella,
kun konkarit kertovat ihmeellisiä tarinoita menneestä, mutta
konkarit osaavat lopettaa kyllä
heti kun huomaavat nuorempien lakanneen uskomasta juttua.
Joskus tulee asioissa vastaan
sellaisia solmuja, ettei meinaa
heti aueta. Silloin tarvitaan vanhempaa tietäjää, olkoon vaikka
liplap koska nimiä tässä jutussa

ei ole, auttamaan. Kokoontuminen kestää tuollaiset puolesta
tunnista puolentoista tuntiin jutun keston mukaan. Josko nälkä
yllättää, niin sitten nautitaan Teboilin baarin anteja.
Oli kiva olla seuraamassa poikien jutustelua. Tällaiset tilaisuudet ovat oikein suositeltavia muillekin paikkakunnille,
kunhan muistetaan, että niistä
ei tule mitään mustankissan ei-

kun mustanlistan mollaamisen
tapahtumia. Ikävistä asioista ei
ole kiva jutella. Hauskaa pittää olla. Tämän kaltaisia juttuja
päätoimittaja odottaa lehteen
muiltakin paikkakunnilta, kirjoitelkaa ja kuvaakin on kiva liittää
mukaan. Kännykällä saa aivan
hyviä kuvia.
Teksti ja kuva
Matti Kulmala
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Muotoilu luo mielikuvia
– taustaa uuden Volvon ilmeelle

Valaistustekniikan avulla projisoituja kuvia Volvo 9700 -mallista.

Selvittääkseen uuden turistibussimalliston muotoilun taustoja, Volvon muotoilujohtaja Dan
Frykholm piti uuden tuotteen asiakasesittelytapahtumassa Göteborgissa viime vuoden toukokuussa mielenkiintoisen esityksen korin muotojen valinnoista, käyttäen apuna puumallinetta,
johon hän valaistustekniikan avulla projisoi uuden linja-automallin muodot.
Volvo 9700 & 9900 new coach
-malliston aikaisemmasta poikkeava muotoilu onkin Suomessa
sosiaalisessa mediassa saanut
sekä kiitettäviä että tyrmistyttäviä lausuntoja.
Uuden automallin kehityksessä,
muotoilussa ja ratkaisussa on
pyritty huomiomaan käyttäjien,
kuten omistajan, kuljettajan,
oppaan ja matkustajien tarpeet
onnistuneen
matkajärjestelyn
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kannalta. Omistajan kannalta
bussin tulee olla taloudellinen.
Kuljettajan ja oppaan kannalta
työpaikan tulee olla mukava ja
käytännöllinen. Siinä pääasialliset lähtökohdat suunnittelulle.
Bussin muotoilu luo matkustajalle ensivaikutelman. Hänelle
tulee luoda mielikuva, että hän
saa matkustaa premium-luokan ainutlaatuisen hyvässä ja
mukavassa ajoneuvossa. Dan
Frykholm halusi malliston muo-
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toilussa tuoda esiin Volvo turvallisuustunteen.
Tästä syystä syntyi keulan pyöreät muodot ja jykevännäköinen etupuskuri. Etusäleikön
muotoilija jakoi kahteen muotoilulliseen osaan. Ylempään
”jäähdytysaukkoon” hän sijoitti
Volvo logon vinoviivoineen.
Ajovaloiksi hän valitsi kuormaautomalliston V-muotoiset valaisimet.

Auton keula ja tuulilasi muotoiltiin entistä kaarrevammaksi
myös
ilmanvastuskertoimen
pienentämiseksi, joka samalla
vaikutti suosiollisesti kojetaulun alle sijoitettavien laitteiden
kannalta. Etuluukun alle mahtui
hyvin myös aikaisempaa turistibussimallistoa varten kehitetty
kolaritapauksissa joustava turvapuskurirakenne (FUPS).
New coach road show -kiertueella keväällä 2019 olemme

huomanneet, että auton ajovalot
pysyvät jääloskasta puhtaana
myös nollakelin ääriolosuhteissa. Hyvä aerodynaaminen
muotoilu antaa pienen ilmanvastuskertoimen, joka esiintyy
vähentyneessä polttonesteenkulutuksessa.
Myös tuulilasin ympäröiviin
pystypilareihin haluttiin saada
jykeväntuntuista muotoilua. Ilmastointilaite peitettiin tuulilasiin saakka ulottuvalla ”kattokyhmyllä”.
Kuljettajan paikkaa suunniteltiin
ergonomisesti toimivaksi mahdollisimman laajalla näkösektorilla. Etuoven alaosaan sijoitettiin muotoihin sopiva ikkuna,
josta paremmin voidaan havaita
auton sivussa liikkuvia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.
Korin takaosan ulkomuodot
suunniteltiin silmällä pitäen
moottoritilan puhtaana pysymistä. Perän muotoilu on onnistunut
myös siinä suhteessa, että perä
pysyy kuraisissakin olosuhteissa

entistä puhtaampana. Peruutuskamera sijoitettiin paikkaan keskelle perämuovia, joka kokeissa
osoittautui puhtaammaksi.
Matkustamon ikkunalinjan yläpuolista rakennetta levennettiin
aikaisempiin malleihin verrattuna, joka tuo matkustajille enemmän tilaa ja tehokkaan tuntuista
avaruutta hattuhyllyjen väliin.
Kokonaisrakenteisena,
ilman
erillistä perinteistä alustaa ja
runkoa valmistetun auton matalampi 9700-malli on korkeudeltaan (3,65 m), lähes saman
korkuinen kuin aikaisemmat
korkeimmat 9700HD/9900-mallit (3,71 m). New coach 9700
ikkunalinjan alaosa on suora,
kun kaksikymmentä senttimetriä korkeamman 9900-mallin
(3,85 m) ikkunoiden alasivulinjaan muotoiltiin näyttävät tupla
Z-muodot. Uusi 9900-malli varustetaan aina matkustamon kaltevalla ”teatterilattialla”.
Teksti: Tom Rönnberg
Kuvat: Volvo Bussar ja
Tom Rönnberg

Neste Tuulos
Monipuolinen hyvän palvelun taukopaikka
Kauppakeskus Tuulosen yhteydessä,
valtatie 12 varrella, 10-tien risteyksessä.
Palveluksessasi on Nesteen kahvila-ravintola,
Hesburger sekä pizzeria. Asiakaspaikkoja 220.

Runsaasta
noutopöydästämme
stämme
joka päivä:
Aamiaisbuffet ark klo 6–9 ja su klo 7–10

Lihapullia, nakkia, pekonia, röstiperunoita,
munakokkelia, leikkelettä, juustoa, tuoreita
vihanneksia, leipää, sämpylää, karjalanpiirakoita,
kananmunia, aamupuuroa ja hilloa. Mehu, maito.
Kahvi, tee tai kaakao.

Lounasbuffet klo 10.30–16

Viikon lounaslista: nestetuulos.fi

Siipibuffa pe-su klo 16–21
Keittiö avoinna joka päivä klo 20 saakka.

Muotoilijan luonnokset New Coach kuljettajan paikasta.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 10-24
Tervetuloa Neste Tuuloseen,
Palvelemme mielellämme
isompiakin seurueita.
Ennakkotilauksella varmistat
sutjakkaan palvelun
puh. 03-552 2223

Neste Tuulos

Tuulosentie 1, 14810 Tuulos
puh. (03) 552 2223
Palvelemme joka päivä klo 6-24

Muotoilijan luonnokset New Coach matkustamosta.

nestetuulos.fi
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Kevätkokous Anttolassa
Tilausajokuljettajat-yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Anttolanhovissa 6.
huhtikuuta.
Yhdistyksen kokous on aina
merkittävä tapahtuma, johon
kuitenkin osallistuminen usein
jää varsin rajalliseksi. Tämä
varmaan tarkoittaa sitä, että jäsenkunta luottaa siihen pieneen
ryhmään, joka paikalle vaivautuu. Näin uskallan sanoa olleen
myös tässä yhdistyksemme
kevätkokouksessa Anttolanhovissa. Kevätkokouksessahan ei
valita henkilöitä, hyväksytään
vaan kuluneen vuoden toiminta.

Kaipausta

Kysyä kuitenkin voi, eikö haluttaisi nähdä enemmän jäseniä
paikalla. Kyllä haluttaisi. Millä
keinoin tuota porukkaa sitten
koko valtakunnan alueelta kokoon haalittaisiin, kuka osaa
kertoa? Onko paikka merkitsevä, vai mikä ratkaisee? Pitäisikö
olla enemmän oheistoimintaa?
Pelkkä kylpeminen ja syöminen
eivät riitä.
Pitkäaikainen kunniakas puheenjohtajamme Martti Toivonen ilmaisi aikanaan mielipiteenään, että ”olemmeko me
tilausajokuljettajat niin likaista
ja nälkäistä porukkaa, että aina
tarvitsee saunoa ja syödä?”
Tuota oheistoimintaa, joka voisi
kiinnostaa, olisi varmaan erilainen pienimuotoinen koulutustai esittely-tilaisuus. Tämä siitäkin huolimatta, että pakollinen
direktiivikoulutus on tuhonnut
vapaamuotoiset vapaa-ajallamme tehtävät koulutustapahtumat,
esimerkiksi ennen niin riemukkaat risteilyt.

Esittely

Tällä kertaa kokouskokoontuminen alkoi yhteisellä mainiolla
lounaalla Anttolanhovin Rantaravintolassa. Ravintolavastaava
Nina Nikula oli henkilökuntineen loihtinut meille maukasta
ruokaa. Tämän jälkeen siirryimme yhteen monista Anttolanhovin kokoustiloista. Siellä ensimmäiseksi talon liiketoiminnan
johtaja Juha Kaitainen eli talon
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Ennen kokousta talon isäntä Juha Kaitainen esitteli kokousväelle Anttolanhovia.
isäntä esitteli valtakuntaansa.
Anttolanhovista on tässä lehdessä toisaalla täydellinen esittely, joten ei siitä tässä kohdin
enempää. Kokousporukan on aina
kiva tietää missä ollaan ja voivat
samalla tehdä heitä kiinnostavia
kysymyksiä. Kalastuksesta Saimaalla saimme kuulla kalastaja
Mika Kärkkäisen avustavan hovin
asiakkaita. Myös tieto siitä, että
risteilyalus Kuutti on käytettävissä ryhmille. Samalla esittelijä teki
kysymyksiä meillekin. Tällainen
vuorovaikutus on oikein hyvää
matkailun edistämistä.

Varsinainen kokous

Yhdistyksen hallitus on tehnyt
kokousta varten ohjelman, esityslistan ja valmistellut kokouksessa käsiteltävät asiat. Näiltä
pohjilta on helppo kokoustaa,
kun kaikki tarvittavat paperit
on vielä monistettu osallistujille. Näin oli sihteerimme Katja
Pyyny tehnyt. Puheenjohtajamme Tomi Vasiljev toivotti meidät kaikki tervetulleiksi ja avasi
kokouksen. Kokouksen läpiviemiseksi vastuullisin tehtävä on
kokouksen puheenjohtajalla ja
siksi valittiin paikkakuntalainen
Kari Rantalainen. Kokouksen
sihteerinä valtuutettiin toimimaan Katja Pyyny. Vastuuseen
siitä, että kokouksen pöytäkirja
kirjoitetaan kokouksen kulkua
vastaavaksi, valittiin pöytäkirjan
tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
Jarmo Tila ja Ari-Pekka Mikkonen. Pöytäkirja on jatkossa jäsenien nähtävissä omien sivujemme kautta, käy katsomassa.

Charter Club 2/19

Tämän jälkeen tarkistettiin läsnä
olevien äänioikeus eli virallisesti
ääniluettelo ja hyväksyttiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Laillisessa järjestyksessä kokoon kutsuttu kokous oli
myös päätösvaltainen laimeasta
alle kahdestakymmenestä osallistujasta huolimatta. Kaikki kirjoittivat kuittaukseksi nimensä
kiertäneeseen listaan. Siitä voi
tarkistaa ketkä olivat paikalla,
jollei ohessa olevista kuvista
selviä.

