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Päätoimittaja

Matkailuvuosi  2018 on 
kääntämässä sivuja seuraa-
valle sellaiselle 2019. Uudet 
ja vanhat asiat sekä niiden 
käytännön toteutukset luo-
vat pohjaa tulevalle. Häm-
mentävästi suomalaisessa 
mediakeskusteluissa saavat 
äänensä esiin kaikenlaiset 
”matkailun mollaajat”.  Hy-
vistä ja  onnistuneista projek-
teista ollaan lähes kokonaan 
hiljaa ja toimittajat ohjataan/
ohjautuvat kertomaan suurin 
kirjaimin esimerkiksi hiili-
jalanjäljistä yms. Kertooko 
se jostain tavattomasta muu-
toksesta maassamme,  jossa 
luulisi tilaa olevan joka suun-
taan. Puuttuuko Suomesta 
edelleen näkemys kestäväs-
tä toiminnasta,  jolla pisara 
maailman matkailuvolyy-
mistä voitaisiin ohjata mei-
dänkin pientä kansantaloutta 
avittamaan. Edelleenkin tu-
lee turhan usein vastaan us-
komattomia tarinoita maail-
man turismi-ilmiöistä, jotka 
tuodaan sellaisinaan tänne 
ja väitetään sitten meidänkin 
olevan osasyyllisiä turmeluk-
seen. 

Matkailua  ja 
jatkuvaa muutosta

Kenenkä peukalon alla on 
suomalaisen matkailun kor-
keamman tason  koordinoin-
ti, onko meillä esimerkiksi 
matkailuministeriä?  Toisaal-
ta Business Finland (FinPron 
ja TEKESin yhteenliittymä 
2018) on tarjonnaltaan laaja-
alaisempi yritys ulkomaisten 
kohteiden suuntaan toimimi-
sessa.

Kävelin, pyöräilin, hurruut-
telin sähköisellä kulkuavus-
timella ja ajelin kaikki pääs-
tömittaukset läpäisseellä 
dieselmoottoripikkubussilla 
kohteita läpi, jotka ovat jo-
kavuotisia valituksen aiheita 
Helsingissä. Eipä niissä ollut 
juuri ketään aiheuttamassa 
ruuhkaa, häiriötä tai valuut-
taa tuovaa ostotapahtumaa 
yrittäjille.  Yksittäin tai kak-
sittain kulkevia turisteja tuli 
jonkin verran vastaan. Pää-
paino matkailussa onkin jäl-
leen vuosittaisen rytmin mu-
kaan siirtynyt muualle. 

Helsingissä järjestetään suu-
ri määrä erilaisia tapahtumia 
pitkin vuotta. Logistiikan 

miettiminen niissä lienee 
toisarvoinen juttu. Kun 
pääsee seuraamaan sitä lä-
hietäisyydeltä vaikkapa ison 
bussin tuulilasin takaa, ei voi 
kuin ihmetellä. Ehkä jossain 
tulevaisuudessa nekin asiat 
saadaan järjestykseen, mat-
kustajat kun eivät  useinkaan 
ole kovinkaan hyvin perillä 
Helsingin joukkoliikenteestä 
tai oman hotellinsa sijainnis-
ta suhteessa tapahtumien pi-
topaikkaan.

Matkustusmuotoja on pal-
jon. Yksittäisistä retkistä 
massamatkailuun. Hieman 
harvinaisemmasta palve-
lutarjonnasta oli kyse Hel-
singin Kruununhaan Ri-
tarihuoneelle järjestetyssä 
Tailor-Made  Travel Event-
tapahtumassa. Loistokkaille 
luksusmatkoille on kysyntää 
maailmalla ja niille on tarjoa-
jia myös Suomessa. Voitai-
siinko suomalaista kohde-
tarjontaa muotoilla niin, että 
hiljaisempiin kausiin voitai-
siin kehitellä omaperäistä ja 
uudenlaista luxuselämystar-
jontaa!

Olisiko meillä resursseja laa-
jentaa direktiivikoulutusten 
rinnalle maailmanmatkai-
lun ymmärtämisen kursse-
ja. Kun ammattikuljettajilta 
vaaditaan pätevyyksiä, niin 
eikö myös päättäviltä ta-
hoilta voida vaatia samaa. Ei 
asiaa hommiin, jos ei todis-
tetusti ole läpäissyt asioiden 
ymmärtämisen perusteita ja 
jatko-osia.

Aurinkoa odotellessa Hyviä 
Joulunajan tapahtumia kai-
kille Teille!

              Isko Uusimäki

Julkinen kiitos 

Röykän metsästysseuralle Hanko-
Hyvinkääntielle asetetusta erityi-
sestä peuravaroituksesta. Vältyin 

yhteenajosta ison urospeuran kans-
sa,  matkustajia oli mukana isossa 
bussissa 33 matkalla Riihimäelle.
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Ilmestyy viikolla 10

KIITOKSET
Kokous- ja messumatkan 

tukemisesta

Linjaliikenne Muurinen

Ykköspesä

Teboil Kivihovi 

Tilausajokuljettajat

Gonsiori, jota ajetaan aamulla ja illalla 
eri suuntiin

Liikennejärjestelmä muuttuu Tallinnan keskustassa 15.11.2018. Gonsiori on 
avattu remontin jälkeen liikenteelle. Remontissa katu on muutettu kolmikais-
taiseksi ja sen reunimmaisia kaistoja voivat ajaa linjaautot molempiin suuntiin. 
Keskimmäinen kaista on tarkoitettu henkilöautoille, mutta keskimmäisen kais-
tan ajosuunta muuttuu kahdesti päivässä.

Aamuisin liikenne kulkee keskikaistalla klo 6:00-11:50 Tallinnan keskustan 
suuntaan ja klo 12:00-05:50 keskustasta poispäin. Liikennettä ohjataan 
liikennevaloilla. Vihreä nuolivalo antaa luvan ajaa ja punainen rasti kieltää 
ajamisen. 

Lähde: Tallinna24.ee

Gonsiori, jota ajetaan aamulla ja illalla eri suuntiin 
Lähde: Tallinna24.ee 

Liikennejärjestelmä muuttuu Tallinnan keskustassa 15.11.2018. Gonsiori on avattu remontin jälkeen 
liikenteelle. Remontissa katu on muutettu kolmikaistaiseksi ja sen reunimmaisia kaistoja voivat ajaa linja-
autot molempiin suuntiin. Keskimmäinen kaista on tarkoitettu henkilöautoille, mutta keskimmäisen kaistan 
ajosuunta muuttuu kahdesti päivässä.  

Aamuisin liikenne kulkee keskikaistalla klo 6:00-11:50 Tallinnan keskustan suuntaan ja klo 12:00-05:50 
keskustasta poispäin. Liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Vihreä nuolivalo antaa luvan ajaa ja punainen 
rasti kieltää ajamisen. 

 

Kuva: Tallinnan kaupunki 
”Kiitoksia muistaneille, 
ilman ystäviä kukaan ei 

ole mitään.”

Suurella syrämmellä, Pertti Räty

Kallan 
alueosasto

Lapin 
alueosasto

Oulujärven 
alueosasto

Pohjanmaan 
alueosasto

Hyvää Joulua ja Onnellista vuotta 2019
toivottavat

Uusimaan
alueosasto

Häme-Kaakko
alueosasto

Lounainen 
alueosasto
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Puheenjohtaja

h
Joko kävit 

luovuttamassa 
verta ?

Uusi hallitus kokoontui menneellä viikolla positiivisin 
miettein. Oli ilo toivottaa uudet hallituksen jäsenet 

tervetulleiksi. On ilo toimia motivoituneen hallituksen 
mukana tulevallakin kaudella.

Tulevalle toimintavuodelle lähdemme               
avoimemmilla toimintamalleilla. 

Hallitus päätti purkaa aiemmin toiminnassa olleet media- ja 
lehtitoimikunnat. Jatkossa lehden toiminnasta vastaavat hal-
lituksemme jäsenet tasavertaisesti. Onhan yhdistys lehden 
julkaisija, joten näin toimimme entistä isommalla työryhmällä. 
Uusille raikkaille kirjoittajille lehdessä olisi tilaa.  Jos kirjoitta-
minen kiinnostaa, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.  Opastan 
mielelläni lisää yhdistyksen tavoista.

Siinä missä hallituksemme toimintatapoja linjattiin uudelleen, 
pysyttiin kuitenkin samoissa tutuissa toimihenkilöissä pääosin. 
Joitain sisäisiä "bulkkitapoja" vielä hieman selkeytetään. Yhtenä 
merkittävänä tapana pyrimme siirtämään varsinaiseen toimin-
taan enemmän varoja säästämällä esimerkiksi kokouskuluissa 
järjestämällä kokouksia verkossa. Tämä säästää kaikkien halli-
tuksen jäsenten aikaa ja tehostaa päätöksentekoa. 

Palavereja voidaan pitää useammin ja asioihin 
voidaan reagoida aikaisempaa ketterämmin.

Yhtenä kahden tulevan vuoden tavoitteena on hyödyntää di-
gitalisaation tuomia mahdollisuuksia enemmissä määrin. Tie-
totekniikka vyöryy kaikille aloille kiihtyvällä vauhdilla, myös 
kuljetusalalla täytyy käyttää monenlaisia sovelluksia. Miksi siis 
emme olisi yhdistyksenä hyödyntämässä uusia tekniikoita? 
Mikäli et ole ottanut tietokoneita omaksesi, älä ole huolissasi. 
Tärkein tieto kulkee tarvittaessa vaikka kirjeessä tai tekstivies-
tinä heille, jotka eivät saa tietoa sähköpostilla tai somen kautta. 
Verkkosivuillamme kannattaa vierailla ahkerasti, sillä sinne on 
koottu kaikki tärkeimmät tiedotteet.  Charter Club-lehti ilmes-
tyy edelleen neljästi vuodessa.

Kiitos Sinulle jäsenyydestä. Suosittele myös kaverillesi jäsenyyt-
tä ja auta meitä kehittymään.

     Tomi Vasiljev

Niin se vaihtui uusi puheenjohtajakausi allekirjoittaneellakin. 

Kiitos luottamuksestanne.
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Helmikuun 13. päivä 
2013 Euroopassa otet-
tiin merkittävä askel 
linja-autoliikenteessä, 
kun Flixbus aloitti lii-
kennöinnin. Flixbus on 
laajentunut aggressii-
visesti lyhyessä ajassa 
Euroopassa ja Yhdys-
valloissa. Flixbus toimii 
tällä hetkellä 29 maas-
sa. 

“Our vision is 
smart and green 
mobility for eve-

ryone to experien-
ce the world.”

Helmikuussa 2018 Flixbus 
aloitti pilottikokeiluna pitkän 
matkan vuorojen operoinnin 
kahdella täyssähköbussilla 
Pariisin ja Amiensin välillä 
Ranskassa (143 km suunta). 
Lokakuun 25. päivänä Flixbus 

aloitti Saksassa operoinnin 
vakituisessa reittiliikenteessä 
Frankfurtin ja Mannheimin 
välillä (109 km). Saksalainen 
täyssähköbussi Flix-E-Bus 
operoi kaksi edestakaista 
matkaa päivässä Frankfurtis-
ta Mannheimiin Frankfurtin 
lentoaseman ja Heidelbergin 
kautta. Flixbus käyttää 100% 
ympäristöystävällistä puh-
dasta sähköenergiaa. Sähkö-
bussin on laskettu säästävän 
noin 82 tonnia CO2 -päästöjä 
ensimmäisenä käyttövuonna 
tavalliseen dieselbussin CO2  
–päästöihin verrattuna.

Bussi ladataan kahdesti päivän 
aikana. Bussia ladataan myös 
yönyli Mannheimin linja-au-
toasemalla (Mannheim ZOB 
- Zentrale Omnibusbahnhof) 
tai väliaikaisella latausasemal-
la Frankfurtissa. Latausase-
mien latausteho on 80 kWh. 
Bussissa on kaksi 180 kW säh-

kömoottoria. Sähköbussissa 
on Litium-rautafosfaatti akut. 
Akkujen kapasiteetti on 207 
kWh, jotka mahdollistavat 
noin 200 kilometrin toimin-
tasäteen täydellä latauksella. 
Sähköbussin on valmistanut 
kiinalainen BYD ja siinä on 
51-istumapaikkaa.

BYD
BYD tarkoittaa Build Your 
Dreams. BYD on perustettu 
vuonna 1995, jonka ensisi-
jainen liiketoiminta-alue on 
autoteollisuus, mutta yhtiö on 
myös suuri kannettavien lait-
teiden akkuvalmistaja. Kon-
serni työllistää yli 187 000 
henkeä. Yhtiö on vuokraa 
sähköautoja ja on mukana tak-
sitoiminnassa. BYD Auto on 
perustettu 2003 ja BYD auto 
kehittää ja valmistaa sähköau-
toja Denza -nimellä Kiinan ja 

Intian markkinoille. Vuonna 
2013 BYD auto valmisti ja 
myi 506 189 sähköautoa. En-
simmäinen BYD sähköbussi 
valmistettiin 2010. Vuonna 
2015 sähköbusseja valmistet-
tiin jo 6000 kappaletta ympä-
ri maailmaa. Myös yksi BYD 
täyssähköinen kaupunkibussi 
operoi aikoinaan pilottikokei-
lussa Espoon sisäisessä liiken-
teessä.

Flixbus
Flixbus tekee yhteistyötä 
ilmasto-organisaatio Atmos-
fairin kanssa, joka tuottaa 
palvelualustan Flixbussin Co2 
-neutraaleille lipuille, jotka 
mahdollistavat matkustajien 
kompensoida aiheuttamansa 
hiilipäästöt millä tahansa Flix-
bussin matkalla.

Flixbussin perustaja ja toimi-

Flixbus on tuonut sähköbussin 
pitkän matkan liikenteeseen

Flixbussin ensimmäinen 
pitkän matkan täyssähkö-
bussi. Bussin valmistaja on 
kiinalainen BYD
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tusjohtaja André Schwämm-
lein kertoo, ”Haluamme 
muuttaa tulevaisuuden liikku-
mista. Vaikka sähköbussit ovat 
kalliimpia hankintahinnal-
taan, olemme vakuuttuneita, 
että sähköbussihankinnat ovat 
kannattavia investointeja yri-
tyksellemme, asiakkaillemme 
ja ympäristölle pidemmällä 
aikavälillä. Palveluntarjoajana 
osoitamme, että tämä on liik-
kumistapojen muutoksen po-
tentiaalinen käännekohta”

Greenpeace Energy on Flix-
bussin yhteistyökumppani 
sähköntoimittajana. Green-
peace Energyn hallituksen 
jäsen Sönke Tangermann ker-
too, ”Yhtiömme tavoitteena 
on saada ihmiset käyttämään 
enemmän joukkoliikennettä 
tai valitsemaan oman auton si-
jaan polkupyörän tai auton ja-
kamispalvelut. Jotta ajoneuvot 
olisivat ympäristöystävällisiä, 

on ajoneuvojen käyttövoima-
na käytettävä sähkö tuotetta-
va puhtaasti. Emme tarvitse 
ainoastaan uuden tekniikan 
käyttöönottamista, tarvitsem-
me muutoksia myös liikkumi-
sen asenteisiin”

FlixMobility on lanseerannut 
myös Flixtrain -brändin Sak-
sassa 2018. Flixtrain -junat 
kulkevat Hampurin ja Kölnin 
välillä sekä Berliinin ja Stutt-
gardin välillä. Juna yhteyksiä 
tullaan lanseeraamaan lisää 
2019.

”Kuljetussektorilla on kaksi 
rinnakkaista suuntausta, toi-
saalta ihmiset ovat liikkuvam-
pia, mutta ymmärtävät myös 
liikkumisen seuraukset, joita 
henkilöautojen kuljettaminen 
voi aiheuttaa ympäristölle”, 
sanoo André Schwämmlein. 
”FlixMobilityn tehtävä on 
tarjota vaihtoehtoja kestäväl-

le ja ympäristöystävälliselle 
matkalle, joka sopii ihmisen 
tarpeisiin Euroopassa, Yhdys-
valloissa ja tulevaisuudessa en-
tistä laajemmilla alueilla. Us-
komme, että mukava, kätevä ja 
ympäristöystävällinen matka 
on mahdollista kaikille”.

Milloin        
Suomeen?
Milloin nähdään ensimmäi-
nen täyssähkö pitkänmatkan 
linja-auto suomalaisessa re-
kisterissä? Se voi olla nope-
ammin kuin voidaan ajatella-
kaan. Tällainen täyssähköinen 
pitkän matkan linja-autohan 
olisi täydellinen mm. pääkau-
pungin kiertoajeluihin, lento-
kenttä ja hotelli transfereihin 
ja muihin lyhyisiin siirtoihin, 
joihin tarvitaan turistiluokan 
linja-autoa. 

Flixbussin pitkän matkan 
täyssähköbussi latauksessa 
Mannheimin linja-autoase-
malla (Zentrale Omnibus-
bahnhof - ZOB)

Flixbus lyhyesti
300 000 yhteyttä päivittäin
2000 kohdetta
29 maassa
40 milj. matkustajaa (2017)
1200 työntekijää
7000 kuljettajaa
300 yhteistyökumppania

Toimistot: München, Berliini, 
Milano, Zagreb, Amsterdam, 
Tukholma, Århus, Praha, 
Budapest, Bukarest, Madrid, 
Varsova ja Los Angeles

Perustajat: Jochen Engert, Daniel 
Krauss ja André Schwämmlein
Sähköbussi lyhyesti
Valmistaja: BYD
Valmistusmaa: Kiina
Moottori: 2 x 180 kW
Akkukapasiteetti: 207 kWh
Toimintasäde: n. 200 km
Latausteho: 80 kW
paikkaluku: 51 istumapaikkaa
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Varsinainen 
jäsen 40 €, 
Henkilökannat-
taja jäsen 20 €
(molempiin 
tarvitset yhden 
suosittelijan jäse-
nistöstämme)

PYYDÄ TARJOUS BUSSISTA
JOKA SOPII SINUN TARPEISIIN
Jälleenmyyjä Suomessa puh: + 358 400 891 188
Valmistaja Puolassa puh: +48 602 694 353, e-mail: biuro@polster.pl
Polster Sp. Z O.O.Sp.k. ul. Jana Styki 16, 64-920 Pita, Puola

HUIPPUESIINTYJIÄ

 

Tilausajokuljettajien jäsene-
nä pääset osalliseksi järjestön 
toiminnasta ja  varsinaisena 
jäsenenä myös vaikuttamaan 
asioihin. Charter Club - lehti tu-
lee neljä kertaa vuodessa. Reis-
suja, tapahtumia ja jäsenetuja, 
joukkovoimaa, yhteisöllisyyttä, 
asiallista hauskanpitoa.........

Liity nyt
tilausajokuljettajien 

jäseneksi
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Ari Karesvuo

Kuopiossa elokuussa sattunut 
neljän matkustajan kuole-
maan johtanut bussionnetto-
muus puhuttaa linja-auton-
käyttäjiä vieläkin. Jokaisella 
tilausajolla asian ottaa joku 
matkustaja puheeksi. Näin 
kuopiolaisena asian uutisointi 
ja keskustelut onnettomuuden 
synnystä alkavat jo tympäistä. 
Poliisi on antanut julkisuuteen 
väliaikatietoina sen verran, 
että onnettomuus johtuu in-
himillisistä tekijöistä. Auton 
tekniikan on tutkijalautakun-
ta tarkoin tutkinut ja lausu-
nut, että ajoneuvossa ei ole 
ollut mitään sellaista vikaa, 
joka olisi aiheuttanut osittain 
tai kokonaan onnettomuuden 
syntymisen.

Lopullinen raportti onnetto-
muudesta julkaistaneen ensi 
vuoden alkupuolella.

Mitä sitten ovat nämä inhimil-
liset tekijät? Niitä ovat  mm. 
kaikki ne virheet, joita jokai-
nen meistä tekee joko harkit-
tuna tai rutiininomaisesti. Mi-
ten näitä virheitä sitten voisi 
ehkäistä?

Eräänä asiana ottaisin esiin 

väsymyksen. Väsyneenä ih-
misen kyky havainnoida asi-
oita heikkenee. Sanotaan, että 
väsymystila vastaa eriasteista 
humalatilaa. Reagoidaan mah-
dolliseen vaaratilanteeseen 
liian myöhään jne. Liittyykö 
väsymykseen kenties jokin 
piilevä tai tiedossa oleva sai-
raus, onko kenties verensokeri 
arvo liian alhainen tai korkea? 
Miten on nukuttu edellisinä 
öinä ja onko unemme laatu ol-
lut hyvä? Entä alkoholinkäyt-
tö? Kysymyksiä olisi vaikka 
kuinka paljon!

Jokaisen meistä tulee tiedos-
taa, että väsyneenä ajaminen 
on rikos.  Asia on sanottu voi-
massa olevassa tieliikennelais-
sa. (TLL 63§) Valvonnassa, 
sikäli kun sitä vielä on olemas-
sa, on erittäin vaikea osoittaa 
kuljettajan olevan väsynyt. Jos 
siitä tekee jutun, niin asian-
ajaja kaataa sen varmuudella 
oikeudessa.

Asian pitääkin lähteä henkilös-
tä itsestään. Ennen seuraavaa 
keikkaa tulee saada kunnon 
yöunet, jotta jaksamme ajaa 
tunnit täyteen seuraavana päi-
vänä, ja että mielenkiintomme 

liikenteeseen säilyy herpaan-
tumattomana. Taukojen aika-
na tulee huolehtia ruokailusta, 
joka sekin on eräänlainen tie-
teen haara. Millaista ravintoa 
ja miten paljon kannattaa syö-
dä, että ei tule ähky ja väsymys 
yllätä. Hyvän ruumiinkunnon 
ylläpitämien on myös tärkeää. 
Pitäisi harrastaa liikkumista 
myös lihasvoimalla .

Kuljettajan väsymystilaan 
voi vaikuttaa omalta osal-
taan myös matkanjärjestäjät. 
Heidän tulisi tuntea päällisin 
puolin ajo- ja lepoaikalain-
säädännön sisältö kun he 
suunnittelevat matkoille ai-
katauluja. Kuljettajalle tulisi 
järjestää mahdollisuus hyvään 
ja häiriöttömään lepäämiseen. 
Eikä sovi myöskään unohtaa 
ajojärjestelijän tärkeää roo-
lia. Jos mahdollista, niin ei 
peräkkäisiä pitkiä reissuja, 
vaan välillä vähän kevyempää 
ajoa. Perinteisesti autoala on 
ollut varsin välinpitämätöntä 
ja viisveisaavaa kaikkia sään-
nöksiä kohtaan. Kehutaan ja 
rehvastellaan pitkillä ajomat-
koilla, valtavilla kuormilla 
ja minimaalisilla lepoajoilla. 
Tällaiseen asenteeseen täytyi-

si saada muutos. Entäpä sitten 
jos/ kun jotain sattuu?

Ja jos sattuu, niin sitten olem-
me todella ”nesteessä”. Kuten 
Kuopion tapauksessa, samoin 
kuin muissakin kuolemaan 
johtaneissa tapauksissa, tut-
kinta kestää todella kauan. 
Ajoneuvo ja kuljettajan teke-
miset tutkitaan tarkkaan. Voi-
daan sanoa, että kaikki kivet 
käännetään ja katsotaan, mikä 
tekijä on voinut aiheuttaa on-
nettomuuden. Se on varmasti 
piinaavaa aikaa kuljettajalle, 
jos ei ole menehtynyt onnet-
tomuudessa. Eikä tutkinnalta 
välty isäntäkään. Konginkan-
kaan ikävässä onnettomuu-
dessa rangaistuksen sai kulje-
tusyrityksen toimitusjohtaja-
kin, vaikka hän nukkui asiasta 
tietämättömänä kotonaan 
tapaturman sattuessa.  Hänen 
olisi pitänyt valvoa, kuinka 
kuljettajat mm kiinnittävät tai 
sitovat kuorman.

Tässäpä pieni paketti ajatte-
lemisen aihetta ennenkuin 
käynnistämme moottorin.   

 Turvallista matkaa Teille!

Vastuumme !
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Olipa kerran pimeä ja 
myrskyinen yö.. paitsi 
ei ollut myrskyä eikä 
pimeää, kun saavuim-
me MS Mariellalla Tuk-
holman satamaan. Yö 
laivalla oli ollut myrs-
kyinen, mutta onneksi 
aamulla se oli muisto 
vain. Hyvillä mielin 
pääsimme jatkamaan 
matkaa kohti hotellia 
ja Tukholman messu-
keskusta, jossa meitä 
odotti PersonTrafik-
messut.

Meille oli varattu hotelli-
huoneet Scandic Hotel Tal-
kista, joka sijaitsi kätevästi 
messukeskus-rakennuksen 
tuntumassa, joten pystyimme 
toteuttamaan hyvää ovelta-
ovelle palvelumallia. Varsi-
naista majoittumista saimme 
odottaa vielä hetken, mutta 
saatoimme jättää tavarat ho-
tellin matkatavarahuoneeseen. 
jotta pääsimme tutustumaan 
varsinaisiin messuihin

PersonTrafik- messut ovat yksi 
tärkeimmistä julkisen jouk-
koliikenteen toimijoiden sekä 
alihankkijoiden kohtauspaik-
ka. Messuilla oli tarjolla luen-
toja joukkoliikenteen tulevai-
suudesta, rahastuslaitteita ja 
niiden sovellutuksia, apulait-
teita sekä tietenkin myös linja-
autoja ja takseja.

Messujen ensimmäinen osa 
käsitteli erilaisia ohjeislaite-
valmistajia, lippujärjestelmiä, 
paloturvallisuuslaitteita yms. 
Huomiota herätti varsinkin 
eri lippujärjestelmien kova 
panostus pankkikortin lähi-
maksuteknologiaan erilaisissa 
muodoissaan. Lähiliikenne 
on nyt menossa kovaa vauhtia 
kohti fyysisen rahan katoamis-
ta tulevaisuudessa. 

Oheislaitevalmistajien osasto-
jen jälkeen alkoi suurin osa-
alue messuista, jossa olivat  
kansankuljetuslaitteet. Huo-
mioni kiinnittyi ensimmäise-
nä sähkölinja-autojen suureen 
määrään. Volvo oli tuonut 
näytille uuden 8700 sähköver-
sion, mutta paikalla oli myös 

täällä Euroopassa vähemmän 
tunnettuja kiinalaisvalmistajia, 
jotka ovat valmistaneet ja ke-
hittäneet sähkölinja-autojaan 
jo 90-luvulta alkaen. Heidän  
konseptinsa on nerokas, kun 
asiakas ostaa auton, hän saa 
ainoastaan linja-auton, mutta 
akut ovat valmistajan omai-
suutta. Akut vaihdetaan n. vii-
den vuoden välein, tai kun ak-
kujen kapasiteetista on jäljellä 
80%. Vanhat akut menevät uu-
siokäyttöön tuulivoimaloihin 
muutamaksi vuodeksi, jonka 
jälkeen ne kierrätetään. 

Mercedeksellä oli esillä noin 
21 m pitkä superbussi, johon 
mahtuu noin 190 matkustajaa. 
Kuljettajan penkillä istuessa 
tuntui siltä, että linja-auto ei 
vain koskaan lopu, ehkä ajo-
tuntuman myötä olisi mieli 
muuttunut.

Volvolta oli mukana 9900-ko-
rimallinen bussi , jonka tun-
nistaa edestä ns. uuden tyyp-
pisistä “rekkavaloista”, mutta 
myös muitakin muutoksia oli 
tehty, esimerkiksi koko ko-
jelauta  ja painikkeet,  mutta 

Tilausajokuljettajat tulevaisuutta 
katsomassa

kojelaudassa oli kuitenkin säi-
lytetty volvomainen yleisilme. 
Myös tuulilasi oli muotoiltu 
virtaviivaisempaan suuntaan, 
ajatuksena on vähentää ilman-
vastusta. Erikoislasin huono-
na puolena on tietenkin hinta. 
Volvon edustajat eivät osan-
neet sanoa suoraan uuden 
tuotteen hintaan, mutta arve-
livat sen olevan kalliimpi kuin 
vanhassa korimallissa. 