Toimintakertomus

Ja sitten se kulunut vuosi. Ensin
oli vuorossa toimintakertomus
vuodelta 2018. Kysymyksessä
oli 29. toimintavuosi. Kuluva
on siis kolmaskymmenes eli
tammikuussa tulee 30 vuotta
täyteen. Nostetaan hattua. Puheenjohtajana on muiden kiireidensä ohessa toiminut Tomi
Vasiljev, Hämeenlinnasta. Hänet valittiin kahdeksi vuodeksi
vuoden 2016 syyskokouksessa.
Vuoden 2018 varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi keskuudestaan Tommi Suhosen, joka on
hoitanut monia tietotekniikkaan
liittyviä tehtäviä yhdistyksemme kehittämiseksi. Sihteerinä
on toiminut hallituksen keskuudestaan valitsema Katja Pyyny. Hallituksen muina jäseninä
ovat olleet Timo Rinnekari,
Arto Koskinen, Isko Uusimäki,
Päivi Pistemaa, Joonas Nieminen ja Jarl Andström. Varajäseninä ovat olleet Kimmo Kröger,
Pauli Hellberg, Rolf Metsola ja
Pekka Kantola.

Lehden uusi päätoimittaja ja
ilmoitusmyyjä Pekka Paloranta esitteli itsensä ja tuotantoaan kokoukselle.
Toimintakertomuskin
pitäisi
löytyä nettisivuiltamme jäsenten luettavaksi, joten katsokaapa
tarkemmin sieltä. Muutamia toimijoita ja tapahtumia kuitenkin
otan tässä esiin. Rahastonhoitajana ja tiedottajana on toiminut
Timo Rinnekari ja kirjanpidosta
on huolehtinut Toimistopalvelu
Leino eli Liisa Leino. Toiminnan
tarkastajana on toiminut Asko
Kallio-Könnö ja varalla Timo
Korsisaari. Charter Club-lehden
päätoimittajana on toiminut Isko
Uusimäki ja taittajana Riitta Salmu. Kotisivuistamme on huolehtinut Tommi Suhonen, Clubituotemyyntiä on tehnyt Maija
Mikkola ja mökki-isäntänä on
häärinyt Jukka Kähkönen. Yhdistyksen hallitus on vuoden aikana
kokoontunut kuusi kertaa.

Tietoa toiminnasta, tapahtumista
ja muusta jäsenet ovat saaneet
Charter Club-lehden, jäsentiedotteiden ja nettisivujen kautta.
Tapahtumia on ollut joitakin.
Maaliskuussa oli maanpuolustuskurssi Kajaanissa, johon
osallistui 13 jäsentä. Huhtikuussa oli kevätkokous Tampereella.
Kesäkuussa osallistuttiin kuljettajia kouluttavien oppilaitosten
kanssa yhteisellä osastolla Bus
2018-näyttelyyn Jyväskylässä.
Syyskokous pidettiin lokakuussa Viking Line M/S Mariellalla
Helsingissä. Tuon syyskokouksen jälkeen jatkoi ryhmämme
samalla laivalla Tukholmaan
Person Trafik-messuille. Alueosastot ovat järjestäneet joitakin
omia tapahtumiaan, joita ei tässä
toimintakertomuksessa mainita.
Silti täytyy jutun kirjoittajana
ja yhdistyksen ”isänä” kaivata
hiukan enemmän yhteisiä aktiviteetteja. Kaikille sopivat lyhyetkin koulutustapahtumat ja ajanvietteet puuttuvat ohjelmasta nyt
täysin. Koulutus on kuitenkin
yhdistyksen yksi tarkoitus.

Palvelut,
jäsenet ja alueet

Merkittäviä palveluja jäsenmaksua vastaan jäsenille ovat oma
Charter Club-lehti, vuokrattavissa oleva loma-asunto Pyhätunturilla ja oheistuotteiden myynti.
Myyntilistaltamme löytyy monia tilausajokuljettajalle hyödyllisiä tuotteita. Jäsenmaksu
vuonna 2018 on ollut 40 euroa ja
liittymismaksu uusilta jäseniltä
lisäksi 20 euroa. Eläkeläisjäsen
on selvinnyt ilman äänioikeutta
20 eurolla vuoden. Henkilökannattajana voi olla mukana 20

Anttolanhovissa on neljätoista erilaista kokoustilaa, tähän mahtui hyvin 20 henkilöä. Myös erilaista taidetta hovista löytyy, tuossa Vesseli toimintaa esitelleen Isko Uusimäen takana seinällä
on yksi esimerkki tästä taiteesta.
eurolla, jolloin hänkin saa lehtemme kotiin kannettuna. Yritysjäsenmaksu on ollut 80 euroa,
joka näkyy kyseisessä kohteessa
Yritysjäsen-kyltistämme. Toki
niitä kylttejä voi olla edelleen
sellaisissakin ovenpielissä, jotka
eivät ole jostain syystä muistaneet maksaa tuota kahdeksaa
kymppiä.
Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2018 lopussa 1264 henkilöä, joista eläkeläisiä 134 ja
henkilökannattajia 45. Alueittain jäsenet jakaantuivat seuraavasti, Uusimaa-alua 242
jäsentä, Lounais-alue 244 jäsentä, Häme-Kaakko-alue 318
jäsentä, Pohjanmaa-alue 158
jäsentä, Kalla-alue 125 jäsentä,
Oulunjärvi-alue 94 jäsentä ja
Lappi-alue 72 jäsentä. Palvelua

jäsenille on vuoden aikana kehitetty uuden jäsenrekisteri ja postitusohjelman avulla. Kunhan
muistamme tehdä asuntoa muuttaessamme muuttoilmoituksen,
niin lehden postitusosoite pitäisi
vaihtua sen mukana. Yhdistys
on muistanut vuoden aikana jäseniään tärkeinä merkkipäivinä,
vanhimmalla ikää 75 vuotta.
Vuoden taukopaikaksi 2018 valittiin Linnatuuli Janakkalasta.

Tilit

Seuraavana kokouksessa oli
vuoden 2018 talouden käsittely. Rahaa oli tullut ja mennyt
tasaiseen tahtiin, joten mitään
voittoa emme tavoittele emmekä
saakaan. Vuoden tuotoiksi kirjanpito näytti 99 500,00 euroa ja
kuluiksi 95 100,00 euroa. Omaisuus ja muu huomioiden taseen

Ennen kokoustilaan siirtymistä olivat osallistujat käyneet syömässä Rantaravintolassa, jossa ravitolavastaava Nina Nikula kertoi ravintolan toiminnasta ja tavoitteista.

loppusummaksi oli hallitus saanut 122 000 euroa. Tileistäkin
jäsenet voi saada lisää tietoa
nettisivujen kautta ja sihteeriltä
tiedustelemalla. Toiminnantarkastaja oli tarkastanut tilit ja antanut sen pohjalta lausuntonsa,
jossa puolsi tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.
Se myös myönnettiin.

Muut asiat

Muita asioita kokouksessa käsiteltäväksi ei tullut, joten puheenjohtaja pääsi päättämään sopuisan ja tehokkaan kokouksen
alle tunti sen alkamisesta. Tässä
vaiheessa lehden tuleva tekijä
Pekka paloranta esitteli itsensä
ja tuotantoaan kokousväelle.
Lisäksi Isko Uusimäki esitteli
vetämäänsä Vesseli-toimintaa ja
innosti kaikkia tekemään juttuja itsestään ja omasta piiristään
lehteemme. Noissa juttusuunnitelmissa on ensin syytä ottaa
yhteys tuohon lehden uuteen
päätoimittajaan, Pekka Palorantaan puh. 050 584 1962 tai sähköpostilla pekka.paloranta@tilausajokuljettajat.fi, jotta ei tule
päällekkäisyyksiä tai muuten
tarpeetonta tehdyksi. Lehtihän
on kuitenkin tarkoitettu kaikkien
täytettäväksi eli kaikilla on lupa
osallistua siihen kirjoittamiseen
ja kuvaamiseen. Pientä vapaamuotoista keskustelua jatkettiin
vielä ennen kokousviikonlopun
muihin rientoihin siirtymistä.
Niistä saitte lukea kokouskutsussa.
Teksti ja kuvat
Matti Kulmala
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Anttolanhovi ,

menopaikka Mikkelin Anttolassa

Anttolanhoviin tullaan tästä Hovintietä. Vastaanottoon johtaa kuvassa näkyvä lasikatos, jonka edessä pystyy purkamaan kuorman
ja tuossa vasemmassa sivussa on tilaa kahdelle linja-autolle.

Kun tarvitaan porukalle tai yksittäisellekin
ihmiselle paikkaa, jossa
voi viihtyä, on hyvinkin
mahdollista löytää se
Anttolasta. Anttolanhovi
antaa makoisat mahdollisuudet monenlaiseen
tekemiseen ja viihtymiseen isommillekin
ryhmille. Voi nukkua,
syödä, saunoa, saada
hoitoja, uida, ulkoilla,
kokoustaa, kilpailla ja
tanssia. Kaikki tämä nykyaikaisessa viihtyisässä
menopaikassa.

Mikä hovi?

Anttolan hovikartanolla on pitkät perinteet jo vuodesta 1608,
jolloin alue on ollut säterikartanona. Sitä ennen alue kuului
Anttosille, josta nimi. Kartanon
alueen omistukset ovat vaihtuneet vuosien myötä, kunnes
1920 alueet tulivat Anttolan
kunnan omistukseen. Kartanon
pihapiirissä on ollut monenlaista
toimintaa, kansakoulua ja vanhainkotia. Tämä Anttolanhovi,
josta nyt puhumme, ei sijoitu
vanhoihin kartanon rakennuksiin.
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Vuonna 1978 silloinen Hengitysliitto sai ostaa 100 hehtaaria
Saimaan rannassa olevaa hienoa
mäntymetsää rakentaakseen siihen parantolan. Paikasta kehittyi
kuntoutuskeskus, jossa tarjottiin
hoitoja ja hyvää oloa hoitomääräyksen saaneille. Kuntoutuskeskuksena paikka toimi vuoden
1980 ns. kulta-ajoista vuoteen
2016, jolloin hoitoonohjaukset
vähenivät ja sitä myöden toiminta loppui asiakkaiden puutteeseen. Toimintaa yritettiin jatkaa,
mutta kovasti se oli vaikeata.
Onneksi paikalle ei käynyt kuten esimerkiksi Varsavuorelle
Mikkelissä ja Mäntymotellille
Mäntyharjulla, joissa toiminta
on huonossa mallissa.

Uuden nousun tekijöinä Juhalla
on osaava henkilökunta, joka tekee työtä tiimissä. Omina yrittäjinään Anttolanhovissa toimivat
hierojat ja kosmetologit. Näin
mahdollistetaan monipuoliset
palvelut edelleen. Muu henki-

lökunta on omaa, esimerkiksi
siivoojat ja huoltomies. Näin
hekin hoitavat osuuttaan kuin
kotiaan. Ravintolahenkilökunta
on toiminut sekin tiloissa jo ennenkin, joten he tietävät paikan
mahdollisuudet lähialueen tuotteita hyödyntämällä. Vanhasta
viihtyisyydestä on kertomassa
esimerkiksi hotellin korkeaan
olotilaan sijoitetut 1980-luvun
nojatuolit, jotka antavat oman
nostalgiansa tilaan.

Uusi nousu

Uudet omistajat löytyivät syksyllä 2017. Nämä sijoittajaomistajat näkivät paikan mahdollisuudet ja alkoivat etsiä hyvää
toiminnan pyörittäjää. Hyvän
löytyminen otti vielä hieman
aikaa, mutta hyvää kannattaa
odottaa, sanotaan. Tämän vuoden alusta Anttolanhovia on
pyörittänyt vuokralaisena Juha
Kaitainen yhtiönsä kautta. Juhalle talo oli entuudestaan tuttu,
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sillä hän oli toiminut siellä aikanaan hierojana. Tutussa paikassa
tutulla omalla henkilökunnalla
oli hyvä aloittaa toiminta ja sen
kehittäminen.

Vastaanotto on avara ja sen yhteydestä löytyy myös aulabaari.
”Läskipyörä” oikealla kertoo ajanviettomahdollisuuksista.

Tällaiselta opasteelta käännyt Hovintielle kohden Anttolanhovia. Kääntyminen tapahtuu tieltä
62 Mikkelistä – Imatralle tai päinvastoin, 24 kilometriä Mikkelistä.

Tavoite tulevaan

Anttolanhovin tavoite on luoda luontomatkailukeskus maakuntaan. Tässä Anttolan kylä,
siis Mikkelin kaupunginosa, on
vahvasti mukana kehittämässä.
Alueella on aktiivisuutta, vaikka
väkiluku on rajallinen eli pieni. Kesäisin Anttolasta löytyy
kuitenkin kesäasukkaita moninkertaisesti kunnan väkilukuun
verrattuna. Kihut yksin ei riitä
tapahtumaksi
kesäasukkaille,
siksi pitää kehittää muutakin
toimintaa, esimerkiksi vaikka
talkoita. Paikallinen eläkeläisyhdistys toimii aktiivisesti ja
nyt on kehitetty yhdessä iltapäivätanssit tiistaipäiville liikuntahalliin.
Anttolanhovin perjantaitanssit
ovat jo lyhyessä ajassa saavuttaneet suuren porukan suosion.
Esiintyjinä on nimekkäitä laulajia ja orkestereita, hyvän yhteistyön mahdollistamana. Huhtikuun 12. perjantaina oli tanssien
ohessa Tangomarkkinoiden esikarsintakilpailut.
Iso korkea
tunnelmallinen urheilusali on
oikein oiva paikka tanssiporukan viihtymiselle ja kun tarvittavat ravintola ja majoituspalvelut
ovat samassa talossa, niin tansseihin voi tulla kauempaakin.

Juha Kaitainen on nykyisin Anttolanhovin isäntä. Hänen takanaan on korkea ja valoisa käytävätila.

Urheilullista tekemistä

Anttolanhovin on tarkoitus lisätä
aktiviteetteja ja hyvinvointipalveluja hyvän ruuan voimalla. Hyvästä ruuasta pitää huolen kouluttautunut henkilökunta, joka
loihtii ruuat lähialueelta, metsistä, järvistä ja maatiloilta. Koko
henkilökunta on mukana kehittämässä aktiviteettitoimintaa, liikunta ja tanssi ovat tärkeitä. Kaksi paikallista urheiluseuraa ovat
myös mukana tapahtumien järjestämisissä. Esimerkiksi seurat
Anttolan Urheilijat ja Navi ovat
mukana toteuttamassa ryhmille
harjoittelua. Suunnistus lähimetsissä on mitä mainion aktiviteetti,
ryhmille ja yksittäisillekin suunnistajille on luvassa harjoitusreittejä. Kartta vaan mukaan respasta
pientä maksua vastaan ja eksyminen onkin sitten omalla vastuulla.

Geokätkeilyn harrastamiseen on
myös mahdollisuus, joka sopii
kaiken ikäisille. Järvellä liikkuminen kuuluu totta kai kuvaan,
kesällä veneellä ja uiden. Talvella harrastetaan luistellen, hiihtäen tai pilkkien, kun vaan jäät sallivat. Toki hiihtämistä metsässä
ei saa unohtaa. Samassa metsässä heitetään kesällä frisbeegolfia
ja samoillaan luontoreitillä. Läskipyörällä voi lähteä ajelemaan
metsään tai maanteille. Anttolan
viihtyisään keskustaan, esimerkiksi kirkolle tai satamaan, on
matkaa vain neljä kilometriä.

Mitä voi järjestää?

Anttolanhovin majoitustilat ovat
riittävät isommillekin tapahtumille. Vuoteita on yhteensä 260.
Firmojen ja yhdistysten joukkotapahtumien järjestämiseen on

paljon tilaa ja mahdollisuuksia.
Suunnitteilla oleva kesätanssilava on mainio lisä tekemisen
vaihtoehtoihin. Siinähän voi
järjestää sateelta suojassa muutakin tapahtumaa kuin tansseja.
On hienoa, että jo hieman hiipunutta tanssilavatoimintaa ollaan
nostamassa. Esimerkiksi juhannustansseja ei mikään Suomen
suvessa voita, jollei kokko polta
lavaa.
Kaikenlaisten kokousten pitopaikkana Anttolanhovi pystyy
palvelemaan neljällätoista kokoustilallaan. Suurin niistä tuo
urheiluhalli/liikuntasali, johon
helposti sijoitetaan 400 kokoustajaa. Pienempiin menee tilajärjestelyistä riippuen 8, 12, 14,
16, 20, 26, 30, 50, 60, 70, 140 ja
isoon tuo 400 kokoustajaa.
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Missä majoitutaan?

Päärakennus on nimeltään Rantahotelli. Siinä 54 eritasoista
huonetta. Superior -huoneet ovat
parhaiten varusteltuja, mm. kylpytakki ja tossut löytyvät huoneesta. Standard- ja Economy
-huoneet ovat vähän tavanomaisempia. Pääsääntöisesti huoneissa on kaksi erillistä vuodetta,
mutta myös yhden hengen huoneita löytyy seitsemän. Huoneita voi myös yhdistää esimerkiksi
perheille. Näkymät ovat järvelle
tai metsään. Myös rivi- ja rinnetaloissa on majoitustilaa.
Hienompaa majoitusta saa
Art&Design -rinnehuviloissa,
joita on kuusi. Ne ovat moderneja arkkitehti Timo Leiviskän
suunnittelemia paritaloja. Isompi osa taloa on kooltaan 103
neliötä ja siihen mahtuu nukkumaan kolmessa kahden hengen
huoneessa. Pienempi osa on 77
neliötä ja vuoteita kaksi kahden
hengen huoneellista. Kummassakin osiossa on oma olohuone,
keittiö ja sauna. Yhtä makuuhuonetta lukuun ottamatta niissä
on oma wc ja suihku. Yksi käyttää sitten varmaan saunan suihkua ja vessaa?
Hienointa
majoitusta
saa
Art&Design -rantahuviloissa.
Niitä on seitsemä, kooltaan 133
neliötä eli omakotitalon verran.
Siksi niissä mahtuu pitämään
vaikka pienen kokouksen. Ne
ovat arkkitehti Emma Johans-

Tältä näyttää Rantahuvila järveltä päin.
sonin suunnittelemia ja todella
yllättävän näköisiä maalta päin
lähestyttäessä. Rannan suunnasta katsottaessa ne ovatkin
sitten aivan komeita. Niissä voi
majoittua yhdestä kuuteen henkilöä. Makuuhuoneita on kolme,
kaikissa kaksi vuodetta, oma
vessa ja yhdessä suihku. Makuuhuoneiden lisäksi löytyy tietysti
olohuone, keittiö, sauna, ja kylpyhuone ammeella.

Ekstrapalvelua
ja kylpemistä

Kylpyosastossa on asiakkaiden
käytettävissä saunat ja uima-

altaat. Altaita on neljä, lapsille
ja terapiaan omansa. Saunoja
on tavallinen miehille ja naisille sekä tilausryhmille omansa,
höyrysauna ja erikoisuutena
infrapunasauna. En kokeillut,
mielenkiintoinen. Tuo infrapuna
hoituu hyvinvointipalveluiden
kautta. Samasta paikasta pääsee
halutessaan myös suolahuoneeseen. Kylpyhoitoja saa monessa
muodossa, pore-, öljy- ja turvekylpyjä sisällä sekä aurinkokylpyjä pihalla. Niiden jälkeen hierontaan ja kosmetologille, niin
olo on kuin uudella ihmisellä,
ikää vaan enemmän.

Tilausajokuljettajat ry:n kokousryhmä lounastamassa ravintolassa.
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Huoneiden ja huviloiden hintaan sisältyy erilaisia palveluita,
välineitä ja ravintolapalveluita, joista tarkempaa tietoa saa
Anttolanhovista.
Myyntipalvelun puhelinnumero on 044
4301 100 ja sähköposti sales@
anttolanhovi.fi. Osoite Anttolanhoviin on Hovintie 224, 52100
Anttola. Myynnin ja markkinoinnin Ellinoora Kaitainen
vastailee mielellään yhteydenottoihin.

Suoraan ravintolaan

Anttolanhoviin voi poiketa
muutenkin kuin hoitoihin, tilai-

suuksiin tai majoittumaan eli ravintolaan syömään tai kahville.
Esimerkiksi tilausajoryhmä voi
Anttolassa ja Mikkelissä päin
liikkuessaan toteuttaa ruokailunsa siellä. Pitää tietysti soittaa ja
varata etukäteen ja sopia saapumisesta sekä siitä, mitä nautitaan
ja mahtuuko Rantaravintolaan.
Kesäaikaan ravintolassa on
iso terassi, jossa on oma grilli.
Rannassa on oma Kotaravintola, johon mahtuu 60 nauttijaa.
Puhelin suoraan Nina Nikulan
emännöimään ravintolaan on
044 430 1108.

Suoraan esitteestä

Anttolanhovi sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Saimaan
rannalla tarjoten upeat mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon, virkistykseen, kokoukseen ja hemmotteluun niin perheen kanssa
kuin työasioissa matkaaville.

Uima-altaita on sisällä ja ikkunan takaa loistaa Saimaa, kuvaa otettaessa vielä jääpeitteisenä.

Teksti ja kuvat
Matti Kulmala

Etuja jäsenille
Anttolanhovi tarjoaa Tilausajokuljettajat ry:n jäsenille
-20% majoituksesta sekä
ruoasta Rantaravintolassa.
(ei koske juhlapyhiä)
Majoitus on varattava suoraan hotellista, eikä bookingin kautta.
Muista esittää jäsenkortti
majoittumisen yhteydessä!

Liikuntahallissa on tilaa tanssia, pitää kokousta ja vaikka pelata sählyä ynnä muita pelejä.
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Motel Käpylä ja Unionin Baari sijaitsevat Keminmaan keskustassa.

Nostalginen aikamatka 1970-luvulle
Motel Käpylä

Motel Käpylä on tarinallinen taukopaikka Keminmaan keskustassa,
aivan Valtatie 4:n varressa. Käpylän seinien sisällä voi tutustua talon
50-vuotiseen historiaan vanhojen kuvien, musiikin ja huonekalujen
siivittämänä. Käpylä tarjoaa nostalgisen aikamatkan 70-luvun hengessä.
Legendaarinen Motel Käpylä siirtyi heinäkuussa 2017 uuden yrittäjän Teija-Liisa Paanasen hoidettavaksi. Vuonna 1968 rakennettu motelli oli siihen asti ollut Remeksen yrittäjäperheen hallinnassa.
Motellista löytyy 27 nostalgista huonetta ja 57 kotoisaa vuodetta.
Majoitusvaraukset kannattaa tehdä suoraan motellista.
Motel Käpylä on Suomessa ainoa aito -70-luvun taukopaikka. Motel
Käpylän sijainti Meri-Lapissa mahdollistaa päiväretket Rovaniemelle ja Ranualle, puhumattakaan Kemiin ja Ruotsin puolelle Haaparannalle.
Motel Käpylän nostalginen viihderavintola palvelee paitsi kuukausittaisella ohjelmatarjonnalla, myös erilaisten tilausryhmien ruokailu- ja
tapahtumapaikkana. Saliin mahtuu ruokailemaan 100 henkeä ja tarvittaessa lisäpaikkoja katetaan ravintolasalin yhteydessä toimivaan,
30-paikkaiseen Unionin baariin. Kesällä on myös terassi.

Teija-Liisa Paananen on Motel Käpylän yrittäjä.

Unionin Baari

Motel Käpylän yhteydessä toimiva Unionin baari on kunnianosoitus
samassa rakennuksessa aikoinaan toimineelle Bar Unionille. Lähes
kaikki Unionin baarin huonekalut ovat alkuperäisiä vintage- ja designhuonekaluja 70-luvulta. Baarista löytyy muun muassa Eero Aarnion
aikoinaan Upolle suunnittelemat punaiset muovituolit.
Unionin baarissa päivittäin tarjolla olevasta bistro-menu sisältää mahdollisimman pitkälle paikallisista raaka-aineista valmistettuja ruokia.
Motel Käpylä ja Unionin baari palvelevat tällä hetkellä ma-to klo
15:00-22:00, pe & la klo 15:00-24 (01:30) ja su klo 18:00-22:00.
Tilauksesta ryhmille myös muuna aikana.

Unionin baarin 70-lukulaista sisustusta värittävät
Eero Aarnion suunnittelemat punaiset muovituolit.
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Motel Käpylä
Torniontie 7, 94450 Keminmaa
sales@motelkapyla.fi
040 775 2466
www.motelkapyla.fi

BUSSIMATKA BRYSSELIIN
19.-26.10.2019
Euroopan suurin bussinäyttely BusWorld odottaa meitä linjaautoalan ammattilaisia Brysselissä.
Matka tehdään omalla bussilla kiireettömästi maisemia ihaillen. Kesän kiireiden jälkeen ennen
pikkujoulusesonkia on mukava katkaista syksyn pimeys lähtemällä yhteiselle bussimatkalle BusWorldbussinäyttelyyn. Matka tehdään Finnlinesin laivalla suoraan Saksaan. Näyttelyyn on aikaa tutustua kaksi
kokonaista päivää tai voit viettää aikaasi Brysselissä omalla tavallasi.
Paluumatkalla pyrimme järjestämään ammattivierailun mielenkiintoiseen kohteeseen. Kohde selviää
lähempänä matkaa. Paluussa jää ostosaikaa Lyypekissä ennen Finnlinesin lähtöä Travemündestä.