Ilta huipentui cocktail-tilai-
suuteen, jossa potentiaaliset 
asiakkaat saattoivat kohdata 
eri autovalmistajien edustajia 
rennossa tunnelmissa. Moni-
en isojen yritysten standeilla 
oli tarjolla pikkupurtavaa sekä 
erilaista ohjelmaa. 

Joukkoli ikenne-messujen 
parasta antia oli nähdä mitä 
teknologiaa on tulevaisuudes-
sa tulossa ja mihin suuntaan 
kuljetusala on kehittymässä 
lyhyellä ja vähän pidemmällä-
kinaikavälillä.

Johan Byman

Linjaliikenne Nyholm.

Uusi Volvo 9900 On hulppea 
ilmestys. Moottoriksi voi 
valita Volvon D11K 430hp 
tai 460 hp. Vaihdelaatikkona 
Volvon I-Sfift integroidulla 
hidastimella. Polttoainetan-
kin suuruuden voi valita joko 
480 tai 600 litraa. AdBlue 
tankin suuruus on 64 litraa

Volvo 9900 perä on saanut uusia kaarevia muotoja kuitenkin säilyttäen 
Volvomaisen ilmeen.



Charter Club 11

VanHool TX17 Astron VanHool TX17 Astron takaseinää koristaa maisemakuva

Scania Interlink LD CNG 
maakaasubussi. Moottori 
Euro6 OC 09 (320hp) CNG 
varustettuna pakokaasujen 
takaisinkierrätysjärjestel-
mällä (EGR). vaihteistona 
Scanian GRS 895R Optic-
ruise

Scania Touring HD 12,1m. 
Matkustajapaikkoja 
49+1+1.  Moottori Scania 
XPI Euro6 DC 13 (410hp) 
varustettuna pakokaasujen 
takaisinkierrätysjärjestelmällä 
(EGR). Vaihteistona Scania Opticruise 
GRSO 865R.

VDL FHD-2-129/410 TX, Moottori DAF MX11 300 (10,8 litraa), 
Vaihteistona Traxon 2411, pituus 12,875, paikkoja 53+1+1.
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PersonTrafik- messut 2018

Temsa MD9 Setra S531 DT, Moottori OM 471 Euro 6 (510hp), Vaihteisto Mercedes-Benz 
GO 250-8 PowerShift, Pituus 14,0m, paikkoja 78.

Setra S531 DT takaa kuvattuna

Iveco Crossway Low Entry 14,5m City & Line, Moottori Cursor 9 (360hp). 
Pituus 14,5m, paikkoja autossa voi olla layoutista riippuen olla 49-57 
paikkaa.

Mercedes Benz CapaCity L, 21m pitkä, 37 
istumapaikkaa ja 152 seisomapaikkaa. Moottori 
OM 470 Euro 6 (360hp)



Charter Club 13

Kalastajatorpalla tungosta, yhteensä yli 180 autoa oli projektissa mukana

Edessä Irizar i6S, 13,9m, 54+1+1 paikkaa, Moottori Scania DC13 147 ja takana Irizar i8, Moottori Paccar-Daf.

AutoCubyn osastolla oli varusteltuja 
M-B Sprinttereitä jokaiseen lähtöön. 
Varusteluissa oli mm. usb-pistokkeet 
jokaisen penkin selkänojassa

Sprinteriin oli istutettu Panoraamaikkuna eteen

Messuilla oli edustettuna niin isompaa kuin pienempää sähköbussia

Kahvinkeitin sijoitettuna aika 
eksoottiseen paikkaan. 

Mercedes-Benz Sprinterin aihioon rakennettu Automet MiniCity Elec-
tric, Moottori 80 kW, Matkustajapaikkoja aina 22-paikkaan saakka, 
Pituus 8,37m. Pikkubussin voi varustaa kahdella erilaisella akkupa-
ketilla. Pienemmällä akkupaketilla toimintasäde on noin 140 km ja 
isommalla akkupaketilla noin 240 km.

Roseron pikkubussissa on mielenkiintoinen 
penkkijärjestys taka-akselin kohdalla. Tällai-
nen istuinjärjestely helpottaa huomattavasti 
matkustajien asettumista istumaan.

Rosero Electro Midibus First, Moottori 75 
kW, Toimintasäde 150-190km, pituus 
8m, kokonaispaikkamäärä 20-23- 20 
istumapaikkaa ja 3 seisomapaikkaa.
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Volvon sisävalaistus 
on toteutettu spoteilla 
katon suuntaan. Näin 
epäsuoravalaistus ei 
häikäise.

Pysäkkimerkit on valaistu ja nappia painettaessa napin vihreä valo muuttuu 
punaiseksi. Hieno oivallus. Tällöin tietää, että summeri on toiminut.ABB:n sähköautojen latausasema

Pysäkkinappula on sijoitettu inno-
vatiivisesti osaksi ikkunalinjaa.

Heuliez on tuonut myös normaalin ikkunalinjan alapuolelle kolmi-
on muotoisia ikkunoita

Muotojen pyöreys jatkuu auton taakse saakka.

Pyöristettyjä muotoja edustaa Heuliez GX 337 Linium ELEC sähkö-
bussi, pituus 12,1m. Sähkömoottori 120/195 kW. Ajoneuvossa on 
2300kg akkupaketti. Ajoneuvon kokonaiskapasiteetti on 90 matkus-
tajaa. Huomio kiinnittyy miten Heuliez on koteloinut etupyörän.

eCitarossa on mielenkiintoiset ”alalasit” 
normaalin ikkunalinjan alapuolella

Uusi eCitaro, pituus 12,13m, Vetävällä akselilla napamoottorit 2x120 kWTemsa Avenue Electric, kokonaispaikkamäärä 87 paikkaa (35 istuin + 52 seisoma). 
Yhdellä latauksella pääsee 50-70km.
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Volvo 7900 Electric. Moottori 160 kW, Bussiin voi valita erikokoisen akkupaketin aina 250 kWh saakka. 
Toimintasäde voi siten olla aina 200km saakka riippuen olosuhteista ja maaston muodoista. Bussin pituus 
12m, kokonaispaikkamäärä voi olla aina 105 matkustajaan saakka riippuen akkupaketin suuruudesta.
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OULUJÄRVI – 
ALUEOSASTO 09 
VUOSIKOKOUS-

KUTSU
Oulujärvi – alueosasto 

09 sääntömääräinen 
vuosikokous

pidetään lauantaina 
12.1.2019 klo 15.00

Paikka Peuhun Kartano, 
Peuhuntie 194, 90460 

OULUNSALO

Kokouksessa käsitellään 
alueosastojen sääntöjen 10§ 

määräämät asiat.

Ruokatarjoilu, 
ilmoitathan mahdolliset 

erityisruokavaliot.

Ilmoittaudu 6.1.2019 
mennessä

 http://tapahtumat.
tilausajokuljettajat.

fi.pwire.fi/tapahtumat/
tilausajokuljettajat-ry-oulujarvi-

09-alueosaston-vuosikokous/
tai puheenjohtajalle:pekka.

pollari1@gmail.com tai puh: 
0407641172

Kokouksen jälkeen 
saunomme Peuhussa, 

omat pyyhkeet mukaan.  
Tarjolla pientä purtavaa ja 

virvokkeita.

Tervetuloa tapaamaan 
kollegoita ja kehittämään 

yhdistyksen toimintaa. 
Puheenjohtaja Pekka 

Pollari ja sihteeri Katja 
Pyyny

KOKOUSKUTSU

Arvoisa alueosasto 03 
Häme-Kaakon jäsen!

Tervetuloa 
sääntömääräiseen 
vuosikokoukseen 

lauantaina 19.01.2019       
klo 15.00

Kokouspaikkana toimii 
Scandic Eden Nokia,   
Paratiisikatu 2 Nokia.

Kokouksessa käsitellään 
alueosaston sääntöjen § 10 

määräämät asiat.

Kahvitarjoilu

Hallitus

TILAUSAJOKULJETTAJAT RY UUSIMAA  
01 VUOSIKOKOUS

  MAANANTAI 21.01.2019 Kello 18.00

Paikka: ZINNKELLER Meritullinkatu 25,          
Sjötullsgatan 25   00170 HELSINKI.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ määräämät asia. 
Ilmoitathan tulostasi 13.01. mennessä, niin saadaan 

kokille terveisiä. puh. 050 555 3065 tai rolf.metsola@
tilausajokuljettajat.fi

Terv. puh.joht. Rolf (Rolle) Metsola.    

Pohjanmaan 
alueosasto 07 

sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään           

la 12.1.2019, 

Neste Kaustisen 
kokoustiloissa klo14  

alkaen osoitteessa 
Teerijärventie 1.

Kokouksessa käsitellään 
alueosaston sääntöjen 10§ 

määräämät asiat

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

 

Tilausajokuljettajat ry  Lounais-alueosasto 02

VUOSIKOKOUS

Leenan kahvio

Kuormakatu 17, Turku (vanha Volvo)

Maanantaina 7.1.2019 klo 18.00 alkaen

Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle määrätyt asiat, 
sekä iltapalatarjoilu.

Lounais-alueosasto 02 kiittää kaikkia 
yhteistyökumppaneita vuodesta 2018 toivottaen Hyvää 

Joulu ja Onnellista Uutta vuotta 2019

Tilausajokuljettajat ry

Kalla alueosaston vuosikokous                      
26.1. – 27.1.2019

26.1.2019 Lauantaina

klo 13:30 saapuminen Järvisydämeen

kahvi ja suolapala piika/renki esittelee hiukan Järvisydäntä

klo 14:00 Kalla 08 alueosaston vuosikokous

klo 15:00 majoittuminen rinnehuviloihin 2 hlön huoneisiin

klo 16:00 rentoutumista Järvikylpylässä

klo 19:00 Kestikievarin illallinen

27.1. 2019 Sunnuntaina

klo 08:00-10:00 aamiainen 

klo 12:00 Huoneiden luovutus, kotia kohti.

Tätä kokouspakettia olemme varanneet rajoitetusti 30 hengelle.

Majoitus on 10 hengen rinnemökeissä, 

joissa 2 hengen huoneet.

Kustannukset:

Jäseniltä 95.00 €/henkilö  Avec 150.00 €/henkilö

Hinta sisältää:

kahvituksen, kokoustilan käytön, majoituksen,

kylpylän käytön pyyhkeineen, illallisen sekä aamiaisen.

Sitovat ilmoittautumiset ja osallistumismaksu suoritettuna 
28.12.2018 mennessä!Huom: Maksut vain ilmoittautumisen 

jälkeen saamasi laskun kautta!

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa;

http://tapahtumat.tilausajokuljettajat.fi.pwire.fi/tapahtumat

/tilausajokuljettajat-ry-kalla-08-alueosaston-vuosikokous/

Järvisydämen osoite on Porosalmentie 313, 58900 Rantasalmi

Lisätietoa upeasta kokouspaikasta löytyy osoitteesta;

https://www.jarvisydan.com/fi

Tervetuloa mukaan  Kalla 08 hallitus
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Jo kaksikymmentäyh-
deksän vuotta on kulunut 
siitä syksystä, kun tämän 
Tilausajokuljettajat yh-
distyksen alkuun saatta-
mista pohjustettiin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että nyt 
Viking Line M/S Mariellalla  
sunnuntaina 21.10.2018  
pidetyn syyskokouksen 
päätöksillä mennään 
yhdistyksen kolmekym-
mentä vuotta täyteen.             
Toki osa hallituksesta 
vaihtuu tai voi vaihtua ensi 
vuoden syyskokouksessa. 
Puheenjohtaja ja puolet 
hallitusta  valittiin kah-
deksi vuodeksi.

Kokouksen paikka

Kokouksen pitopaikaksi oli 
valikoitunut tuo Helsingin 
satamassa Tukholmaan lähtöä 
odotteleva Mariella siksi, että 
se sopi hyvin tarkoitukseen ja 
suuri osa kokousväestä jatkoi 
sillä Tukholmaan Persontra-
fik messumatkalle. Mariellan 
kokoustilan meille varattu osa 
täyttyi kokolailla täyteen. Tä-
män oikeankokoisen tilan va-
raamisen mahdollisti se, että 
kokoukseen osallistuminen 
oli pitänyt ilmoittaa etukäteen. 
Laivayhtiö vaatii nimiluette-
lon heistä, keitä vierailijoita 
on laivaan sen satamassa olo-
aikaan tulossa. Tämä ennak-
koilmoittaminen hyväksyttiin 
mukisematta, vaikka osalle 
tulikin pientä epätietoisuutta 
nähtyään ilmoituksen lehdes-
sä samana päivänä kun ilmoit-
tautumisaika loppui. Siksi 
ilmoittautumisaikaa jatkettiin 
ja siitä ilmoitettiin facebookin 
ja sähköpostin avulla.

Vapaata keskustelua

Ennen varsinaisen kokouksen 
avausta käytiin hetki yleistä 
keskustelua ja kyselyä. Sitä 
herkisti aluksi saadut säm-
pyläkahvit. Timo Rinnekari 
ilmoitti kokouksen päätteeksi 
saatavasta katsauksesta direk-
tiivi- ja muunkin koulutuksen 
järjestämisestä tietokoneiden 
ja netin välityksellä. Se kun 
on todennäköisesti tulossa 
yleisesti käyttöön kokeiluista 
saatujen hyvien kokemusten 
jälkeen. Sakari Kaikkonen 
Suomen Ammattiliikenne 
Akatemiasta on tulossa verkon 
kautta meitä tapaamaan. 

Keskustelimme Pyhätunturin 
mökin käytöstä ja tilanteesta. 
Pientä korjaamista löytyy ja 
niitä ollaan hoitamassa kun-
toon.  Piha-alueet ja keittiö 
ovat uudistuslistalla. Palaute 
on tärkeää, ilman sitä ei pysty-
tä tekemään korjaavia toimen-
pitäitä.  Joten ottakaa reilusti 
yhteyttä mökki-isäntään.