Matkan hinta on

690€/hlö/2HH

1HH-lisä 350€/7vrk
Hintaan sisältyy:
- Bussikuljetukset ohjelman mukaan
- Laivamatkat Helsinki – Travemünde – Helsinki, B2- hytissä
- Ateriapaketit laivalla:
Hel-Tra päivällinen x2, brunssi x1
Tra-Hel päivällinen x1, brunssi x1, aamiainen x1
- Majoitus hotelleissa 2-hengen huoneissa
- Aamiainen hotelleissa x4

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, muut opastukset/ruokailut/kuljetukset kohteessa
Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilötodistus. Laivayhtiölle tarvitaan virallinen nimi (sukunimi
sekä 1. etunimi passin mukaan) ja syntymäaika (ppkkvv).
Ilmoittautumiset ensisijaisesti lomakkeella;
http://tapahtumat.tilausajokuljettajat.fi.pwire.fi/tapahtumat/busworld-europe-nayttely/
Lisätietoja antaa Kim Venesjärvi, kim.venesjarvi@tilausajokuljettajat.fi, 040-7315151
Matka tulee olla maksettuna 15.7.2019 mennessä.
MATKAN TOTEUTUMINEN VAATII 32 OSALLISTUJAA.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Mainio Oy.
90-61 päivää ennen matkaa peruutetusta matkasta peritään 50% matkan hinnasta. 60-31 päivää ennen matkaa peruutetusta
matkasta peritään 75% matkan hinnasta ja 30-0 päivää ennen peruutetusta matkasta peritään 100% matkan hinnasta.
MUISTA MATKAVAKUUTUS!

TERVETULOA MUKAAN!

Nelivetoinen
täyssähköinen
nivelbussi Ruotsista
Saksalainen ZF ja ruotsalainen
Hybricon ovat kehittäneet akkukäyttöisen nelivetoisen nivelbussin Pohjoismaiden markkinoita silmällä pitäen.

heittelehtimään. Silloinkin, kun
linja-auto liukui jäiseltä pinnalta
kuivalle asfaltille, se käyttäytyi
hyvin

Takamoottoriset nivelbussit eivät ole unelma ajaa, kun lunta
sataa tuiskuttamalla ja kadut
sekä tiet ovat liukkaita. Useimmat ihmiset tietävät nelivetoisen
henkilöauton edut lumisissa ja
jäisissä olosuhteissa, mutta entä
18-metrinen nivelbussi, joka on
myös akkukäyttöinen täyssähköbussi? Kyllä - lähes vuoden
testauksen, ZF ja ruotsalainen
sähköbussivalmistaja Hybricon
ovat löytäneet tähän ratkaisun.

Linja-auto vetää molemmilla
taka-akseleilla, jotka molemmat
on varustettu ZF:N sähköisellä
portaaliakselilla AxTrax AVE.
Jokainen pyörä on varustettu
asynkronisella sähkömoottorilla
ja ohjataan yksilöllisesti Hybriconin kehittämällä ohjelmistolla. Moottoreita jäähdytetään
vesi- ja ilmajäähdytyksen yhdistelmällä. Ratkaisu tarkoittaa
myös sitä, että liikkuvia osia on
vähän, mikä vähentää kulumista
ja huoltovaatimuksia, vähentää
melutasoa ja tarjoaa pitkiä huoltovälejä. Normaalissa liikenteessä teho vaikutus kuhunkin pyörään on 125 kW, mutta lyhyen
ajan tehoa voidaan puristaa jopa
250 kW. Tällöin tehoa saadaan
yhdessä 1000 kW. Vääntö momentti per akseli on 22 000 Nm,
mutta vääntöä on digitaalisesti
"kuristettu" jotta vältytään liiallista kiihtyvyydeltä ja sutimiselta.

Yksittäiset moottorit

Bussi käyttäytyy hyvin myös S-käännöksessä liukkaissa
olosuhteissa. Kuva: Bussmagasinet.se

Nyt saksalainen ZF on yhdessä Hybriconin kanssa kehittänyt
nelivetoisen nivelbussin, joka on
joko täysin sähköinen tai sarjahybridi. Sarjahybridissä liikevoiman
tuottaa pelkkä sähkömoottori ja
polttomoottori käyttää akkuja lataavaa sähkögeneraattoria.
Lähes vuoden kehitystyön ja
testien jälkeen, luultavasti maailman ensimmäinen nelivetoinen
linja-auto on valmistunut kaupunkiliikenteeseen. Tämä demobussi on saanut mallimerkinnän
HAW 18 LE 4WD (Hybricon
Arctic Whisperer, 18 metriä pitkä, matala low entry, neliveto).
Bussi vetää molemmilla takaakseleilla. Energiaa saadaan
LTO akkuista, eli litium-titaani
akuista, joissa on selkeää etua
verrattuna yleisempiin litium-ioniakkuihin verrattuna. LTO-akut
ovat nopeampia latautumaan –
ja ultra nopea pikalataus on yksi
Hybriconin tunnusmerkeistä. Lisäksi akut ovat pitempikestoisia
ja kymmenen vuoden normaalin
toiminnan jälkeen niiden tehossa
on vielä 80 prosenttia jäljellä.
Altarinanon akut toimivat hyvin
myös äärimmäisissä lämpötiloissa, alkaen -50 asteesta aina
+65 asteeseen. Altarinanon akut
ovat erittäin nopeita ladata. Kolmen minuutin lataaminen 750
V jännitteellä 630 kW teholla
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ZF sähköinen portaaliakseli AxTrax AVE. Kuva: ZF
antaa virtaa tunnin ajomatkaan.
Testibussissa on kaksi 40 kWh
akkupakettia, mutta bussi on
saatavissa kolmella yhtä suurella
akkupaketilla, eli tällöin akkujen
kapasiteetti on 120 kWh.

Ainutlaatuinen
neliveto

Linja-autosta tekee ainutlaatuisen neliveto, jota Hybricon
ja ZF ovat kehittäneet yhdessä
markkinoille.
Haasteena on ollut saada kaksi akselia toimimaan yhdessä.
Tätä varten Hybricon kehittänyt
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oman ohjelmiston. Tätä uutta
bussia on testattu vuoden liikenteessä ja nyt olemme valmiita
tuomaan nelivetoisen nivelbussin nopeasti markkinoille, sanoo
Hybriconin toimitusjohtaja Johan Suup.

Ohjelmisto toimii
hyvin nelivedon kanssa

Testikuljettajat ovat yllättyneet
nelivedon mukanaan tuomista
hyvistä ajokokemuksista. Myös
hyvin liukkaalla tiellä S-käännöksessä ei ole ollut ongelma pitää linja-autoa hallinnassa, vaikka takavaunu on halunnut lähteä

Järjestelmä säätää myös automaattisesti vetopyörien käyttämää energiaa ja estää pyörien
sutimista. Ohjelmisto varmistaa
myös eri pyörän pyörimisnopeudet hyvin. "Neliveto tarkoittaa
yleensä myös energian kulutuksen lisääntymistä. Myös tämän
bussin kaksi vetoakselia lisäävät
sähkön kulutusta, kaksi vetoakselia tarkoittaa myös sitä, että
30 prosenttia energiasta voidaan
kierrättää, jos kuljettaja ajaa
vain kaasupolkimella. Tämä tarkoittaa, että energiankulutus ei
siten ole paljon suurempi nelivetoisella nivelbussilla kuin yhdellä vetoakselilla varustetulla
nivelbussilla.
"Mutta taloudellinen ajaminen
edellyttää myös kuljettajien kouluttamista", sanoo Johan Suup.
© 2019 Bussmagasinet
Referointi ja käännös
Kim Venesjärvi
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Uudistunut Koskikartano kutsuu pysähtymään. Meiltä saat vatsan täyteen monipuolisesta
noutopöydästä tai herkuttelemalla Scanburgerin tai Kotipizzan tuotteilla.
Koskikartanon palvelut:
• Sisustus- ja lahjatavaraliike Aarreaitta
• Kukkakauppa
• Karkkikauppa, jossa monipuolinen ja edullinen valikoima
• Posti
• Matkahuolto

• Lounas noutopöydästä joka päivä klo 10-16
• Meillä leivotut pullat, munkit, piirakat ja kakut
• Scanburger
• Kotipizza
• Monipuolinen ruokakauppa M-Market Koskikartano

ma-pe 6 – 21

la 7 – 21

Tampereentie 632, 16800 Hämeenkoski

su 8 – 21

puh. 03-7511 499

www.koskikartano.fi

CC-Wesselit

ja sen toiminnan kehittelyajatuksia
Charter Club Weteraaniseniorit on Tilausajokuljettajat ry:n
toiminnan eräs ilmentymä. Sen
perusajatuksena on vapaamuotoisesti pitää yllä lystinpitoa ja
ammatillisen ilosanomaston jakamista osittain alueosastojen
siipien suojissa. Toimintoihin
voivat kaikki jäsenet ottaa osaa,
jos ehtivät ja intoa piisaa. Viimeksi mainitut asiat ovat olleet
lähtökohtana Wesselitoiminnan
ideoinnissa.
Kuka on veteraani tässä yhteydessä? Veteraani voi olla vaikkapa idänsuuntaan reissuja tehnyt
nuorikin kuljettaja. Myös muut
ulkomaiden suunnat tekevät veteraanin, koska muualla kuin kotimaassa ajettavat keikat vaativat
aina lisäpanostusta ammattitaidon ylläpitämiseksi. Myös erityisosaamista edellyttävät tilausajot leipovat kuljettajahenkilöstä
veteraanin.

Kuka on seniori. Hän on henkilö, joka on saavuttanut tarvittavan vuosimäärän tai on muuten
vain hieman vanhempi muita
kolleegojaan. Hänellä voi olla
olemassa ajoluvat ja kaikki pätevyydet bussien kuljettamiseen
tai sitten ei.
Mitä CC-Wesselit puuhastelevat? He osallistuvat ja järjestävät isompia ja pienempiä
retkiä, jossa kohteet voivat olla
esim. bussien esittelyajojuttuja,
matkakohdetutustumisia , saunailtoja, koulutustapahtumisiin
osallistumisia jne.
CC- Wesselien toiminnan organisointi pidetään yksinkertaisena. Yhteyshenkilöitä tarvitaan
kaksi/alueosasto, yhdessä on
helpompaa hoidella hommia.
Tätä kirjoittettaessa olemme
päässeet jo eteenpäin henki-

löissä. Kari Veltto Virtanen on
lupautunut toimimaan Turun
suunnassa, Jarmo Tila Tampereen alueella, Pauli Hellberg
Pieksämäki-Mikkelissä ja Ari
Karesvuo Kuopiossa. Jonkunmoisena ”kymppinä” allekirjoittanut pääkaupunki-alueella.
Muualle tarvittaisiin vielä henkilöitä yhteydenpitoon esim
Whatsapp-ryhmään.
Kokoontumispaikkojakin on jo
kaksi, joita voidaan käyttää tarvittaessa. Pohjoisessa yhdistyksen maja Pyhällä ja Herran Kukkaro Rymättylässä. Muitakin
paikkoja on jo alustavasti tutkittu mm. Mikkelin läheisyydessä.
Kuinka toimintaa tehtäisiin CCWesselit, keskinäisen kehun klubissa?
Tilausajokuljettajat ry:n Charter-media tarvitsee tarinoita ja
kokemuksia, asiantuntijoita ja

näkemyksiä menneestä, tästä
päivästä ja tulevasta. Joku keksii hyvän ajatuksen ja se jaetaan osallistujille. Mitä sitten
tapahtuu, on projektista kiinni.
Esimerkiksi bussimatkailun perinteisiä voimatekijöitä voidaan
tuoda yleiseen tietoisuuteen
hauskojen retkien kautta ja uudet matkustajaryhmät löytävät
bussimatkailun positiiviset sosiaaliset ulottuvuudet henkilömäärästä riippumatta. Havaintoja tällaisesta on tehty mm
Virossa ja Latviassa ns ”säästämislyhytmatkojen” merkeissä,
joihin osallistujamäärä on ollut
4-50 hlöä.
CC -Wesselitervehdyksin
Isko Uusimäki
isko.uusimaki@tilausajokuljettajat.fi
0400 268 728
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”isä” Matin tie Tilausajokuljettajat
yhdistyksen syntyyn, osa 2.