Mökin sisätilojen siistinä ja 
kunnossa pysymisestä on en-
sisijaisesti vastuussa kukin kä-
vijä ja siksi siellä löytyy hyvät 
käyttöohjeet mökillä toimimi-
seen. Näihin ohjeisiin on jo-
kaisen mökillä vapaa-aikaansa 
viettämässä kävijän syytä joka 
kerta mökille menneessään 
tutustua. Ohjeisiin saattaa tul-
la muutoksia, joten eivät vält-
tämättä ole täysin samat kuin 
edellisellä käyntikerralla. Sau-
nomiseen jokaisella on hiukan 
omia tapojaan, mutta kiukaan 
säätöjen ei varmaankaan tar-
vitse olla täydellä 120 asteella, 
kun tasalämpö 80 tai vähem-
pikin riittää oikein hyvin. Mö-
kin kaluston parantamiseen ja 

Tilausajokuljettajat       
yhdistyksen syyskokous 

2018 Helsingissä



18 Charter Club 

uusimiseen on varattu rahaa 
tulevassa taloussuunnitelmas-
sa. Mökillä on ihan hyvä yli 50 
%:n käyttöaste.

Jäsenrekisterimme kiinnosti 
melkoisesti osallistujia. Jäsen-
rekisterin ylläpidossa on siir-
rytty ns. nykyaikaan eli kaikki 
kehittyy ja vaatii muutoksia 
ja mukanaoloa. Aikaisem-
min meillä oli kaksi huonosti 
toimivaa järjestelmää jäsen-
rekisterin hoitoon ja nyt on 
uudistusten jälkeen yksi hyvä 
toimiva järjestelmä. Tietojen 
ajan tasalla pitäminen on nyt 
helpompaa ja postitukset uut-
ta järjestelmää käyttäen ovat 
helpompia. Toki sähköpostia 
hyödynnetään kun se vain on 
mahdollista ja kunhan vain 
meidän kaikkien sähköpostit 
ovat tiedossa. Omista tietojen 
muutoksista voi kertoa sihtee-
rille, mutta myös itse voi käydä 
omia tietojaan jäsenreksiteris-
sä korjaamassa. Toimintoon 
pääset omien kotisivujemme 
kautta ja sieltä kohdasta jä-
senille löydät kohdan omien 
tietojen päivitys.

Varsinainen kokous

Yhdistyksen puheenjohtaja 
avasi kokouksen kello 13:10 
toivottaen kaikki tervetulleik-
si. Ensimmäiseksi piti valita 
kokoukselle puheenjohtaja ja 
siihen tärkeään tehtävään va-
littiin Timo Rinnekari. Itseoi-
keutettuna sihteerinä kokous 
valitsi toimeen Katja Pyynyn. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi va-
littiin Jukka Tiitinen ja Johan 
Byman, molemmat Turusta. 
Vastuullisiksi ääntenlaskijoik-
si valittiin Ville Markuksela 
ja Klaus Orava. Tämän koko-
uksen muodollisimman osan 
jälkeen todettiin kokouksen 
olevan laillinen ja päätösvaltai-
nen. Läsnä oli kolmekymmen-
täyksi äänivaltaista jäsentä.

Seuraavaksi käytiin keskus-
telua ja päätettiin tulevan toi-
mintavuoden toimintasuun-
nitelmasta, tulo- ja menoarvi-
osta ja maksujen suuruuksista. 

Toimintasuunnitelma on 
hyvin samankaltainen kuin 
kuluvankin vuoden, eipä siinä 
paljon muutettavaa ole löy-
tynyt. Menoarvion kohdista 
parista kysyttiin, miksi eroavat 
kuluvan vuoden vastaavista 
kohdista. Selvitykset näihin 
olivat selviä, eivätkä vaatineet 
enempää porisemista. Mak-
suiksi hyväksyttiin samat kuin 
kuluvanakin vuonna eli jäsen-
maksu ei muutu.

Seuraavaksi olivat vuorossa 
uusien toimihenkilöiden va-
linnat. Puheenjohtajan toimi-
kausi on kerralla kaksi vuotta 
ja nyt oli aika valita puheen-
johtajaksi uusi tai sama uu-
delleen. Ja niin siinä kävi, että 
sama nuorimies Tomi Vasiljev 
jatkaa seuraavat kaksi vuotta 
yhdistyksemme puheenjohta-
jana. Onnittelut siitä Tomille, 
joka kiittikin välittömästi sa-
mastaan luottamuksesta. 

Puheenjohtaja ei pärjää ilman 
hyvää hallitusta ja siinä edel-
leen jatkavat toisen vuoden 
Arto Koskinen, Tommi Suho-
nen, Isko Uusimäki ja Timo 
Rinnekari. Erovuoroisten ti-
laan seuraavaksi kahdeksi vuo-
deksi tulivat valituiksi Katja 
Pyyny, Rolf Metsola, Pasi Kyl-
mälä ja Jarl Andström.  Jukka 
Tiitistä ja Kimmo Krögeriä oli 
myös ehdotettu, mutta äänes-
tyksessä heidän äänimäärät 
jäivät liian pieniksi. 

Hallitukselle tarvitaan myös 
varajäsenet, joita käytetään 
silloin kun varsinainen ei pää-
se osallistumaan. Valituiksi 
tulivat Jukka Tiitinen, Markus 
Ketola, Ari-Pekka Mikkonen 
ja Pauli Hellberg. Kimmo Krö-
gerin äänimäärä ei riittänyt 
nytkään ja muita ei ehdotettu-
kaan. Toiminnantarkastajana 
valittiin jatkamaan Asko Kal-
lio-Könnö ja varatarkastajana 
Timo Korsisaari. Tulevien 
kokousten kutsuja julkaistaan 
omassa lehdessä, kirjeitse sekä 
sähköpostitse ja facebookissa-
kin kutsut nähdään.
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Muita kokouksessa käsitel-
täviä asioista ei kokoukselle 
säädetyssä järjestyksessä ollut 
esitetty eikä myöskään paikal-
la todettu mitään kiireellisek-
si. Puheenjohtaja päätti hyvin 
sujuneen kokouksen kello 
14:25 ja kiitti aktiivisesta kes-
kustelusta.

Mies verkon kautta 
saliin

Varsinaisen kokouksen jäl-
keen saatiin Sakari Kaikko-
nen Suomen Ammattiliiken-
ne Akatemiasta verkon kaut-
ta keskustelemaan meidän 
kanssa. He ovat toteuttaneet 
direktiivikoulutusta verkon 
kautta. Opettaja on jossakin 
ja oppilaat voivat olla vaikka 
kodeissaan, kunhan vain netti-
yhteys kuvalla ja äänellä toimii 
molempiin suuntiin. Koke-
mukset koulutuksen onnistu-
misesta ovat hyviä. Sakari oli 
lupautunut kertomaan meille 
joistakin lakiuudistuksista tä-
män lyhyen kontaktin aikana 
ja jopa vastaamaan pariin ky-
symykseen.

Laki liikenteen palveluista 
tuli voimaan 1.7.2018 ja siinä 
on joitakin henkilöliikenteen 
muutoksia vanhaan. Toki laki 
muuttui paljon ja vanhoja 
lakeja kumottiin, joten päivi-
tettävää siinä riittää. Liikenne-
alan yrittäjäksi pääsy helpot-
tui, toki liikenteestä vastaavan 
on suoritettava haasteellinen 
koe. Ammattipätevyyden 
vaatimuksiin ja koulutukseen 
uusi laki tuo myös muutok-
sia. Ajopiirturien määräykset 
muuttuvat niin, että 15.6.2019 
jälkeen rekisteröitäviin uusiin 
autoihin pitää asentaa uusien 
määräysten mukainen piirturi, 
joka tietää missä mennään.

Piirturin käytöstä on tullut 
uusia tarkennettuja määrä-
yksiä ja esimerkiksi siirtymi-
nen työauton perässä toiselle 
paikkakunnalle tulee kirjata 
piirturiin muuna työnä. Vii-
konloppuvapaasta on tehtävä 

Henkilövalinnat on tehty ja paikallaolevat kuvassa vasemmalta Jarl Andström, 
Jukka Tiitinen, Markus Ketola, Ari-Pekka Mikkonen, Rolf Metsola, Arto Koskinen, 
Katja Pyyny, Timo Rinnekari, Tomi Vasiljev, Tommi Suhonen ja Isko Uusimäki. 

merkintä ensimmäisen ajo-
päivän kiekon taakse, digipiir-
turissa se syötetään manuaali-
sena syöttönä. Edelleen pitää 
28 päivän putki piirturikiek-
koja olla mukana, jos niitä on. 
Harvemmin ajavien ei tarvitse 
pitkistä lepoajoista noita käsi-
syöttöjä tehdä. 

Suomessa liikkuessamme 
emme tarvitse vapaa-aika to-
distuksia, ulkomailla toinen 
juttu (miksi?). Paikkuria saa 
ajaa tietyin edellytyksin edel-
leen OUT tilassa, mutta jos 
päivään tulee muutakin ajoa, 
niin olisi hyvä kaikki olla kor-
tilla. Ja tehtiin Sakarille yksi 
paha kysymyskin, voisiko hän 
ruveta meille lakitekniseksi 
neuvonantajaksi.

Lopuksi keskustelua

Alamme kehittämistä ja fa-
cebookin käyttöä käsiteltiin 
aluksi. Jonkinlaisen kehittä-
misseminaarin järjestämistä 
nähtiin yhdistyksen tehtäviin 
hyvin sopivaksi. Toisaalta 
meidän facebookin kautta voi 
tietoa jakaa ja osallistua siihen 
keskustelemalla, kunhan kieli 
ja kommentit pysyvät asialli-
sina. Yhdistyksen kotisivujen 
sivuilta löytyy aloitelaatikko 
jäsenien käytettäväksi, joten 
sinne voi laittaa toivomuk-
siaan. Facebook vois toimia 
myös nopeana tiedon välit-
täjän joistakin akuuteista ti-
lanteista, kuten esimerkiksi 
liikennehäiriöt. 

Isko Uusimäki innosti meidän 
konkareita osallistumaan Ves-
seli toimintaan, jota hän voi 
olla vetämässä. Näiltä Vesse-
leiltä voisivat esimerkiksi nuo-
ret tilausajokuljettajat kysellä 
ja saada hyviä neuvoja eri ti-
lanteissa toimimiseen. Ongel-
ma, jota vesselit eivät poista, 
on vessan tyhjennyspaikkojen 
tiedottaminen. Kyseisitä pai-
koista pitäisi ensin saada tieto 
yhdistykseen, jotta niistä voi-
taisiin tiedottaa. 
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Uusi hallitus 

Arto Koskinen

Rolf Metsola

Tomi Vasiljev, pj.

Katja Pyyny, siht.Jarl Andström

Isko Uusimäki Tommi Suhonen, vpj.

Jukka Tiitinen Markus Ketola Ari-Pekka Mikkonen

Timo Rinnekari

Välittäkää siis tietoa näistä vaikka webmasterille, Tommi Suhonen, jotta hän voi laittaa 
niitä näkyviin kotisivuillemme. Yhteystiedot löytyvät lehdestä. 

Timo Rinnekari toi kauhuskenaarioita Helsingin suunnasta. Helsingissä on vaikuttajia, 
jotka haluaisivat bussit pois Senaatintorilta. Onneksi siellä on muunkinlaista näkökantaa 
ja ymmärtäjää hallinnossa. Helsingin turistipaikkojen liikenteen ohjausta hoitavilta tie-
palvelumiehiltä tulee myös palautetta huonosta aikataulujen noudattamisesta. Pyrimme 
siis pitämään huolta siitä, että emme pysäköi esimerkiksi Senaatintorilla sallittuja aikoja 
pidempään. Tämän saman saaminen koskemaan näitä ulkomaalaisia autoja on varmaan 
jokseenkin mahdotonta.

Matti Kulmala, teksti  Isko Uusimäki, kuvat

Pasi Kylmälä



Tarjoan kaikkien asian 
omakseen mieltävien 
käyttöön oman kehnon 
videoni oheiskuvineen 
ja opastusteksteineen 
oikean ja hyvän ajo-
asennon opastamiseen. 
Tämän saivat kesällä 
Jyväskylässä jo jotkut 
kuljettajia koulutta-
vat laitokset. Nyt se on 
mahdollisuus saada 
niilläkin, joilla sitä ei 
vielä ole. Aivan kaikille 
tämän lehden lukijoille 
en sitä kuitenkaan pys-
ty välittämään.

 Itsellänikin oli aluksi sellainen 
”urheilullinen” ajoasento, jos-
sa takakenosta kurkotellaan 
ohjauspyörään ja katsellaan 
yli tuulilasin alareunan. Kun 
niskani alkoi oireilla, oli aika 
miettiä ajoasentoa. Nämä oh-
jeet perustuvat siis itse kokeil-
tuun, kehitettyyn, hyväksi ha-
vaittuun ja pitkiäkin matkoja 
ajamalla testattuun.

Haluavien tarvitsee vain pos-
tittaa minulle tyhjä muistitik-
ku (16 Gt) ja palautuskuori 
postimaksulla. Kopioin tie-
dostoni siihen tikulle ja oheen 

liitän myös tuon filmauksen 
”käsikirjoituksen”, joka toi-
mii hyvänä manuaalina tikun 
tietoja käsitellessä. Sähköpos-
tina tuo sisältö on liian suuri 
välitettäväksi. Sisällön kesto 
on noin 30 minuuttia, joten 
tunnin jopa kahden tunnin 
oppijakson sen avulla pitää 
keskusteluineen helposti.