Ryhmä neuvostoturisteja silloisen asuntoni ovella. Heidän kasvoistaan selviää, että eivät ole aivan läheltä Eurooppaa. Pariskunta
kuvan oikeassa reunassa eroaa kuitenkin muusta ryhmästä, sillä he olivat ns. työkomennukselle siirrettyjä. Ryhmään kuului aina
myös yksi tai kaksi politrukkia, joiden tehtävä oli torjua matkustajamäärän hävikki matkan aikana. Heille tehtiin joskus pientä jäynää.

Charter Club lehden
viime numerossa, 1-2019,
lupasin kirjoittaa jatkokertomusta siitä, miten
olen selviytynyt tilausajoistani kaiken muun
ohessa ennen yhdistyksemme syntymävuosina
1974 – 1990.

Lupa ajaa tilausajoja

Tilausajojen ajaminen ei ole tapahtunut aina yhtä vapaasti kuin
nykyään. Tuolloin kun aloittelin,
tilausajoja sai ajaa linjaliikenteen ohessa mistä vain. Sitten
tuli AMA 17 eli asetus ammattimaisesta
moottoriajoneuvoliikenteestä, pykälä 17. Siinä
sanottiin, että liikenneyhtiö saa
ajaa tilausajoja vain kotipaikkakunnalta, sen naapurikunnista
ja vakiovuoroliikenteensä kattamilta paikkakunnilta. Siitä on
helposti nähtävissä, että määräys
palveli isoja linja-autoyhtiöitä.
Seuraavassa vaiheessa yhtiö sai
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määrätyn määrän tilausajotodistuksia linjaliikenteeseensä nähden. Näiden todistusten luvalla
yksi per auto sai ajaa tilausajoja
mistä vain. Tämä taas palveli
esimerkiksi sellaista tunnettua
tilausajotaloa, kuin Sipoon Liikenne, joka luultavasti hyödynsi
saman konsernin Liikenne Oy:n
ja Hakunilan Liikenteen linjoja
tilausajotodistusten saamisessa.
Noin 1994 alkoi saada joukkoliikennelupia pelkän tilausajonkin
ajamiseen, mutta se onkin jo yhdistyksen toiminta-aikaa. Sekin
vilkastutti Tilausajokuljettajien
toimintaa osaltaan.

Vuoteen 1980
sisältyy uutta

Tuolloin päätyöni oli Forssan
teknillisessä koulussa uusien autoteknikoiden opettaminen. Oli
tosi hyvä, että minulla oli myös
tämä tilausajojen ajamisen taito.
Tekussa, kuten sitä lyhyesti kutsuttiin, työaikani oli vajaatunti-
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nen. Viikolla ja viikonvaihteessa
jäi hyvin aikaa pieniin ajoihin.
Kesän neljä lomakuukautta olivat palkattomia, joten silloin
varsin piti hankkia toimeentuloa
muualta, siis ajamisesta. Toukokuussa olinkin menossa Koiviston Aatoksen autolla neuvostoturistien kanssa. Helsingistä 9.
päivä toukokuuta alkanut kymmenen päivän matka oli Suomen
Matkatoimiston ajo numero 117.
Turistit olivat Barnaulista, se on
jostakin sieltä puolesta välistä
maata ja turistit aavistuksen eksoottisia. Aina siinä ryhmässä
oli myös länsivenäläisiä, sillä
heitä oli ns. komennettuna eri
puolille Neuvostoliittoa. Ryhmä
teki kuljettajalle jäynän Lahdessa viimeisenä yönä aamuyöstä
kolmen aikaan. Veivät harjun laelle katsomaan auringon nousua
ja juomaan kotoaan tuomaa kotikaljaa. Oli varmaan rangaistus
tai kiitos siitä, että olin Turussa
vienyt heidät satamaan katso-

maan Ruotsinlaivaa. Sillähän
olisi päässyt Tukholmaan ja oli
siksi täysin kiellettyä tehdä niin.
Seuraavan ryhmän kanssa poikkesimme myös protokollasta,
se oli Suomen Matkatoimiston
numero 119. Reittimme vei kotikyläni ohi ja meillä oli kyllin
aikaa. Päivien ajomatkat olivat
lyhyitä ja aikaa oli riittävästi. Ei
niissä ajoissa ajomäärä rasittanut. Olin soittanut vaimolle kotiin, että laitapa valmiiksi mehua
ja piparia, poikkeamme itämaan
ihmisten kanssa katsomassa
missä asumme. Meillä oli silloin
asuttavana tuoreehko omakotitalo. Vaimo lupasi tehdä työtä
pyydettyä, mutta kertoi samalla
olevansa lasten kanssa koulun
päättäjäisissä. Kuinkahan paljon mahtoivat vieraat uskoa, että
linja-autonkuljettaja muka asuu
niin viihtyisässä asunnossa. Kyllä sen varmaan täytyi olla joku
näytös. Vaan saattoi joku huo-

mata, että numerovalossa oven
päällä oli kuljettajan sukunimi.

Uusi iso yhtiö

Kesäkuun alusta Matista tuli
kesäkuljettaja Helsinkiin Pohjolan Liikenteelle, toimipaikkana
Postintaipaleen uusi tammikuussa valmistunut varikko. Nyt oli
Matti oikeassa elementissä. Heti
ensimmäinen komennus oli Helsingistä Tampereelle neljäksi
päiväksi. Siellä oli SVUL:n suurkisat ja veimme sinne SNLL:n
tyttöjä monella autolla ja kolmella siirtelimme heitä sitten perillä
lähinnä Peltolammin koululta.
En tiedä mitä PL:n konttuurilla
kuvittelivat meidän siellä Tampereella tehneen, kun saivat pian
kirjeen SVUL:n Helsingin piirin
SNLL:n jaostolta, jossa kirjeessä
lupailtiin erikoishalauksia kuljettajille, ainakin minulle.
Eipä ollut vähäpätöinen komennus se seuraavakaan. Ota Helsingistä PL:n uusin auto N:o 1. Aja
sillä tyhjänä Ouluun ja ota sieltä

lentokentältä
lintuharrastajia
Englannista, Ranskasta ja Irlannista ja kierrä heidän kanssaan
Suomen Lappia ja pohjoista Norjaa kaksi viikkoa. Tähän matkaan
varauduin erityisesti hankkimalla
pokkarikameran kuvien ottoon.
Kuusamossa onnistuin saamaan
yhteyden luontokuvaaja Hannu
Hautalaan, joka tuli kanssamme
katsomaan hänen lempilintujaan
joutsenia. Tuolla matkalla ajoimme Koillis-Norjaa niin pitkälle
kuin autolla pääsee eli Hamningbergiin. Tiirailijat poistuivat taas
koneella Oulusta. Minä jätin bussin Oulun PL:lle ja lensin itsekin
sieltä Helsinkiin.

nä ajossa turisteja vaihtui, tuli ja
meni, matkan aikana. Ne matkat
olivat monikielisiä: opas joutui
selittämään joskus samat asiat
neljälläkin kielellä. Kuljettaja
kuunteli kaikkia sujuvasti. Autona näissä ajoissa oli usein uudet
Scania BR116 Delta 300:at. PL
90:ssä oli silloin jo puhelinkin
eli ARP. Menihän siinä taas sormi suuhun, kun sitä ensimmäisen kerran piti todella käyttää.
Seuraavassa ajossa tuota 90:n
puhelinta tarvittiin. Siitä Forssan lehtikin uutisoi, ”Geologeja kuudesta maanosasta tutustumassa kallioperäämme”. Ei

maininnut kuljettajasta mitään.
Tuo puhelin oli tarpeen siksi,
että edellä liikkui Geologisen
tutkimuslaitoksen auto valmistamassa tutustumiskohteita
ryhmää varten ja he tiedottivat
aina, koska on valmista tulla.
Bussissa mukana oli tietysti
näitä paikallisia oppaita myös.
Erityisen tarpeellinen puhelin
oli jossakin Joensuun suunnassa rankkasateen yllättäessä.
Silloin tehtiin pieniä ohjelmanmuutoksia.

Uusi tyttöystävä

Elokuussa 1980 ajoin Helsingistä Savonlinnaan VVTL:n poruk-

Lisää ulkomaalaisia

Heinäkuussa sain komennuksen
ajamaan ns. Suomi-Pooli -ajoa.
Siinä kierrätettiin ulkomaalaisia
turisteja pitkin Suomea useamman matkatoimiston yhteistyönä. Siitä tuo pooli. Turistit tulivat
mukaan jostakin matkan varrelta
ja jäivät pois siellä, mihin saakka olivat matkan ostaneet eli sii-

Lintuharrastajat napapiirillä. Kuljettaja on polvistuneena nöyrästi siinä keskellä. Kuvan otti ilmeisesti ryhmän vetäjä Frank
King koska puuttuu kuvasta.

PL:llä sain ajettavakseni ihan ykkösautoja. Tämä 90:täkin oli
ns. kongressibussi pöytineen ja puhelimineen. PL:n puku ja karavatti täydensivät kokonaisuuden. Nykyisin pukukokonaisuus
on nähtävissä Lavian linja-automuseossa. Näin se asu muuttui
edellisen lehden kuviin verrattuna.
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lavan Moottoripyörä on moottoripyörä, skootteri on lälläripyörä.
Matkalla härmäläinen kuljettaja
sai opastusta poliisilta ohituksen
suorittamisesta ja perillä todettiin
saksalaisten olevan äänekkäimpiä
turisteja.

Keula kohti
parempaa
palvelua!
Olemme palvelleet bussiyrityksiä
jo yli neljännesvuosisadan.
Tunnettu tavaramerkkimme
on asiakkaan tarpeisiin
mukautuva joustavuus.
Lasinvaihdot teemme todella
nopeasti: jopa 4-6 tunnissa eli
vaikkapa messukäynnin aikana.
Pienet vauriokorjaukset
sujuvat ketterästi monipuolisen
osaamisemme ja pitkän
kokemuksemme ansiosta.
Korkeatasoiset käytetyt bussit
ovat olleet valttimme alusta lähtien.
Toimitamme autot heti valmiina
liikenteeseen.

BUSSIMYYNTI & KORITYÖT

Somerotie 11, Kangasala
(Tampereen rajalla)

www.finneoplan.com

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Ville Ketola 050 336 2634
ville.ketola@finneoplan.fi

kaa heidän kesäpäivilleen. Kutsuivat Savonlinnan Casinolla
myös kuljettajan tuloiltana kansaan syömään. Oli kivaa porukkaa, saunassakin kävivät. Siinä
ruuan päälle alkoi orkesteri soittaa elävää musiikkia ravintolassa tanssittavaksi. Minäkin siinä
innostuin hieman kohentamaan
tanssitaitoani ja löytyi ihan kiva
tanssitettavakin. Taisinpa pyörähtää hänen kanssaan jonkun
kerran, kunnes joku ryhmästä
kysyi, että tiedätkö kenen kanssa
tanssin. Enhän minä sitä tietänyt, koska kyseinen henkilö oli
tullut lentämällä Savonlinnaan,
eikä siis minun kyydissä. Kysyjä kertoi hänen olevan heidän
kesäpäivien pääpuhuja, kansanedustaja. Vaalea nätti nainen,
oli kuulemma jonkun missin
sisko. Siitä asti kutsuinkin häntä
tyttöystäväkseni, vaikkei hän ja
vaimoni sitä tienneet.
Pari pienempää ajoa väliin kunnes vielä loppukuusta elokuuta
1980 lähdin Luostolle lusthin
pittoon kenkäkauppiaiden naisten kanssa. Eihän sitä kahden
yön matkassa kuljettaja mitään
lusthia ehdi pittään. Toki siellä Luosto-hotellilla tapahtumia
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Hannu Henriksson 0400 828 364
hannu.henriksson@finneoplan.fi

oli ja iltaakin vietettiin. Yhtenä
esiintyjänä oli silloinen Lapin
läänineläinlääkäri, joka kertoi
ufotutkimuksistaan. Ei hän itse
mikään ufo ollut, ihan kivan
oloinen nainen ainakin tanssilattialla. Elokuun loppuun olin
PL:llä. Koulutyö tuolla Tekulla alkoi taas syyskuun alusta.
Viimeinen kesän keikkani tuli
Kustaviin. Kuninkaantien lomakeskuksessa vietettiin porukan kanssa kaksi yötä ja päivää.
Tarkennettuna kuitenkin, että
lauantai-illan riennot suoritettiin Naantalissa. Autona oli tälläkin matkalla PL 90, jota myös
kongressibussiksi
kutsuttiin,
siinä oli puhelin ja pöytiä jne.
Hieman kaihoisin mielin totesin
kesäkuljettajan pestini PL:llä
päättyneen tältä kesältä, mutta
lisää olisi tulossa.

Kesän jälkeen

Vaikka kesäkuljettajan työ tuolla
PL:llä päättyi, niin vuoteen mahtui vielä ajoja mahtui oman toimen ohessa. Syyskuun alussa käytiin Aatoksen autolla Tampereen
Moottorikerhon kanssa Göteborgissa speedwayn MM-kilpailuja
katsomassa. Laivalla katseltiin ja
kuunneltiin Mika Sundqvistin lau-
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Pari neuvostoturistiryhmääkin
syksyyn vielä mahtui, ensimmäinen ryhmä oli Tomskista.
Toinen oli eestiläisiä ja tulivat
siis Tallinnan laivalla Georg
Otsilla. Ryhmää veti Inturistin
virkailija Artturi Siiki. Inturist
oli silloin valtion matkatoimisto, iso. Hän esitteli kelloaan,
jonka oli Tallinnassa saanut
forssalaiselta kellokauppiaalta.
Tuo Artturi oli tarpeellinen tuttavuus pari vuotta myöhemmin.
Menimme ns. poikaporukassa
Tallinnan matkalle ja laivalla
sattui samaan pöytään sellaisia
ystävällismielisiä tyttöjä. Yrittivät varmaan saada ryhmän
varakkaampia sammahtamaan,
mutta tyrmäystipat menivät vahingossa minun lasiini. No eihän
minulla tullissa mitään tolkkua
ollut, ja varmaan tiedätte, että
sen aikainen Neuvostoliiton tulli
ei ollut leikin paikka. Kollegat
saivat minut kyllä lähelle tullia,
mutta oma liikunta- ja kirjoituskykyni oli kadonnut. Onneksi sama Artturi sattui olemaan
paikalla ja näki Matin tilan. Yhdessä he saattoivat minut tulliin
ja täyttivät tulliselvityskaavakkeenkin, vaikka taskussa olisi
ollut kotona valmiiksi täytetty.
Ilman Artturia olisin viettänyt
yön putkassa. Aamulla heräilin
hotellihuoneesta, ihmettelin miten olin sinne päässyt ja totesin
kaiken olevan tallella. Hyvä oli
alku kokeneen konkarin Tallinnan-matkalle.
Loppuvuodesta vaihdoin päätyöpaikkaani ja ryhdyin edustajaksi Erikoisöljy Oy:lle alueena Keski-Suomi. Siinäkin sai
kulkea, mutta ihan yksinään. Ei
se ollut tilausajokuljettajan toimeen verrattavaa ja olihan sitä
aina välillä keikalle päästävä,
toki vähemmän.

Helmikuun pakkasissa
1981 alkuun

Tampereelta Leningradiin KooVeen jääkiekkopoikien kanssa
Aatoksen Leylandilla. Ei ihan
samanlainen huipputuristi, kuin
mihin PL:llä olin tottunut, mutta
kuitenkin. Hotellina meillä oli
uusi VZSPS:n eli AY-liikkeen

matkatoimiston hotelli Gavan,
nykyään Baltis Plaza. Matkatoimisto oli saanut MIR:in tilaan
uuden hotellin Vasili-saarelle
Srednii prospekt-kadun varteen.
Pojat taisivat hävitä molemmat
pelinsä paikallisia vastaan. Kokoeroista voi päätellä, että eivät
välttämättä olleet aivan samaa
ikäluokkaa. Paikallisena oppaana pojille oli pitkä tyttö Toksovosta. Matkan suurin häviö tuli
paluumatkalla ennen Kouvolaa
keskellä pakkasyötä. Leylandin
moottorin kiertokanki halusi tulla katsomaan ulkoilmaa. Se oli
jotenkin tavallista niissä moottoreissa, siksi niitä piti olla tallin lattialla aina vaihtovalmiina.
Kossilan Liikenteen avulla pojat
pääsivät Tampereelle ja minä
Leylandin kanssa puomin perässä kotiin aamuyöstä.
Toukokuuksi 1981 pestauduin
jostakin syystä taas PL:lle, jolla
oli kai tilapäistä pulaa kuljettajista. Ehtihän siinä muutaman kivan
ajon ajaa. Kiinnostavin oli kai
Radion sinfoniaorkesterin kanssa
pari päivää Tampereella. Olimme
kahdella autolla ja toista ajoi legendaarinen PL:n kuljettaja Veikko Laine. Hänellä oli tällaiselle
nöösipojalle kerrottavana monia
tarinoita esimerkiksi Berliini –
Moskova -välien ajamisesta. Mieleen jäi varmasti se takavessan
tyhjentäminen vauhdissa. Aivan
bussin takana kun kuitenkin sattui
ajamaan miliisi moottoripyörällään. Tuli hiukan maksuvelvollisuutta, sanoi Veikko.

Uusia sanontoja

Kesäkuussa oli ajo, jonka jäljiltä
sanontoihini on kuulunut slogan;
”Tehdään Pekolat”. Iittalan lasitehtaalle oli tulossa ulkomaista
lehdistöä vieraaksi. Pekolaan
oli tulossa Deltalta uusi 30 paikkainen Volvo pikkubussi, joka
oli luvattu tähän ajoon. Vaan
auto ei valmistunut ajoissa, piti
mennä vanhalla MB:llä, sellaisella Delta Mini 30-paikkaisella.
Pekolasta tietysti pahoittelivat,
mutta ajon jälkeen saivat kortin.
Kortissa luki; ”Toivon, että seuraavalla kerralla Pekolasta tulee
myös hyvä bussi – ei ainoastaan
hyvä kuljettaja.” Siis kuljettaja
voi korvata bussin puutteita.
Kesällä oli joitakin Neuvostoliiton matkoja. Minä olin Pekolan
autolla ja samaan Gavan hotelliin tuli myös Raimo Aaltonen
oman ryhmänsä kanssa. Tuo

Matkanjohtaja Lauri Korppi puhuttelee ryhmää Leningradissa
Palatsin aukiolla. Ovatko taas olleet myöhässä?
ei ollut lopussa. Porukka tietysti auttoi minkä kykeni, mutta
parasta ajankulua heille oli paikallisten ihmisten seuraaminen,
kun länsituristi on vaikeuksissa.

Hotelli Gavan Leningradissa on monille tuttu, nyt siinä edessä
ovat ajamani Pekolan Kutter ja Raimo Aaltosen Lahti 10, jota
myös ajelin paljon. Hotellin yläkertaan rakennettiin sauna ja
iso uima-allas. Kävin tutustumassa, kun se ei ollut vielä käytössä. Kysymykseksi jäi, uskalsivatko koskaan täyttää sitä uimaallasta, niin iso se oli. Onko tietoa?
oli hyvä siksi, että oma ryhmäni lähti junalla Petroskoihin ja
minä jäin yksin auton kanssa
vapaalle Leningradin syntiseen
kaupunkiin. Kuljin tuon Raimon ryhmän mukana kiertoajolla ja illanvietossa eli sain olla
hetken oikeana turistina. Kovin
oikeana ei voinut olla, sillä Raimon ryhmä oli ihan minun kotikyläni ihmisiä.

Melkein
Leningradia, Olgino

Lähellä Leningradin rajaa Suomesta päin mentäessä on Olgino.
Siihen tehtiin matkoja varsinkin
kesällä, kun se oli myös eräänlainen campingalue. Meidän
matkan kesto oli kokonaista kahdeksan päivää. Siinä ajassa ehtii
jo tutustua alueeseen, ryhmän jäseniin ja käydä monta kertaa Leningradissa. Matkaa veti runollinen Lauri Korppi Lahdesta ja
Inturistin opasta meille ei ollut
laitettu ollenkaan, koska olimme
campingmatkalla lomailemassa.
Kierrokset kaupunkiin menivät
Laurin ja Matin muistikuvien
mukaan. Joitakin muistikuvia

matkasta jäi ja kirjoitinpa taas
oikein matkakertomuksenkin.
En muista, mainitsenko siinä
olivatko yöt rauhallisia vai rauhattomia, molempia esiintyi.
Heinäkuun lopussa käytiin taas
Leningradissa. Suomi Neuvostoliitto Seuran Lahden toimiston
järjestämällä matkalla, jonka
matkanjohtajana oli Armas Kokkonen. Hotelli oli muistaakseni
Moskova ja autona oli Pekolan
korkea Kutter Scania V8, silloin
numero 18. Porukka oli minulle
kouraan antamassaan nimmareillaan kuittaamassa kortissa
sitä mieltä että: ”Oli muuten
mahtavan luonnikas reissu…,
että tattista vaan.” No tuota
luonnikkuutta varmaan lisäsi
tilanne menomatkalla Viipurissa tankkausaseman kohdalla
olevissa liikennevaloissa. Auto
sammui siihen, eikä käynnistynyt millään. Kuljettajana meinasin jo hiukan hermostua, mutta
eihän se mitään auta. Siinä sitä
mietittiin, käytiin rukoilemassa
auton takapäässä ja varmaan jo
kädetkin likaantuivat. Polttoaine

Jotenkin sain auton siitä valoista hiukan eteenpäin, kun kuului
aivan kummallinen “ploks”-ääni
ohjauspyöränakselin kotelon vierestä lattialta. Pakokaasujarrun
painonappula ponnahti ylös. Se
oli yleinen vaiva ko. mallissa.
Kantapäällä painettava tukeva
nappula, joka keräsi hiekat ympärilleen ja jäi siksi helposti pohjaan. Taas opittiin jotain uutta.
Tuona vuonna ei sitten enää
muuta mainittavaa tapahtunut
kuin yksi Tallinnan matka ihan
turistina. Valitettavasti kuvia
näiltä menneiltä ajoilta on vähän. Valokuvaaminen oli silloin

filmi/paperikuva aikana harvinaisempaa ja kalliimpaa kuin
nykyisenä digiaikana.

Innostamissanat

Tämän jutun on tarkoitus olla
samalla mallina kaikille teille
lukijoille siitä, että lehteen voi,
saa ja on toivottavaa kirjoittaa
omista tekemisistään. Ei se ole
vaikeata, kone vain käymään.
Ei tarvitse ujostella, kaikki me
olemme avoimia ihmisiä ja tilausajokuljettajia. Siitä vaan,
kyllä toimituksen Pekka ja Mikko laittavat kirjoittamanne sitten julkaistavaan muotoon. He
myös kertovat, jos olette kirjoittanut jotain sellaista, mitä ei voi
julkaista. Rohkeasti nyt, lehti on
tarkoitettu kaikkien ulosantiin ja
kommentointiin.
Matti Kulmala

Neuvostoliiton matkoilla pääsääntöisesti täytyi aina olla paikallinen opas, poikkeus oli tuo camping-matka. Tässä opas
Lempi Petroskoista ihmettelee, mihin se kuljettaja taas on mennyt. Kuljettajan ns. miljoonalaukku on siinä etualalla moottorikopan päällä. Laukun ulkoasulla pyrittiin varmistamaan, ettei
se joutunut ”vahingossa” vääriin käsiin.
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Ari Karesvuo

Saas nähdä...

”

Tekisi mieli
todeta Oiva
Lohtanderin
sanoma eräässä
mainoksessa:
”Nyt järki
käteen”

Tätä kirjoitettaessa
Suomessa on juuri käyty
eduskuntavaalit. Moni
ehdokas on lupaillut
ummet ja lammet päästäkseen eduskuntaan
nauttimaan taas korotettua palkkaa. Monien
puolueiden ohjelmista
on pääteltävissä jonkinasteista autoilun vastaisuutta, jopa polttomoottoriautojen kieltämistä.
Tekisi mieli todeta Oiva
Lohtanderin sanoma
eräässä mainoksessa:
”Nyt järki käteen”
Kuljettajina olemme kaikki havainneet, että tienhoito on maassamme, varsinkin alemmalla
tietasolla,
täysin surkeassa
jamassa. Pitkin talvea saimme
lukea lehdistä, kuinka koululaisia kuljettaneet autot luistelivat
pääkallokeleillä
luistinratoja
muistuttavilla teillämme. Entistä raskaammat ajoneuvoyhdistelmät jäivät sutimaan
mäkiin. Pääteihinkään ei panosteta hoitotoimenpiteitä tarpeeksi ainakaan maamme keskiosasta pohjoiseen mentäessä.
Tämänpäiväiset sääennusteet
ovat jo tarkkoja. Tuntuu että
tienhoitajat eivät niitä kuuntele
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tai katsele ollenkaan. Ei varauduta lumimyräköihin etukäteen.
Lähdetään sitten liikkeelle, kun
lunta on tullut yli hälytysrajan
ja se raja on korkea. Monin
paikoin tiestöämme hoidetaan
muiden töiden lomassa, eikä
kalustokaan aina sovellu tehtävään hyvin. Oletteko muuten
nähneet tiekarhuja?