Halukkuuteni tämän mah-
dollisuuden tarjoamiseen 
perustan pitkälti siihen, että 
käsitykseni mukaan ajoasen-
non opettaminen kuljettajia 
kouluttavissa laitoksissakin on 
puutteellista. Kun olen kysel-
lyt uusilta kuljettajilta, paljon-
ko asiasta on opetuksessa pu-
huttu, vastaukset ovat masen-
tavia. Vastaukset ovat olleet 
seuraavan laisia, ”ei lainkaan”, 
”hyvin vähän”, ”teoriassa ei ol-
lenkaan, ajoon lähdössä vaan 
pyydetty säätämään penkki”. 
Näistä ymmärrän, että teoria-
opetuksessa se on jäänyt lähes 
käsittelemättä. Silloin kun 
itse TTS:lla Rajamäessä tätä 
kohtaa ensimmäisillä teoria-
tunneilla käsittelin, käytimme 
siihen aikaa noin kaksi tuntia 
keskimäärin. Toiset opetta-
jat jo vinoilivatkin, että Matti 
puhuu penkistä puoli päivää. 
Ja silloin ei vielä ollut autoissa 

näin hienoja ja monisäätöisiä 
kuljettajan istuimia kuin ny-
kyään.

Mitkä olivatkaan ne 
hyvän ajoasennon ta-

voitteet

Lähtökohta linja-auton penkin 
säädölle on aivan eri kuin hen-
kilöautossa. Henkilöautossa 
meillä ei ole riittävästi tilaa 
korkeussuunnassa käytettävis-
sä, linja-autossa on. Jos olette 
joskus kuulleet henkilöauton-
kuljettajan, joka on käynyt 
ajamassa tila-autoa, kehuvan 
ajoasentoa. Hän on kehunut 
sitä siksi, että on ollut mah-
dollisuus selvästi pystympään 
ajoasentoon kuin siinä mata-
lassa henkilöautossa.

 Hyvän ajoasennon tavoitteet 
voisivat olla seuraavat. Asen-
non tulee olla tukeva ja rento. 
Asento ei saa väsyttää eikä jäy-
kistää niskaa. Asennossa tulee 
saada hyvä tuki koko vartalol-
le ja käsille. Hyvästä asennosta 
pitää nähdä ulos joka puolelle, 
lähelle auton eteen ja peileihin, 
siis silmät mahdollisimman 
eteen ja ylös. Asennosta tulee 
ulottua lapaluita selkänojasta 
irrottamatta kaikkiin ajon ai-
kana tarvittaviin kytkimiin ja 

säätimiin, polkimiin ja ohja-
uspyörään. Hyvässä ajoasen-
nossa ohjaamisen tuki tulee 
selkänojasta lapaluihin, kun 
ohjaat määräävällä kädellä 
työntäen 9-3 tai 8-4 (kello) 
otteesta. Ajoasennossa tulee 
tuntea myös auton liikkeet eli 
niin sanottu ”perstuntuma”, 
joka saadaan vaakasuorasta is-
tuinosasta. Eiköhän ole tavoi-
tetta tarpeeksi. Mahdollisesti 
Kuopionkin bussiturmassa 
osa-aiheuttajana saattoi olla 
huono ja väsyttävä ajoasento?

Ja tämä kaikki ei maksa paljon, 
vain pientä vaivaa hankkia ja 
postittaa tuo tikku ja palau-
tuskuori postimerkillä. Minä 
teen osuuteni veloituksetta 
Tilausajokuljettajat yhdistyk-
sen jäsenten ja kannattajien 
hyväksi.

PS. Aiheita, joista myös halu-
aisin jakaa tietoa, ovat näke-
minen ja valojen käyttö.

Matti Kulmala, Kirkko-
tie 93, 31600 Jokioinen                              

puh. 040 963 1581

Ohjeita parempaan ajoasentoon ja 
sen säätämisen opastamiseen.

Tällaisella jakkaralla ovat istuneet 
aikanaan uutta linja-auton alustaa 
koritehtaalle ajaneet kuljettajat.

Tässä kuljettajanistuimessa tuli istuttua 3000 
kilometriä, Hollannista Jyväskylään ja takaisin, 
ohessa esitetyssä ajoasennossa puutumatta ja 
väsymättä. 
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Tiedon saaminen 
meitä kuljettajia ja 
koko tieliikennettä 
koskevista laeista, 
määräyksistä ja ky-
symyksistä on käsit-
tämättömän vaikeaa 
nyky Suomessa. Lii-
kennealalla tiedot-
teita sivuilleen toki 
laittavat Liikenne ja 
Viestintäministeriö, 
Liikennevirasto ja Tra-
fi eli Liikenteen turval-
lisuus virasto. 

Tavallinen Tilausajokuljet-
taja ei varmaankaan käy kai-
ken aikaa tutkailemassa, mitä 
uutta tänään on kyseisillä 
sivuilla julkaistu. Yllä maini-
tuilla liikenteen viranomaisilla 
kun ei ole mitään velvoitet-
ta huolehtia siitä, että kaikki 
tienkäyttäjät saavat riittävästi 
tietoa uusista ja uudistetuis-
ta määräyksistä. Myöskään 
poliisilla ei ole nykyään mi-
tään tiedotusvelvollisuutta, 
päinvastoin. Ennen poliisilta 
sai tietoa liikenteen asioista 
kääntymällä LP:n eli liikkuvan 
poliisin puoleen. Heidän teh-
tävä kun oli huolehtia Suomen 
tieliikenteen turvallisuudesta. 
Nyt tätä mahdollisuutta ei ole. 
Jos yrität kysellä poliisilta niin 
tuntuu siltä, että ajan haaskaa-
minen vastailuun on kielletty. 
Tärkeämpää on olla sakotta-
massa. Se on maksullista tie-
don jakamista.

Tieto maksaa

Kaikki tiedottaminen uusis-
ta määräyksistä ja laeista on 
käytännössä jätetty tiedotus-
välineiden tehtäväksi. Tie-
dotusvälineet hoitavat sitten 
tämän viranomaiselle kuulu-
van tehtävän kustannuksel-
laan, jos hoitavat. Eihän näin 
tapahtuva tiedottaminen voi 
olla täydellistä ja kaikki tavoit-
tavaa. Sit kuitenkin tien päällä 
ratsiassa pitää nämä uudetkin 
asiat tietää. Silloin kuluttaja 
itse maksaa tiedosta jo edellä 
kerrotulla tavalla. Poliisi saa 
valvoa meitä, mutta ei neuvoa.

Toinen maksullinen tapa saa-
da tietoa uusista määräyksistä 
ovat ammattikuljettajien di-
rektiivikoulutukset. Sen jäl-
keen kun tämä viiden päivän 
kertauspakollisuus tuli voi-
maan, ovat vapaaehtoisuuteen 
pohjaavat koulutustilaisuudet 

jääneet aika vähiin. Ja näistä 
viidestä päivästä ei välttämättä 
yksikään ole käsitellyt uusia 
lakimuutoksia. Taloudellista 
ajamista on pakko kerrata, la-
kimuutoksilla ei ole niin väliä. 
Ja tuota taloudellista ajoa kun 
pystyy kertaamaan ja harjoit-
telemaan aina kun ajaa, lain 
kanssa on eri asia. Ajaessa ei 
lueta, voihan niitä satunnai-
sesti radiosta kuulla.

Muutamia kysy-
myksiä

Oma lukunsa ovat EU:n lait, 
jotka tulevat suoraan koske-
maan myös meitä. Niitä ei 
välttämättä löydy meidän Sää-
döskokoelmasta, josta meidän 
omat lakimuutokset aika hel-
posti löytyvät. EU:n lakisään-
tely on hieman kimurantim-
paa kuin kotimainen. Kysyn-

Tiedottami-
nen takkuaa,        
yhdistys tarvit-
see lakiasian-
tuntijan

Lakitekstiä pöydän täydeltä. Keskellä on Tieliikennelait 2018 kirja 1030 sivua. Vasemmalla on kansiossa tuohon lakikirjaan tämän vuoden aikana 
tulleet muutokset 35 kappaletta. Oikealla on monisteena 1.6.2020 voimaan tuleva uusi Tieliikennelaki 190 sivua. Yläpuolella on pari lehtijuttua 
lakimuutoksiin liittyen.
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kin, kun en tiedä, voiko EU:n 
laki tulla suoraan meidän 
kansalliseksi laiksi. Tietäisin, 
jos tietäisin mistä tähän saa 
vastauksen. Vaikein kysymys 
tässä lakien seuraamisessa on 
se, mistä saa tiedon.

Kuinka paljon on olemassa 
sellaisia ministeriön tai trafin 
antamia tulkintoja eri kysy-
myksistä, jotka tietävät vain 
sitä kysyneet? Eikö tällainen 
tulkinta, joka koskee kuitenkin 
samassa asiassa meitä kaikkia, 
pitäisi saattaa meidän kaikkien 
tietoon. Poliisi tai katsastusvi-
ranomainen voi näitä tietoja 
saada, mutta eivät sitten enää 
aina edes kysymällä jakaa, jos 
olen oikein ymmärtänyt.

Iso lakipaketti

Tuossa kuvassa 1 esittelen 
pöydälläni melkoista lakipa-
kettia, mutta ei siinä ole kaik-
ki. EU:n lakijulkaisuista osa 
puuttuu. Tuo uusien säädös-
ten julkaisu tuossa Säädösko-
koelmassa tuo muutoksia ole-
vassa olevaan. Kun Laki liiken-
teen palveluista tuli voimaan 
1.7.2018 se samalla kumosi 
kaupallisista kuljetuksista tiel-
lä annetun lain (693/2006), 
taksiliikennelain (217/2007), 
taksinkuljettajien ammatti-
pätevyydestä annetun lain 
(695/2009) ja joukkoliiken-
nelain (869/2009). Kaikkien 
noiden lakien sisältö siirret-
tiin tuohon Lakiin liikenteen 
palveluista. Lisäksi siihen tuli 
muutos (301/2018) allekir-
joitettuna 4.5.2018, joka sekin 
tuli voimaan 1.7.2018. Tämä 
kumosi eräistä kansainvälisis-
tä yhdistetyistä kuljetuksista 
annetun lain (440/2000), 
ajoneuvoliikennerekisteristä 
annetun lain (541/2003), ajo-
piirturikorttien myöntämisen 
järjestämisestä annetun lain 
(629/2004), kuorma- ja lin-
ja-autonkuljettajien ammat-
tipätevyydestä annetun lain 
(273/2007) ja lisäksi laiva-, 
meri- ja ilmaliikennettä koske-

via lakeja, koska ne kaikki yh-
distettiin tähän yhteen suuren 
Lakiin liikenteen palveluista. 
Onko tämä normien purka-
mista, kun lakien määrä vähe-
nee, mutta yhdestä laista tulee 
sellainen mammutti, että sitä 
ei hallitse kukaan.

Edellisten lisäksi on jo julkais-
tu uusi Tieliikennelaki, joka 
tulee voimaan 1.6.2020. Sää-
döskokoelmasta löytyy sen li-
säksi jo lakeja, jotka kumoavat 
tällä hetkellä voimassa olevia 
lakeja tuona samaisena päivä-
nä 1.6.2020. On siis tulossa 
rajuja muutoksia, joita kutsu-
taan säädöksien purkamiseksi. 
Kaikki edellä mainitut kumot-
taviksi tulevat lait on siis sisäl-
lytetty tähän uuteen Tieliiken-
nelakiin?  Ja kun saadaan täy-
sin uusi laki, niin vanhentuvan 
tieliikennelain voimassa ol-
lessa annetut korkeimpien oi-
keuksien päätökset lakkaavat 
olemasta voimassa. Tarvitaan 
taas hirveästi töitä tuomareilta 
ja asianajajilta.

Miten saamme 
tietoa tulevasta 
ja vastauksia 
kysymyksiimme

Ehdotankin tässä ja nyt, että 
Tilausajokuljettajat yhdis-
tykselle pitää saada lakiasi-
antuntija. Jäsenistössämme 
on useita henkilöitä, jotka 
tämän tehtävän yksin tai yh-
dessä pystyvät hoitamaan. 
Eikä tarvitse olla yhdistyksen 
jäsenkään, kunhan on vaan 
kiinnostunut meistä ja tietää 
lakiasioista. Puheenjohtajan 
kanssa tällaisesta tarpeesta jo 
ennen syyskokousta juttelin 
ja tämä asia tuli hiukan esiin 
myös itse kokouksessa. Siellä 
pääsimme jo Sakarille tällaista 
tehtävää ehdottamaan. Meil-
lä on tietysti myös lehtemme 
sivuilla esiintynyt poliisi Ari 
ja sitten aktiivisia asian osaa-
via kouluttajia on useampia, 
sieltäkin tulee nimi Ari esille 
ja tuosta meistä kiinnostunei-

den ryhmästä voi löytyä vaik-
ka aktiivi poliiseja, nimi Harry 
tulee mieleen (jäsen vai ei?). 
Minä olen jo ulkona aktiivis-
ta toiminnasta lakien parissa, 
kun en kouluta enää aktiivisti. 
Koetan muuten vaan pysyä 
Bernerin vauhdissa mukana.

Yhdistys voisi järjestää va-
paaehtoisia tiedon jako tilai-
suuksia, johon yhdistettäisiin 
muutakin toimintaa samalle 
päivälle, illalle tai iltapäivälle 
tai niiden yhdistelmälle. Voisi-
pa siihen samaan yhdistää aja-
mistakin, vaikka kartingradal-
la. Näissä tilaisuuksissa voisi 
tietysti olla myös vierailevia 
tiedottajia tai esittelijöitä. Toki 
tämän lehtemme sivuilla meil-
lä on oivaa tilaa näiden uusien 
määräysten esiintuomisessa, 
jonkun vaan täytyy laittaa ne 
julkaistavaan muotoon.

Yksi toimintamuoto tiedon 
jakamiseen voisi olla myös 

kysymys ja vastaus osasto leh-
dessämme. Kun jollekin on 
tullut epäselvä asia eteen, ja 
niitä riittää, niin ei muuta kun 
yhteys yhdistykseen. Erik-
seen sovittavaan osoitteeseen 
tai puhelimeen, mieluummin 
varmaan kirjallisena eli sähkö-
postin käytölle tarvetta. Kun 
Sinulle tulee lakipykäliin liitty-
viä visaisia kysymyksiä, lähetä 
ne Pasi ”Papu” Kylmälälle os.  
pasi.kylmala@tilausajokuljetta-
jat.fi.  Vastaamme niihin seu-
raavassa lehdessämme ja/tai 
meilijakelun muodossa. 