Maamme tiet rapautuvat kovaa
vauhtia. Korjausvelka on jo
nyt suuri. Kaivattaisiin järeitä
korjaustoimia. Teollisuus vaatii
suurempia ja suurempia kuljetusyksiköitä. Nämä kuormittavat painoillaan entistä enemmän
tiestöä ja siltoja, joita ei ole
suunniteltu kestämään nykyisiä
massoja.

Sivuteille ei kylvetä liukaalla
hiekkaa. Asukkaat siellä ovat
oman onnensa nojassa. Kuitenkin sieltä tulisi päästä asioille,
kouluun, lääkäriin ym. Tarvittaessa sairasautot ja paloautotkaan
eivät pääse perille tien liukkauden vuoksi.

Tiedotusvälineet ovat myös
uutisoineet poliisin etukäteen
tiedottamista raskaan liikenteen
ratsioista. Ratsioiden tulokset
ovat edelleen yhtä murheellista
luettavaa, kuin useita vuosia sitten jättäessäni tehtävät Liikkuvassa Poliisissa. Mikään ei ole
parantunut, vaan pikemminkin
päinvastoin. Edelleen eniten rikotaan ajo- ja lepoaikamääräyksiä. Ajoneuvojen kunnossakin
on paljon korjaamisen varaa.

Kevään edetessä havaitsimme tienpäällysteen kulumisen
urille sekä syöpyneen paikoin
rikki. Teräväreunaisia kuoppia
kyllä yritetään vähäisin voimin
paikkailla. Sivullisesta sekin
vaikuttaa lähinnä puuhastelulta
kahvituntien ja ruokataukojen
lomassa.
Miksi tienhoitourakoitsijoille ei
aseteta juurikaan vaatimuksia
kaluston suhteen, eikä sanktioita
huonosti hoidetuista töistä? Onnettomuustapauksissa tienpitäjälläkin on vastuunsa!
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Poliisin määrärahojen leikkaaminen on johtanut tilanteeseen,
jossa piittaamattomuus liikennesääntöjä kohtaan lisääntyy.
Sen varmaan olemme kukin havainneet. Valvonnan taso laskee
koko ajan. Enää on vain muutama etukäteen ilmoitettu ratsia.
Liikkuvan Poliisin lakkauttaminen oli yhtä suuri virhe kuin
ministeri Bernerin toteuttama

ammattiliikenteeseen kohdistunut uudistus.
Linja-autoliikenne on jo ajat
sitten tapettu syrjäseuduilta, nyt
sieltä loppuu taksiliikennekin.
Nyt tulevan hallituksen tulisi
satsata rahaa teillemme. Määrärahoja on lisättävä tienhoitoon,
jotta tiestöämme voidaan korjata ja pitää ajokunnossa kaikissa
olosuhteissa. Tienhoitourakoitsijoilta tulee vaatia ajanmukainen ja sopiva kalusto sekä laatia
selkeät ohjeet, milloin mikäkin
toimenpide toteutetaan. Tähän
tulee liittää myös sanktiopykälä
jos asioita ei hoideta niinkuin pitäisi, ”tulos tai ulos”.
Viranomaistoimintaa pitää kehittää siten, että valvontaa saadaan lisää. Välähtävät peltihäkkyrät tienvarsissa eivä riitä.
Tottavieköön moni muukin taho
on vailla valtion tukea lisää,
mutta ihmisten ja tavaroiden
liikkuminen tässä maassa on
turvattava joka kolkassa ja vielä
siten, että se on turvallista.
...saas nähdä?
Ari Karesvuo

Uusi yritysjäsen

eelta tulevista raaka-aineista.
Makeannälkää tyydyttävät esimerkiksi aidot vohvelit sekä
suonenjokelaisen Isoäidin Jäätelötehtaan tuotteet.

Mikkelin satamakahvila
houkuttelee herkuilla
ja vanhoilla Citikoilla
Kaksi vanhaa ryppypeltistä Citroën H-pakettiautoa ovat uuden yritysjäsenemme Mikkelin
satamakahvilan tavaramerkki.
Kaiken lisäksi nämä 60-luvun
kaunottaret ovat edelleen ahkerasti töissä: kumpikin tuottaa
herkkuja asiakkaille. Toisen citikan hiiliuunissa valmistuu street
foodia ja toisen uumenista myydään jäätelöä.

Keskellä kaupunkia sijaitseva
satamakahvila herätti aiemmin
mikkeliläisissä ja myös turisteissa harmia, koska aukioloajat
olivat usein epämääräiset.
Kaksi vuotta sitten satamakahvilan yrittäjäksi ryhtynyt Paavo Koistinen on tehnyt töitä
sen eteen, että hienolla paikalla
sijaitsevasta kahvilasta tulisi

Satamakahvila sopii Koistisen
mukaan myös bussiryhmien herkuttelupaikaksi.

kaupunkilaisten olohuone. Satamakahvilan aukioloaikoihin ja
etenkin tarjottaviin tuotteisiin on
satsattu aiempaa enemmän.
– Tämä on bistro-tyyppinen kahvila, joka tarjoaa suolaista sekä
makeaa, Koistinen kuvaa.
Street food-tarjonnasta löytyy
mm. premium burgereita, jotka
tehdään kokonaan itse lähialu-

– Meillä on 120 asiakaspaikkaa
ja kadun laidassa kaksi bussipaikkaa. Tänne on helppo poiketa viitostieltä: kummastakin
suunnasta poistutaan Pursialan
rampin kautta ja siitä matkaa on
pari sataa metriä.
Touko-kesäkuun vaihteessa satamakahvila on avoinna ma-la
klo 9-19 ja su 11-19. Aukioloajat
7.6. alkaen: m-p 8-21, la 9-21 ja
su 11-21. Kahvilan osoite on
Laiturikatu 3 ja puhelinnumero:
050 555 2118.

Mikkelin satamakahvila on parhaimmillaan aurinkoisina päivinä. Kuvat: Mikkelin satamakahvila.
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Löydä Lapin rauha Pyhän maisemissa!
Pyhätunturin maisemat tarjoavat
elämyksiä kaikkina vuodenaikoina: täällä todella voit kokea
Lapin kuulun rauhan sekä ehkä
myös taian.
Katso netistä vapaat viikot ja
soita mökki-isännälle.
HINNASTO JÄSENILLE: Sesonkiviikot (viikko nro 1, 8-18,
36-40 ja 52) 400 €/viikko. Muut
ajat 300 €/viikko. Henkilökannattajille 500/400 €/viikko.
Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia hintaan 60 €/vrk (etusija kokonaisilla viikoilla).

Varauskalenteri, kuvia ja muuta tietoa
www.tilausajokuljettajat.fi

Varaukset: Jukka Kähkönen, puh. 0400 695 316
sähköposti: jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi

Nostalgiaa menneissä kohteissa

Mäntymotellia ei voi olla huomaamatta, kun on kohdalla. Valitettavasti vaan olet silloin jo ajanut ohi liittymän, mistä olisi pitänyt
poiketa. Näin ovat varmaan asiakkaat vähentyneet.
Kaikki matkailun kohteet eivät
kestä ikuisuutta. Joko niiden toiminta loppuu kokonaan tai sitten
hiipuu vähäiseksi. Kokousmatkalla Anttolaan kohdalle sattui
kaksi menneiden aikojen matkailukohdetta, Varsavuori Mikkelissä ja Mäntymotelli Mäntyharjulla. Kumpaisessakin ovat
linja-autoryhmät poikkeilleet.

haluaa yöpyä mieluummin keskustoissa.
Mäntymotellin hienous oli aikanaan viihtyisä ympäristö Viitostien kupeessa. Edelleen se seisoo

uusitun Viitostien varressa, mutta nyt siitä ajaa entistä helpommin ohi suoraan Mikkeliin.
Syitä näidenkin paikkojen hiipumiseen en lähde enempää ruo-

timaan, mutta joskus aika ajaa
ohi, joskus tulee liian kovia kilpailijoita ja joskus muuten vaan
asiakkaat loppuvat.
Teksti ja Kuvat: Matti Kulmala

Varsavuori oli aikanaan tosi tasokas paikka. Kulta-aikaa oli
1970-luvun aikoihin, kun näitä
hieman sivussa keskuksista olevia isoja majoituskomplekseja
rakenneltiin.
Niistä monesta muustakin on
toiminta vähentynyt, ihmiset
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Varsavuori on nykyään täysin autiona ja myynnissä. Kyllä tulee tippa silmään, kun katselee ennen
niin viihtyisän rakennuksen nykytilaa.
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Niina Spiridovitsh
Rahtareiden uusi
järjestöpäällikkö

Niina Spiridovitsh aloitti Rahtarit
ry:n järjestöpäällikkönä uudessa
toimenkuvassa keskiviikkona 3.
huhtikuuta. Hänen vastuulleen
kuuluvat mm. yhdistyksen koulutusjärjestelyt, viranomaisasiat,
osastojen tuki sekä nimetyt tapahtumat.
Niina on syntynyt kuljetusalan
perheeseen 70-luvun lopussa
ja työskennellyt alalla vaihtelevissa tehtävissä, mm. ammattikuljettajana, ajojärjestelijänä
ja erilaisissa työnjohdollisissa
tehtävissä. Myös järjestötoiminta on hänelle ennalta tuttua. Hänen pääasiallinen toimipisteensä
on Rahtarikeskus Mäntsälässä,
mutta työ on liikkuvaa tapahtumien ja osastotoiminnan myötä.
Rahtarit ry on perustettu
11.3.1973 ulkomaanliikenteen
kuljettajien aloitteesta. Kuluvana vuonna vietetään yhdistyksen
45-vuotisjuhlavuotta. Toiminta
on täysin epäpoliittista ja ulkopuolella ammattijärjestöllisestä toiminnasta. Jäsenmäärä oli
vuoden vaihteessa 29 275 kattaen niin kuljettajia, yrittäjiä kuin
alasta muutoin kiinnostuneita
henkilöitä ympäri Suomen.

Hierontaa ja rentoutumista tilausmatkalla
Ajatus relaksoivan hieronnan
merkityksestä jäsenistömme hyvinvoinnille syntyi todellisessa
tilanteessa Tampereella, kun minulle tuli mahdollisuus kokeilla
jumiutuneiden lihasryhmien käsittelyä ammattikuljettajan maailmaan henkilökohtaisesti perehtyneen henkilön muovauksessa.
Tullintorin
Rela-hieronnassa
kävi ilmi, että käsittelijäni oli
ammatinvaihtaja, joka oli aikaisemmin ajanut päätyökseen

rekkaa ja oli siksi hyvin perehtynyt ajomaailman työskentelyolosuhteisiin. Hän myös näytti
lihaksiintuntuvasti, missä ovat
istumatyön tekijöiden yleisimmät jumiutumisalueet. 50min
hieronta-aika kului kuin siivillä
jutellessamme myös hänen kiinnostuksestaan tilausajomaailmaa kohtaan. Koska miehellä oli
kaikki pätevyydet voimassa, lukuunottamatta D- ja D1- oikeuksia , keikkakuljettajan hommat
olivat mietinnässä kortin täy-

dentämisillä. Sain myös esittelyn Rela-hieronnan systeemeistä
Suomessa.

mintaohjeineen. Jäsenedun saat
jäsenkorttia näyttämällä vastaantotolla.

Hoitojakson jälkeen keskustelimme vielä säännöllisen hieronnan merkityksestä työvireyteen
ja -terveyteen. Jätin Tilausajokuljettajien yhteystietoni hänelle
ja jonkin ajan kuluttua sainkin
yhteydenoton, jolta pohjalta
neuvottelimme yhdistyksen jäsenetusopimukset. Sopimuksen
tiedot ovat nettisivullamme toi-

Rela-hierontapaikkoja on yli 30
ympäri Suomea ja koska mekin
olemme milloin missäkin, voimme saada kipupisteemme hoidetuksi vaikka retkeilyjen odotusaikoina.
Rentouttavaa kesää kaikille!
Isko Uusimäki
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Yksi museon vetonauloista on Chevrolet Capitol vuodelta 1928.