Korjatkaa, jos olen 
väärässä.

”isä” Matti

Liikenteen vihreä raamattu.
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Tämän kirjoituksen 
tarkoitus ei ole ohjeistaa 
meitä kuljettajia, vaan 
tarjota pieniä vinkkejä 
matkanjärjestäjille ja 
matkoja puuhaaville. 
Yhdistykset ja yritykset 
järjestävät jäsenilleen 
ja työntekijöilleen bus-
simatkoja. Suunnittelu 
helpottaa työtämme ja 
lopputulos on paremmin 
matkustajien mieleen.
On miltei mahdotonta kuvi-
tella ryhmämatkaa, jossa ei 
käytettäisi liikkumiseen bus-
sia. Näin on myös lomamat-
koilla etelän lämpöön. Len-
tokenttäkuljetukset ja retket 
hoituvat useimmiten bussilla 
matkustaen. Puhumattakaan 
lähialueille suuntautuvista ja 
kotimaan matkoista. Bussissa 
vietetään usein pitkiäkin ai-
koja, jopa suurin osa matkal-
laoloajasta. Näin ollen ei ole 
sama, millaisella kalustolla 
matkustetaan. Ihmiset halua-
vat hyviä hotelleja, herkullista 
ruokaa, hienoja kokemuksia 
matkakohteissa, miksei vaa-
dittaisi samaa myös kulkuneu-
volta ja sen palveluilta?

Onnistunut matka on 
hyvin suunniteltu

”Hyvin suunniteltu on puolik-
si tehty” Etukäteisvalmisteluja 
kannattaa tehdä mahdolli-
simman paljon, näin kaikki 
sujuu matkalla huomattavas-
ti kitkattomammin ja ilman 
turhia paineita. Bussimatkalla 
aikataulun laatiminen on ehkä 
kaiken suunnittelun perusta. 
Vaikka bussi kulkee muun lii-
kennevirran mukana ja ajoajat 
ovat samaa luokkaa kuin hen-
kilöautolla ajettaessa, on kui-
tenkin syytä tehdä aikataulus-
ta hieman väljempi. Varsinkin 
kun kerätään ryhmää kyytiin, 
tahtoo aikaa kulua enemmän 
mitä on osannut ajatellakaan. 

Kaikkea raskasta ammattilii-
kennettä koskee lainsäädän-
tö, joka määrittelee maksimi 
ajoajat ja minimi tauot. Lyhy-
emmillä matkoilla nämä mää-
räykset eivät muodostu ongel-
maksi, mutta pitkillä matkoilla 
nämä on otettava huomioon. 

 

Työaikalainsäädännön 
pääkohdat:

Pisin yhtämittainen ajoaika on 
4 tuntia 30 minuuttia, tämän 
jälkeen on pidettävä vähin-
tään 45 minuutin tauko, joka 
voidaan jakaa kahteen osaan. 
Ensin vähintään 15 ja min ja 
toinen osa vähintään 30 min. 
Tämän jälkeen alkaa uusi 4 h 
30 min periodi. 

Normaali päivittäinen maksi-
miajoaika on 9 tuntia, jonka 
saa pidentää kaksi kertaa vii-
kossa 10 tuntiin. 

Vuorokausilepo on 11 tuntia 
ja sitä voidaan lyhentää kol-
masti viikkolepojen välisenä 
aikana minimissään 9 tuntiin. 

Viikkolepo (24h) on pidettävä 
viimeistään 6 työpäivän jäl-
keen. Ulkomaanliikenteessä 
EU:n alueella voidaan työs-
kennellä 12 päivää kunhan 
vietetään väh. 1 vrk toisessa 
jäsenvaltiossa.

Lainsäädäntö koskee kaikkia 
kuljettajia työsuhteen luon-
teeseen katsomatta. 

Kysymys on liikenne- ja työ-
turvallisuudesta. Kuka haluaa 
olla väsyneen kuljettajan kyy-
dissä?

Suunnitteluvaiheessa on hyvä 
keskustella käyttämäsi bus-
siyrityksen asiantuntijoiden 
kanssa, heillä on hyvä, jopa 
vuosikymmenten kokemus 
matkojen suunnittelussa.

Kylläisenä on mukava 
matkustaa

Ruokailut ja kahvitauot ovat 
yksi tärkeimpiä asioita, mitä 
tulee mielikuvaan matkasta 
kun sitä muistellaan jälkeen-
päin. Jaloittelu-, tupakka- ja 
kahvitaukoja kannattaa pitää 
sopivin välein, riippuen mat-
kan pituudesta ja luonteesta. 
Taukopaikaksi kannattaa vali-
ta riittävän iso ja ryhmiä palve-
lemaan erikoistunut ravintola. 
Esim. isojen ketjujen liiken-
neasemat ovat monipuolisine 
palveluineen varmoja valinto-

BUSSILLA MATKALLE - 
VINKKEJÄ MATKAA SUUNNITTELEVILLE
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ja. Muista aina ilmoittaa ryh-
män tulosta etukäteen!

Hyviä ja idyllisiä kahvi- ja 
ruokailupaikkoja löytyy myös 
maaseutumatkailuyrityksistä. 
Niissä on usein tarjolla myös 
palanen historiaa, mielenkiin-
toisia tarinoita ja todella hyvää 
ruokaa. Näissä paikoissa pää-
see nauttimaan paikallisista ja 
usein itse tuotetuista herkuista. 
Ryhmille voi neuvotella oman 
sopivan hinnan ja ruokalistan. 
Herkullinen ruoka ja mukavat 
hetket sen parissa kruunaavat 
onnistuneen matkan.

Millaisella bussilla 
matkaan?

Miltei jokainen bussi soveltuu 
tilausajoon. Jos siirrytään ly-
hyitä matkoja ilman matkata-
varoita, monesti sopivin bussi 
on matala lähiliikennebussi, 
jopa kaupunkibussi voi jossain 
tapauksissa olla se sopivin ka-
lusto matkan tarpeisiin. Kulje-
tukset risteilyille vaatii jo isoja 
tavaratiloja ja jos matka on pi-
dempi, tarvitaan jo monipuo-
lisempaa varustusta. Nykyään 
bussin ikä ei kerro kaikkea, 
vaan sen kunto ja siisteys ovat 
tärkeämpiä kriteereitä. Wc, il-
mastointi, video/dvd/cd- lait-
teet, wifi, latauspistokkeet löy-
tyvät hyvin yleisesti jo vähän 
vanhemmistakin busseista. 
Matkaa suunnitellessa pitää 
selvittää varusteiden tarve ja 
bussia tilatessa varmistaa halu-
amiesi varusteiden saatavuus. 

Nykyaikaisesta turisti-
bussista löytyy mm:

-turvavyöt kaikille matkusta-
jille, koneellinen ilmastointi / 
täysin automatisoitu lämmitys- 
ja jäähdytysjärjestelmä

-wc  jääkaappi    

-kahvin- ja vedenkeitin, mikro-
aaltouuni (pienoiskeittiö)

-pöytäryhmiä, neuvotteluryh-
mä, istuinkohtaiset pöydät

-dvd/cd/tietokoneliitännät 
monitoreineen

-tavaratilaa ”riittävästi”

-säilytyspaikka pukupusseille

-hyvät kuulutuslaitteet

-uusimmat turvallisuuteen vai-
kuttavat varusteet ovat itses-
tään selvyyksiä (Alkolukko, ABS-
jarrut, ajohallintajärjestelmä, 
navigointilaitteet jne.)

-ammattinsa osaava asiakaspal-
veluhaluinen kuljettaja

Kuljettajan rooli 
onnistuneessa matkassa 

ratkaiseva
Kun olet suunnittelemassa 
matkaa ja mietit eri 
lopputulokseen vaikuttavia 
elementtejä, tulee kuljettaja 
mieleesi melkoisen pian. 
Hänen rooli on ratkaisevan 
tärkeä. Mikäli mahdollista, 
ota yhteyttä häneen ennen 
matkaa ja jos mahdollista 
niin jo suunnitteluvaiheessa. 
Pidempien matkojen kyseessä 
ollen pääsette tutustumaan 
toisiinne ja samalla voitte 
sopia matkaan liittyvistä 
yksityiskohdista. Kuljettajat 
ovat matkailun ammattilaisia 
ja heiltä löytyy käyttökelpoisia 
vinkkejä usein tuorein 
tieto ko. kohteesta. Miltei 
jokaisella kuljettajalla on oma 
spesiaalijuttunsa; joku tuntee 
Lapin paremmin kuin omat 
taskunsa, toinen on Venäjällä 
kuin kala vedessä, kolmas 
hallitsee Baltian maat, jne. 
Varsinkin nuoremman polven 
kuljettajat ovat jo kielitaitoisia, 
ainakin englannin kieli on 
useimmilla hallinnassa. 
Monesta bussiyrityksestä 
löytyy osaajia myös muihin 
kieliin. Siistiin virkapukuun 
pukeutunut ammattikuljettaja 
luo ryhmään luottamusta ja 
turvallisuuden tunnetta.

Mistä bussi?
Miltei jokaisella paikkakun-
nalla tai ainakin talousalueella 
on oma tuttu bussifirma, mo-
nissa kaupungeissa on useita-
kin. Helpoiten matka lähtee 
käyntiin tutussa yrityksessä 
tuttujen ihmisten kanssa. Kil-
pailu alalla on kovaa ja tieten-
kin kannattaa tehdä vertailuja. 
On yrityksiä, jotka ovat eri-
koistuneet tiettyihin matkoi-
hin, toisilla on erityiskalustoa 
(pikkubusseja, inva-varustei-
ta). Hinnoittelu on vapaata 
ja hintahaarukka saattaa olla 
melkoisen leveä. Valinnassa 
kannattaa painottaa kaluston 
kuntoa ja siisteyttä, henkilös-
tön ammattitaitoa ja tieten-
kin koko paketin sopivuutta 
juuri Sinun tarpeisiisi. Hyvin 
usein halvan hinnan taustalta 
löytyy esim. eläkkeellä olevia 
tai vähemmän ammattimaisia 
kuljettajia, vanha ja usein huo-
nosti hoidettu kalusto. Kaiken 
kaikkiaan tilausbussi on edul-
linen ja huomattavatkin hinta-
erot ovat henkeä kohti pieniä. 

Vaivatonta matkaa
Bussimatka on parhaimmil-
laan hieno tapa matkustaa. 
Matkaohjelma voidaan raken-
taa juuri Sinun ryhmääsi var-
ten, tavarat kulkevat kätevästi 
mukana, matka kulkee ”ovelta 
ovelle”, monipuoliset varusteet 
luovat tunnelmaa ja viihdettä 
matkaan. Ammattilaisten huo-
lehtiessa ajamisesta ja muista 
käytännön järjestelyistä mat-
kasi onnistuu parhaiten. 

Tiivistelmä tärkeistä 
asioista

Kun olet päättänyt lähteä 
ryhmän kanssa matkaan ja 
kohde on valittu. Seuraavassa 
tiivistelmä hoidettavista 
asioista:

Mahdollisimman aikaisin
- Ota huomioon laki matkapal-
velujen yhdistelemistä, ota yh-
teyttä matkatoimistoon.

- Varaa matkaan sopiva    bussi

- Laske matkan kustannukset

- Tee matkaan osallistuville mat-
kaohjelma (aikataulut, kohteet, 
oppaat, majoitukset, yms.)

- Jos kuljettaja on tiedossa, toi-
mita ohjelma myös hänelle

Juuri ennen matkaa
- Varmistuskierros, soitto bussi-
yritykseen, kuljettajalle, ruoka- 
ja kahvipaikat, kohteen ja yms.

Matkapäivinä
- Bussi ajoissa lähtöpaikalla

- Matkanjohtaja ajoissa paikalla

- Bussin varusteiden, kuljettajan 
ja matkanjohtajan esittely mat-
kalaisille

- Matkanjohtaja ja kuljettaja 
ovat matkustajia varten, heidän 
saumaton yhteistyö on tärkeää

- Soitot kohteisiin hieman ennen 
saapumista

- Tauoilla pieniä fiksauksia, bussi 
siistinä koko ajan

- Päivän päätteeksi auto siistiksi 
ja seuraavan päivän suunnitel-
mat selviksi

Matkan lopuksi
-  Kiitokset asiakkaille

- Löytötavarat oikeille omista-
jille

- Palautteet oikeisiin osoittei-
siin

Timo Rinnekari
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Bangkok on Kaakkois-
Aasian lentoliikenteen 
solmukohta ja suosittu 
myös lomakohteena. 
Liikenneruuhkat ovat 
ehkä yksi suurimmista 
syistä, miksi matkai-
lijat haluavat jatkaa 
muualle maahan. Jos 
malttaa tutustua kau-
punkia halkoviin kana-
vaväyliin, saattaa mieli 
muuttua.

Yhdeksän miljoonan 
asukkaan Bangkok oli 
kasvanut hallitsemat-
tomasti. Katujen kapa-
siteetti ei riittänyt kas-
vaville liikennemäärille 
ja niinpä ratkaisua ha-
ettiin ulkomailta. 

Liikkumisen monet 
tavat 

Italialainen insinööritoimis-
to suunnitteli tolppien päällä 

kulkevan ilmaradan ja sen to-
teutuksesta vastasi Italialais-
thaimaalainen yhtiö. Vuonna 
1999 avautunut BTS (Bang-
kok Mass Transit System) toi 
helpotusta arkeen. 

Saksalainen Siemens suun-
nitteli ja rakensi Bangkokin 
maanalaisen, joka otettiin 
käyttöön vuonna 2004. Met-
rosta käytetään lyhennettä 
MRT (Metropolitan Rapid 
Transit).

Nämä yksityiset liikennejär-
jestelmät toivat helpotusta 
puuduttaviin ruuhkiin, mutta 
saivat kritiikkiä hinnoitte-
lustaan. Bangkokin sisäinen 
bussiliikenne on edellisistä 
poiketen julkisessa omistuk-
sessa. Siksi matkustaminen 
on edullista, mutta ruuhkien 
vuoksi hidasta. 

Onneksi löytyy vielä neljäs 
vaihtoehto, joka ei kärsi ruuh-
kista ja on siksi nopea. Lisäksi 
matkanteko  on edullista. Ky-
seessä on julkisesti hallinnoitu 

vesibussiliikenne, jota ei tässä 
yhteydessä pidä sekoittaa tu-
risteille tarkoitettuihin ja tu-
risteille hinnoiteltuihin kier-
toajeluihin. 

Kaukoidän Venetsia 

Bangkokkia on kutsuttu Kau-
koidän Venetsiaksi. Kaupunki 
on rakennettu suolle ja oli al-
kujaan kanavien halkoma tilk-
kutäkki. Ajan kuluessa kanavia 
on kuivattu ja tukittu, mutta 
onneksi muutama tärkeä väylä 
on säästetty.   Itä-länsisuunnas-
sa Bangkokin halkaiseva ka-

nava on matkailijan kannalta 
merkittävin. Liikekeskustasta 
Kultaiselle vuorelle (Golden 
mountain) pääsee kätevästi 
kanavaveneellä. Tieto on mat-
kailijalle sikälikin tärkeä, että 
muutoin niin kätevät metro 
tai ilmarata eivät saavuta tätä 
nähtävyyttä. Vesireitin lisäksi 
ainoat järkevät vaihtoehdot 
ovat siis julkinen, mutta hidas 
bussi. Taksi on ruuhkassa lä-
hes yhtä hidas, mutta kalliim-
pi. Ainoastaan vesibussi on 
nopea ja edullinen. Matkan-
teko ei myöskään ole hikistä, 
ilma kiertää veneessä hyvin ja 

Pikaisesti katsottuna näkymä vaikuttaa kuorma-auton ohjaamolta.

Veneeseen noustaan ripeästi. Rahastaja kiertää köyttä pari 
kierrosta pollarin ympäri ja matkustajat ryntäävät venee-
seen tai poistuvat siitä. Laiturin ja laivan väliin saattaa jää-
dä useita kymmeniä senttejä tilaa, joten tarkkaavaisuutta-
kin vaaditaan.

Ruuhkien ohi kanavaveneellä
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maisemat vauhtivat tiuhaan. 
Mutta nyt matkaan. 

Miten lähtölaiturin 
löytää 

Pieni Erawan-pyhäkkö (Era-
wan Shrine) on Bangkokin 
keskustassa Sukhumvit ja 
Ratchadamri -katujen riste-
yksessä sijaitseva nähtävyys, 
jonka kaikki paikalliset tie-
tävät. Paikan löytää helposti. 
Keskuslaituri (Center pier 
eli Pratunam laituri) sijaitsee 
pyhäköstä noin 500 metriä 
Ratchadamri-katua pohjoi-
seen. Kultaiselle vuorelle men-
täessä valitaan länteen menevä 
vesibussi.

Vesibussit kulkevat 10-15 
minuutin välein. Ensikerta-
laiselle on helpointa seurata 
muita. Veneeseen  mennään 
sen pysähdyttyä. Matkalippu 
ostetaan veneessä kulkevalta 
rahastajalta. Turistin kannat-
taa valita istumapaikka veneen 
laidalta, mistä on paras näky-
vyys ulos. Matkaa jatketaan 
päätelaiturille asti. Ohi ei voi 
ajaa, sillä ääripisteessä on 
kaikkien poistuttava. Kään-
nyttyään vene ottaa uudet 
matkustajat ja palaa samaa 
reittiä. Mikäli haluaa matkus-
taa kanavan päästä päähän, on 
veneen vaihto keskuslaiturilla 
ja uuden lipun osto.

Teksti ja kuvat Kari Leponiemi  

Vesibussimatka on elämys. 
Kapealla kanavalla veneet kul-
kevat juuri niin lujaa, kuin vain 
on mahdollista. Pysähdykset 
laitureilla uusien matkustajien 
ottamista varten ovat juuri sen 
mittaiset, että kyytiin ehdi-
tään. Reitti kulkee usean mata-
lan sillan ali. Tämä selittää sen, 
miksi useimmilla rahastajilla 
on mopokypärät päässään. Sil-
lan ja veneen katon väliin jää 
minimissään tyhjää parikym-
mentä senttiä. Jos sitäkään. 
Siksi myös matkustajien on 
syytä pysyä sisätiloissa. 

Matka maksaa 9 tai 19 bahtia 
(0,26 tai 0,52 euroa), vain kä-
teinen kelpaa. Matkan oikea 
hinta jäi minulle arvoituksek-
si, sillä maksoin samasta mat-
kasta kahta eri maksua. Oli oi-
kea maksu kumpi tahansa, on 
se edullinen. Vastaavan pitui-
nen matka metrolla maksaisi 
kolminkertaisesti. Huvipuis-
tossa vastaavanlainen elämys 
ainakin kymmenkertaisesti. Ja 
elämys tämä totisesti on. Kan-
nattaa kokeilla.

Kanavalta paljastuu Bangkokin arkiset kasvot: kasvillisut-
ta sekä paikallisten asuntoja.

Ratchadamri-katu ylittää kanavan, alhaalta löytyy vesibus-
sin keskuslaituri. 

Kypärän ymmärtää, mutta runsas vaatetus ihmetyttää. 
Lämpötila kuvanottohetkellä oli 31-astetta.

Pitkä ja kapea vene on omiaan kanavaliikenteseen. Kyljen 
nostettavat muovit säästävät matkustajat vesiroiskeilta.

Bangkokin liikekeskuksessa sijaitsevalta Pratunam-laiturilta 
(Center pier) on kätevä jatkaa jokiveneellä itään tai länteen. 
Matka Kultaiselle vuorelle kestää 15-20 minuuttia. Temppe-
lialue ja reppureissaajien suosima Khaosan-katu ovat vuo-
resta kävelymatkan etäisyydellä.

Lipun hinta 9 bath eli 0,26 
euroa.
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– Liikenteen turvallisuusviraston Tra in
hyväksymä alkolukko kaupalliseen
käyttöön ja valvottuun ajo-oikeuteen

– Sisäänrakennettu polttokennon
esilämmitys ja mahdollisuus
etäaktivointiin

– Soveltuu kaikille ajoneuvotyypeille
(12/24V)

– Laitteiden vuokraus myös edullisella 
kk-hinnalla

Kysy tarjous kalustollesi! 

www.dignita.�

 – 3 vuoden takuu
 – EN 16280:2012 laatustandardi

takaa laitteen luotettavuuden
 – Kätevä koko, mahtuu taskuun
 – Korkealuokkainen sähkökemiallinen

polttokenno, joka tunnistaa
vain alkoholin

 – Luotettavuus ja käyttövarmuus
testattu MHF laboratorion
kuluttajatestissä

ÄLÄ OTA TURHIA RISKEJÄ
DIGNITA AM-7000

169€
(norm. 209 €)

Koodilla 
” ”

TULEVAISUUDEN ALKOLUKKO DIGNITA AL-100

HANKI LUOTETTAVA ALKOMETRI

p. 010 235 3879 · info@dignita.�

 TILAA 
VERKKO- 

KAUPASTA



Charter Club 29

UUDET HERKULLISET 
CHEF’S BURGERIT

Rapeaa
pekonia

Maukasta
majoneesia

Mehukasta
tomaattia

Mehevä pihvi 
suomalaisesta
häränlihasta

Kuohkea 
hampurilais-

sämpylä

Raikasta
salaattia

Pirteää 
punasipulia

Valitse suosikkisi: Chef’s härkä-pekoni-,  
broileri- tai falafelburgeri!
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Elämme maailmassa, 
jossa muotoilua on 
kaikkialla. Merkittä-
vin tekijäpuolella on 
luonto,  jonka moni-
muotoinen ote asi-
aan on lähes rajaton. 
Meille  ihmisille on 
tarjolla valtava määrä 
elämiseen liittyvää 
ja sitä helpottamaan 
tarkoitettuja, inhimil-
lisillä voimavaroilla 
suunniteltuja muoto-
rakenteita.

Aiheen rajaaminen on haasta-
vaa, koska katsoimmepa mi-
hin suuntaan vain, aina tulee 
näkyviin jotain, jossa on muo-
toilijan sanomaa tarkkailijalle 
tavalla tai toisella.

Autot, koneet, laitteet ja työ-
välineet sekä niiden toiminnat 
ovat läpikäyneet ainakin en-
siasteen teollisen muotoilun 
niiden suunnitteluvaiheessa.  
Tämä tarkoittaa sitä, että tuote 
on useinkin käytettyjen resurs-
siensa näköinen ja oloinen.

Muotoilutoimisto Design 
Reform Oy:n toimitusjohta-
ja Reijo Markku on toiminut 
alalla pitkään. Hänelle on ko-
kemusta suomalaisen muotoi-
lumaailman monista käänteis-
tä , nousu- ja laskusuhdanteis-
ta. Pitkään muotoilua pidettiin 
harmittavana kustannuslisänä 
tuotantoprosesseissa ja sen 
merkitystä aliarvostettiin, 
muutamia poikkeuksia lu-
kuunottamatta. 

Teollinen muotoilu voidaan 
määritellä siten, että kohde 
on tuotettavissa sarjavalmis-
tuksen menetelmillä. Uniikki 
muotoilu taas on yksittäiseen 
esineeseen tms kohdistuva 
projekti, jossa kertaluontei-
suus riittää.  

Muotoilu ei  ole yksistään 
esinesuunnittelua, vaan myös 
kokonaisten toimintasarjojen 
laatimista palvelumuotoiluina. 
Esimerkkinä bussilinja, jossa 
yhdistellään käyttäjäläheisesti 
kaikki palvelukonseptin osa-
tekijät autoista, pysäkeistä, 
reiteistä, aikatauluista ja väri-
tyksestä toisiinsa. 

Reijo Markku painottaa pro-
jektien eri osapuolien yhteis-
työtä ja ymmärrystä hyvän 
lopputuloksen saamiseksi. Lii-
an usein moinen asia unohtuu 
ja jälkiä paikkaillaan pitkään. 
Voidaan sanoa, että mikään ei 
ole niin helppoa miltä näyttää, 
vaan paljon helpompaa, kun 
sen osaa. 

Teollinen muotoilu on hyö-
dyntänyt sähköisten mene-
telmien mahdollisuuksia sitä 
mukaan, kuin ne ovat mark-
kinoille tulleet. Animoinnit, 
2-ja3-D mallinnukset, samoin 
virtuaalitodellisuus ovat arki-
päivää.

Miten suomalainen bussimat-
kailu  ja -kohteet voisivat hyö-
dyntää muotoilupalvelujen 
mahdollisuuksia  markkinoin-
nissaan?  Kysymys on hyvin 
tapauskohtainen, mutta mie-
tinnän arvoinen. Palvelumuo-
toiluosaajien ottaminen jo 
suunnitteluvaiheessa mukaan 
projekteihin, lisää toivotun 
viestin läpivientiä oleellisesti. 
Ei ole yksiselitteistä se, että 
mikä sopii meille, sopii myös 
ulkomaailman markkinoil-
le. Palvelumuotoilun osaajat 
päivittävät tietotaitojaan jat-
kuvasti. Heillä on myös omat 
verkostonsa olemassa olevan 
uusimman brändäyksen teke-
miseksi.

Kaikella on hintansa, mutta 
sijoituksien määrää muotoi-
lunkin osalta voidaan arvioida 
parhaiten, kun  kokonaissuun-
nitelmaan aihe lisätään alusta 
pitäen.

www.designreform.fi

Isko Uusimäki

Uniikin ja teollisen muotoilun monet 
ulottuvuudet

Design Reform on ollut mukana teollisen muotoilun toimijana pääkaupunkiseudun 
sähköbussiprojektissa. Havainnekuvassa kaksi Linkker-sähköbussia ja Design Reformin 

suunnittelema kaksiosainen latausmasto.

Reijo Markku
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Volvo Bus Center 
järjesti tutustumis-ja 
rekrytointitapahtu-
man Vantaalla mar-
raskuussa. Tilaisuus oli 
myös kokoperheelle 
suunniteltu, jossa ide-
ana oli tarjota vierai-
lumahdollisuus myös 
alan ammattilaisten 
perheille. Ajatus oli 
hyvä, koska useinkaan 
eivät perheenjäsenet 
tai muut läheiset tie-
dä muuta kuin, että 
korjaamolla on käyty 
jossain.

Korjaamotoiminta on nykyi-
sin hyvin paljon erikoistu-
mista vaativa alue bussimaa-
ilmassakin. Erikoistyöväli-
neet ja ammattiosaaminen 
vaativat jatkuvaa koulutusta 
ja uusiin teknisiin ratkaisui-
hin tutustumista. Kehitys 
kehittyy vauhdilla ja ajoneu-
vojen rakenteiden päivityk-
set voivat olla joko näkyviä 
tai tietotekniikan mukanaan 
tuomia ohjelmistomuutok-
sia. Myös materiaalit muut-
tuvat, esimerkkinä öljyt, 

daan sovittaa pitkät ja lyhyet 
ajoneuvot tarpeen mukaan 
yhdelle tai kahdelle nosturil-
le. Varaosavaraston nimike-
määrä on suuri. Ennakkoon 
tilatuissa huoltokorjauksissa 
voidaan varmistaa tarvittavi-
en osien saatavuus. Asia on 
töiden sujumisen kannalta 
erittäin tärkeää.

jotka voivat olla vain ja aino-
astaan johonkin kohteeseen 
kehitettyjä. Uudet vaihteis-
tot vaativat omat aineensa ja 
vanhat perinteisesti käytetyt 
liukasteet eivät vain yllättäen 
toimikaan kuten ennen.   