Laviassa muistellaan
linja-autoilun hienoja hetkiä
Linja-autoliikenteen alkuaikoina
1920-luvulla yleisö arvosti uutta kulkuyhteyttä todella paljon.
Ensimmäisen
kulkuyhteyden
maaseudulta kaupunkiin saattoi
tarjota esimerkiksi paikallinen
kauppias, joka hankki auton
tavaroiden ja ihmisten kuljettamista varten. Tällaisen auton
kuljettaja oli tärkeä henkilö. Lavian linja-automuseon tontilta
linjaliikenne on alkanut paikallisen kauppiaan toimesta vuonna
1921.
Museossa on näytteillä lietolaisen kauppiaan Chevrolet Capitol
linja-auto vuodelta 1928, joka
tarjosi ennenkokemattoman ja

vaivattoman tavan käydä kaupungissa. Auto on yksi harvoista
Suomessa alkuperäiskuntoisena
säilyneistä näin vanhoista linjaautoista.

ottaa näytepalaa saadakseen selville miten tällainen auto tehdään,
sillä se kerrotaan seikkaperäisesti
vanhanajan linja-autokoritehtaan
opastetulla kierroksella.

30-luvun lopulla autot muuttuivat
todella hienoiksi. Kerrotaan, että
eräs isäntä olisi leikannut pienen
palan lakatusta maalipinnasta
nähdäkseen, mistä aineesta auto
on tehty. Kyllä näin hienolla autolla ajavan henkilön täytyi itsekin
olla merkkimies. Museossa näytteillä oleva vuoden 1937 International -nokkabussi kertoo ajasta,
kun linja-auto-autojen korien ulkonäköön alettiin kiinnittää huomiota. Museovieraiden ei tarvitse

Sodan jälkeen elettiin pula-aikaa
ja monella tavalla oli köyhää ja
kurjaa. Keskellä tätä harmautta
uusi kiiltävä huippunykyaikainen linja-auto oli kuin ilmestys
toisesta maailmasta. Harvat ja
valitut pääsivät kuljettajiksi ja
rahastajiksi tällaiseen autoon.
Museon
AEC-kaupunkibussi
vuodelta 1949 on entisöity uutuuden loistokkuuteensa ja sen
lakatut puupinnat ja niklatut koristeet tekevät vaikutuksen yhä.

1960-luvulla alkoi kilpailu matkustajista ja linja-automatkan
laatu ja nopeus nousivat merkittäviksi asioiksi. Aiemmin kaikki
kylät ja kannot kiertäneiden paikallisvuorojen rinnalle tuli uusia
pikavuoroja, jotka moderneine
autoineen viitoittivat tietä tulevaisuuteen. Enää ei linja-autossa
ollut rahastajaakaan vaan autoemäntä.
70-luvulla alkoivat todelliset turistilinja-autot tulla Suomeenkin.
Vuoden 1975 linja-autonäyttelyssä Oulussa nähtiin ensimmäinen
suomalaisen koritehtaan malli,
joka oli tehty erityisesti tilausajoon. Delta 400 poikkesi myös

Laviassa on tänä kesänä esillä peräti kolme hulppealla Delta 400-korilla varustettua bussia.
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Tervetuloa syömään hyvin!

Pihalla
jäätelökioski!
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Neste Häijää

Kauppakuja 1, 38420 Sastamala, puh. 020 728 9020
Ma-Pe 05-24, La 06-24, Su 07-24

www.nestehaijaa.ﬁ

muodoiltaan perinteestä. Se oli
myös ensimmäinen Suomessa
valmistettu linja-auto, joka palkittiin eurooppalaisessa linja-autonäyttelyssä. Tilausajoautoa ajoi
tietenkin aivan erityinen kuljettaja – tilausajokuljettaja. Hienolla
autolla oli hienoa tehdä töitä ja
se Scanian V8-moottorin voima!
Kun Jönköpingin mäessä oli pienimoottorinen Sisu puurtamassa
mäkeä ylös, saattoi V8-kuljettaja
vaikka hetkeksi seisahtua Sisun
taakse seuraamaan sen menoa ja
sitten ponkaista ohi kuin tyhjää
vain.
Tänä kesänä museolla on mahdollisuus nähdä kolme Delta 400
-korista V8-Scaniaa. Autot ovat
Someron Linjan, Ikaalisten Auton ja Veljekset Salmelan -autot.
Suomen Linja-autohistoriallinen
seura julkaisee kesäkuussa Delta
400 -linja-autojen historiakirjan,
jossa kerrotaan korin syntyhistoria sekä listataan kaikki tehdyt
autot. Kirja on myynnissä myös
museolla.

ONNEKSI OLKOON!
Kesäläisen Jaska 75 v

Kiitos minua
merkkipäivänäni muistaneille!
Jaska

Matti Tauru 60 vuotta
Yhdistyksen perustajajäseniin kuuluva Matti Tauru täytti 60 vuotta 25.3.2019. Hän toiminut pitkään Häme-alueen puheenjohtajana ja aktiivisena puuhamiehenä.
Tilausajokuljettajat ry:n puolesta päivänsankaria kävi onnittelemassa Häme-Kaakko 03
alueosaston puheenjohtaja Markus Tauru.
(Kuten nimestä voi päätellä toiminta jatkuu
suvussa.)

Autojen lisäksi on näytteillä
esineistöä ja kuljettajan pukuja;
harmaita, sinisiä ja punainenkin.
Harvinaisin kuljettajanpuku on
valkoinen ja sitä on käytetty tilausajolla Monacoon.

Toinen ilmaiseksi
jäsenkortilla

Yhdistyksen alkutaipaleilla varapuheenjohtajana ja sitä kautta myöskin puheenjohtajana
toiminut Jaakko Kesäläinen täytti 75 vuotta.
Hän oli myös pitkän taipaleen Lounais-alueen puheenjohtajana. Hän jäi eläkkeelle jo
viisikymppisenä, jolloin hän ajoi bussin talliin viimeisen kerran. Yhdistyksen toiminta
on ollut hyvin lähellä hänen sydäntään. Siitä
olemme saaneet nauttia mm. hyvin hoidetun
Lounais-alueen muodossa. Jaska viettää eläkepäiviään Maija-vaimon kanssa Piikkiön
merellisissä maisemissa. Onnittelemassa kävivät Arto Koskinen ja Kari Virtanen.

Linja-automuseo on avoinna
heinäkuussa sunnuntaisin klo 12
– 16 osoitteessa Tampereentie 14
Lavia (Pori). Sisäänpääsymaksu
on 10 euroa. Charter Clubin jäsenkortilla pääsee museoon kaksi kävijää yhden hinnalla. Alle
15-vuotiaat vanhemman kanssa
pääsevät ilmaiseksi.

Tilausajokuljettajat ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään 16. - 17.11.2019
Sastamalan Ellivuoressa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Muusta ohjelmasta ja tarkemmista
ajoista tiedotetaan seuraavassa
lehdessä sekä netti- ja Facebook-sivuilla.

Teksti ja kuvat Timo Lehtonen

TERVETULOA Ellivuoren elämyksiin!

SYYSKOKOUS

Ellivuoressa 16.-17.11.19
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Tilausajokuljettajat r y :n
VERKKOK AUPASTA
L AADUKK AAT TUOT TEE T
t yöhön ja vapaa-aik aan!
Hyvälaatuinen kauluspaita
Tilausajokuljettajat
rybrodeerauksella

Hyvälaatuinen neuletakki
• Väri: navy
• Materiaali: 100% puuvilla

• Väri: vaaleansininen
• Mitoitus: C, ellei muuta mainita

32 €

49 €

Upea solmiomme on nyt saatavilla!

Solmioneula, metallinen
ja tekstillä CHARTER CLUB

Hinta sisältää toimituskulut

Hinta sisältää toimituskulut

• Materiaali: Puuvilla/sekoite
• Pesuohjeet: Käsinpesu

15 €

6€

Solmio ja solmioneula yhteishintaan

19 €

Tilausajokuljettajat ry:n
logolla varustettu
heijastinkankainen
huomioliivi

Hyvälaatuinen Pikeepaita
Rinnassa Tilausajokuljettajat ry:n logo

• Väri: Valkoinen tai sininen
• Koot ovat miesten kokoja

Hinta sisältää toimituskulut

7,50 €

18 €

26 €
Matkalle mukaan
laadukas varavirtalähde

12 €
Tuulilasikyltti

4000mAh powerbank, jossa on sisäänrakennettu
microUSB ja iPhone 5+6-liitin. Litiumakku.

Muista ilmoittaa lisätietoihin kylttiin
haluamasi nimi/lempinimi.
Hinta sisältää toimituskulut

40 €
RFID -turvasuojattu lompakko

Tee tilaus www.tilausajokuljettajat.fi/tuotteet
Salasana verkkokauppaan löytyy jäsenkortistasi.
Clubituotevastaava Maija Mikkola, 044 - 505 6673
clubituote@tilausajokuljettajat.fi
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2XL-4XL
kokoja
paljon!

mediatiedot 2019

Charter Club
SuOMeN JOhtaVa buSSIMatKaIlulehtI

Charter Club on tilausajokuljettajat
ry:n valtakunnallinen jäsenlehti, joka
on ilmestynyt jo vuodesta 1990.
lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa
40-50-sivuisena laadukkaana 4-värijulkaisuna. Painosmäärä on n. 3000 kpl.
Charter Club on luettu ja luotettu media.
Sen lukijakunnan muodostavat jäsenistön
lisäksi muut bussimatkailun sekä bussialan
ammattilaiset, tavarantoimittajat sekä
sidosryhmät.
lehden sisältö koostuu laaja-alaisesti
matkailuun, linja-autoihin, tekniikkaan
sekä kuljettajan työhön liittyvistä aiheista.

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Sivua
1/1

Koko
210 x 297 mm

Hinta
1400 €

Koko sivu

1/1

170 x 257 mm

1000 €

Puoli sivua (vaaka)
Puoli sivua (pysty)

1/2
1/2

170 x 126 mm
83 x 257 mm

650 €
650 €

Neljäsosa (vaaka)
Neljäsosa (pysty)

1/4
1/4

170 x 64 mm
83 x 126 mm

400 €
400 €

Kahdeksasosa (vaaka) 1/8
170 x 28 mm
Kahdeksasosa (pysty) 1/8
83 x 62 mm
hintoihin ei sisälly eikä lisätä arvonlisäveroa!

200 €
200 €

takasivu

(oikeaan yläkulmaan 84x40 mm tyhjä tila postitusta varten)

AIKATAULU 2019

ILMOITUSMYYNTI

Pekka Paloranta / Viestintä Omniplus
puh. 050 584 1962
pekka.paloranta@tilausajokuljettajat.fi

JULKAISIJA

tilausajokuljettajat ry
Koulutie 13 as 3, 25130 Muurla

TALVIlehti
KEVÄTlehti
SYYSlehti
JOULUlehti

1
2
3
4

Aineistopäivä
1.2.
6.5.
16.8.
8.11.

Char

Tilau

PÄÄTOIMITTAJA/Toimitussihteeri
Pekka Paloranta 050 584 1962
pekka.paloranta@tilausajokuljettajat.fi

sajoku

ljettaj

at ry:n

Ilmestyy
Viikko 10
Viikko 22
Viikko 37
Viikko 49

ter C
lu

jäsen

lehti

b

2

2019

AD/taitto

Mikko Paloranta 050 566 8630
aineisto@tilausajokuljettajat.fi

PAINO
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www.tilausajokuljettajat.fi

Paremman pysähdyksen taktiikka.

Vuoden taukopaikka

Neste K Linnatuuli

Tilausajokuljettajat ry on valinnut Neste K Linnatuulen

VUODEN 2018 TAUKOPAIKAKSI
Lämmin kiitos arvokkaasta huomionosoituksesta ja hyvästä yhteistyöstä.
Jatkamme samaan malliin ja toivotamme tervetulleeksi jatkossakin
viettämään mukavia taukohetkiä Linnatuuleen!

Tervetuloa Linnatuuleen - olemme avoinna 24 h!
Linnatuuli on uniikki taukopaikka, joka on rakennettu moottoritien päälle.
Ainutlaatuinen rakennus on nähtävyys jo itsessään. Linnatuuli sijaitsee
Janakkalan Tervakoskella Helsinki-Tampere -moottoritien puolessa välissä.

Neste K Linnatuuli
Helsingintie 1426, 12400 Janakkala
Puh. (03) 630 4230

www.linnatuuli.ﬁ

Avoinna

24 h