Huoltosopimukset yleistyvät 
monestakin syystä. Eräs tär-
keä tekijä on kaluston toimi-
vuuden takaaminen oikea-
aikaisten ja oikein tehtyjen 
huoltojen kautta Kyseeseen 
voi tulla esimerkiksi tietty-
jen komponenttien vaihtoja 
käyttötuntien mukaan. Myös 
oikealaatuisten osien käyttö 
korostuu. Dokumentointi 
tehdyistä huoltokorjauksista 
on tietysti entistä tärkeäm-
pää. Valtuutettujen korjaa-
moiden tiedonvaihdollakin 
on merkityksensä. Auton 
kotipaikka olla pohjoisessa, 

mutta ongelmat ilmenevät 
etelässä, niin valtuutetuilla 
merkkikorjaamoilla voidaan 
asioita selvitellä tiedonsiir-
roin lyhyimmän kaavan 
mukaan.

Volvon korjaamolla Vantaan 
Viinikkalassa on käytössä 
mietitty toimintaympäristö. 
Läpiajettavissa halleissa voi-

Volvon Bus Centerin 
korjaamotapahtuma 
Viinikkalassa Vantaalla

Elämysretkellä virtuaalilasien välityksellä Joonas ja Markus Tuominen Johan Björklund opastamassa käsiohjaimien tekniikkaa Markukselle. 

Läpiajettava korjaamohalli

Sukulaismiehet korjaamopäivässä

Opastus virtuaalilasien käyttöön tuli englannin ja ruotsin kielellä, Joonas 
handlasi homman.
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kesken matkaa aiheuttaa 
paljon ylimääräisiä kuluja 
kaikille.

Huolto-ja korjaustoimin-
noissa on laaja tapauskirjo. 
Ammattikorjaamot joutuvat 
monesti fiksailemaan epäon-
nistuneita ”omaremontteja”.  
Väärin ajoitettuja huoltoja ja 
korjausten siirtelyistä ai-
heutuneista jatko-ongelmia 
tulee vastaan päivittäin. 
Vikakoodien ohituksista 
saattaa tulla uusia vikaketju-
ja, kun merkkivalon takana 
onkin laajempi rypäs mah-
dollisia vaurioita. Korjausten 
siirtäminen saattaa aiheuttaa 
merkkikorjaamoille priori-
sointiprobleemeja, kun koko-
naisuuden hoitaminen alkaa 
tulla hintoihinsa. Satasen 
korjauksesta muodostuukin 
tuhansien kokonaissumma, 
kun ensin pitäisi käsitellä 
jokin esiin tullut vikasarja, 
ennen kuin tilatun vikaryp-
pään kimppuun voidaan 
päästä. Tässä yhteydessä 
olisi hyvä saada asiakkaiden 
suuntaan enemmän ammat-
tilista neuvontaa esimerkiksi 
työnjohtajien taholta. Nämä 
henkilöt ovat kuitenkin 
täystyöllistettyjä muutenkin 
ja ajankäytön kanssa tulee 
ongelmia. Kaikkeen ei ole 
aikaa jakautua. 

Volvon korjaamotapahtu-
massa oli myös rekrytointia 
uusille tekijöille ja per-
heosuuksia, joissa saattoi 
kokeilla 3D laseilla keino-
todellisuutta mm korjaa-
mossa ja koripallokentällä. 
Varhaisnuoriso oli ehkä 
enemmän kiinnostunut tästä 
osuudesta.

Teksti ja kuvat Isko Uusimäki

Huolto-ja korjaustyöt ovat 
ihmisläheistä toimintaa. 
Mekaanikoilla on hyvä kol-
legiaalinen apu lähellä sen 
lisäksi, että myös konsernin 
sisäinen tieto on helposti 
saatavissa ongelmien rat-
kaisemiseksi. Asiakasläh-
töisissä huoltokorjaamoissa 
ammattimekaanikoilla 
muodostuu kohtalaisen no-
peasti tietotaito-osaamista 
eri autotyyppien oireista ja 
ominaisuuksista. Yhteyden-
pito asiakkaaseen tehtyjen 
havaintojen perusteella  
esimerkiksi tiettyjen osien 
vaihtamisesta ennen niiden 
rikkoutumista on ensiarvoi-
sen tärkeää. Bussimaailma ei 
ole, suuresta pääomavaltai-
suudesta huolimatta, mikään 
kultakaivos. Siitä pitää huo-
len laki kaiken harmittavuu-
desta. Yllätyksiä ja hajoami-
sia tulee pyytämättä, usein 
vielä kaikkein hankalimpaan 
saumaan. Ennakoivalla huol-
lolla voidaan kuitenkin ka-
luston toimivuutta parantaa 
huomattavan paljon

Omamekaanikkotoiminta 
on eräs keino, joka soveltuu 
ehkä parhaiten 1-10 auton 
yrityksille. Siinä samat hen-
kilöt huoltavat ja korjaavat 
tietyn yrityksen busseja aina, 
kun se vain on mahdollis-
ta. Bussit tulevat hieman 
paremmin tutuiksi ja asiak-
kaalle on suora linja korjaus-
ehdotusten tekemiseksi, joko 
suoraan tai sitten työnjohta-
jan kautta.

Isommilla yhtiöillä on usein-
miten huolto-/kunnossapi-
tosopimukset, joilla autojen 
toimivuusriskejä siirrettään 
korjaamoille. Yhtä kaikki 
kuljetusvälineen hajoaminen 

Michaela Kärkkäinen bussimekaanikko
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Kun tauko 
lähestyy, ilmoita 
saapumisestasi 

etukäteen.  

Ryhmäsi 
saa parhaan 
mahdollisen 

palvelun.

Sinua kiittävät 
ravintolan 

henkilökunta ja 
matkustajat.

KIITOS !

Hyvää palvelua
20 vuotta!

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA 
• MEILLE ON HELPPO TULLA 
   TERVETULOA!

info@harkapakari.fi

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA 
• MEILLE ON HELPPO TULLA 
   TERVETULOA!

Kotoista ruokaa joka päivä.
Yli 200 asiakaspaikkaa.
Hyvät paikoitustilat.

LAUKKU-CENTER
su-pe 10–18, la 10–16 
tai sop.muk. 
puh. 0440  565 021 
INVA WC, POSTILAATIKKO,
LASTENHOITOHUONE,
INFOPISTE myös sisätiloissa

LIIKENNEASEMA
HÄRKÄPAKARI
HUITTISISSA
valtateiden 2 ja 12 
risteyksen tuntumassa
Risto Rytin katu 2
puhelin 02 565 000
ma-pe  5.30–23
la  6.30–23
su  7.30–23
info@harkapakari.fi
harkapakari.fi

Avoinna
klo 10–23

ma–la 7–22, su 9–22

Tilaa Clubituotteita
PELLAVA 
PEFLETIT 

clubituote@tilausajokuljettajat.fi  
tai  www.tilausajokuljettajat.fi/
tuotteet  tai puh. 044 - 505 6673 

Pakkausessa on kaksi  peflettiä 
ja se toimitetaan suoraan kotiin.  
Hinta on toimituskuluineen 30,-

Annetaan kiitos sinne, mihin se kuuluu. 
On siis aika valita Vuoden Taukopaikka 
2018

Äänestä Vuoden Taukopaikkaa netti-
sivuillamme: www.tilausajokuljettajat.
fi/lomake.html?id=4

Voit äänestää edelleen myös meilillä: 
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.
fi ja jopa tekstiviestillä: 050 5177 068. 
Anna myös perusteluja sekä palautet-
ta. Äänestysaikaa vuoden loppuun!

Vuoden Taukopaikka 2018

Äänestykseen osallistuneiden kesken arvomme 
laadukkaita clubituotteita!
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OHI ON !

Viiden vuoden pitkän odotuk-
sen jälkeen olen saanut toteut-
taa ja todistaa itselleni olevani 
edelleen oppimiskykyinen ja 
kykenevä selviytymään 7,5 h 
nukahtamatta. Eikä siinä vie-
lä kaikki, sama toistui viitenä 
päivänä. Ammattipätevyyden 
jatkokoulutus on suoritettu 
ja asiasta kovin innostuneena 

halusin jakaa onnistumiseni 
lähimmäisteni, työnantajan ja 
seitsemäntenä päivänä myös 
perheeseeni kuulumattoman 
Trafin kanssa. Viime mainittu 
suhtautui asiaan viileän am-
matillisesti, ”viisikymmentä 
euroa kiitos, voitte maksaa 
myös kortilla.”

Nyt, kun tulevaisuus on taas 
täynnä mahdollisuuksia, 
pohdin kuin asepalvelukses-
ta päässyt mitä tehdä. Ava-
siko ammattipätevyys uusia 
mahdollisuuksia elämässäni? 
Olenko työssäni parempi kuin 
viikkoa aiemmin? Osaanhan 
nyt nauraa oikeissa kohdissa 
katsoessani uudelleen Speden 
naisen logiikkaa videoita. Ja 
Anne-nuken rintakehää osaan 
painella kuten ennen.  Asiakas-
palvelussa osaan edelleen ter-
vehtiä asiakkaitani. Tunnistan 
myös autoni sammuttimen ja 
turvavarusteet. Olenhan juuri 
nähnyt kuvat niistä.

Osaan myös laittaa digikortti-
ni piirturiin ja näppäillä sinne 
tarvittavat aloitustiedot ja le-
poajat. Seitsemässä ja puoles-
sa tunnissa opin kaikki nämä.

Kouluttajat jaksavat enemmän 
kuin kuljettajat. Kaksi Trafi-
koulutusta samana päivänä 
Ilman suurempia lepotaukoja 
onnistuu. Kouluttajien työ-
ajoista Trafi ei ole määrännyt. 
Vain kuljettajien.

Vaikka maailma on auki ja 
mahdollisuuksia täynnä, valin-
tani on selvä.  Jatkan ammat-
tikuljettajana. Työnantajani 
palveluksessa. Hän on kustan-
tanut kaiken edellä mainitun. 
Omalla kohdallani lähemmäs 
tuhat euroa. Kouluttajat kiit-
tävät. Sillä viiden vuoden ku-
luttua on taas odotettavissa 
hyvä uusi koulutuskierros ja 
uusi tili. Siinä välillä voi vaik-
ka ajella ammattipätevänä. Tai 
odotella kortistossa.

           Skriivari

Se on täytetty. Aiemmin raamatullinen, nyttemmin eu-
direktiivinen ilmaisu jostain tavoiteltavasta, lopullisesta ja 
lupauksesta tulevasta. Ikuisesta…

Uusia henkilöitä kehiin 

taittajaa 
ja 

tekstintekijöitä 
tarvitaan

päätoimittajakin 

olisi vaihtovuorossa.

Innokkaita uusia

tekijöitä kehoitetaan 

ottamaan yhteyttä

puheenjohtaja 

Tomi Vasiljev

tai

päätoimittaja

Isko Uusimäki

sähköpostilla.

 

 

 

 

Sotilaskuljettajien kertauskurssi 

Kainuun prikaatissa 

 15.–17.3.2019 
 

SOTILASKULJETTAJIEN KERTAUSKURSSILLE voivat osallistua 
varusmiespalveluksen suorittaneet 

reserviläiset, jotka ovat alle tai 50 vuotta vuonna 2019 täyttäneet  
reservin upseerit, jotka ovat alle tai 60 vuotta vuonna 2019 täyttäneet  

PISTÄ PÄIVÄMÄÄRÄ KALENTERIISI ja ILMOITTAUDU 10.2.2019 mennessä 
 

http://tapahtumat.tilausajokuljettajat.fi.pwire.fi/tapahtumat/sotilaskuljettajien-
maanpuolustuskurssi-2019/ 

 
 
 

Osallistumismaksu 50€  
(sis. täyshoidon ja varusteineen Kainuun prikaatissa ja vakuutuksen). 

Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet myöhemmin 

 
Lisätietoja antavat 

 
Kurssin Johtaja  

Jukka ”JP” Kähköselle  
jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi  

0400-695316  
 

Kurssin Vääpeli  
Kim ”Kimi” Venesjärvelle,  

kim.venesjarvi@tilausajokuljettajat.fi  
040-7315151  

TILAUSAJOKULJETTAJAT ry 
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Kölnin 14. taximessut 
2-3.11.2018 tarjosi taksi-
maailman näkymiä tästä 
päivästä tulevaan. Perin-
teinen kahden vuoden 
välein järjestettävä Eu-
roopan suurin alan ta-
pahtuma alkoi jo vuonna 
1980. Puitteet olivat ko-
meat kuten aiemmin. Ti-
laa ja näytteille asettajia 
oli runsaasti. Sisäänpääsy 
oli ilmainen, samoin py-
säköinti. Tutustuminen 
alueeseen on helppoa. 
Kaikki on nähtävillä sa-
massa tilassa ja opastus 
on hoidettu hyvin.

Seminaarit, joissa tänä vuon-
na taas oli mukana IRU      (In-
ternational Road Transport 
Union) antoivat viitteitä tule-
vasta. Keskusteluissa peilat-
tiin perinteistä taksitoimintaa 
nykyiseen ja tulevaan, jossa 
samalla liikennealueella on 
useita toimijoita eri hinnoilla 
ja erilaisilla toiminta-alus-
toilla.  Mobiili-applikaatiot 
ovat tulleet mahdollistaen 
auton tilauksen ilmaisesti la-
dattavan applikaation kautta. 
Tilauksen edistyminen, seu-
ranta ja ennalta maksaminen 
ovat tätä päivää. Sama trendi 
on nähtävissä bussipuolella. 
Verkkopalvelun kautta tilattu 
matkalippu maksetaan etu-
käteen ja tulostetaan matka-
puhelimen näytölle.

Itse näyttelyn tämän vuoden 
anti keskittyi autojen osalta 
hybrideihin ja esteettömiin/
vaihtoehtoisvarusteisiin. Au-
tojen ympäristöystävällisyys 
sekä mahdollinen monikäyt-
töisyys olivat voimakkaasti 
esillä. Valmistuksen tai suun-
nittelun hiilijalanjälkeä ei ku-
kaan näytteilleasettajista vie-
lä ilmoittanut osastoillaan.

Esteettömien taksien puolel-
la oli perinteisiä ratkaisuja ja 
myös Lontoon taksin ”sivu-
ovesta rampilla sisään” inno-
vaatio, joka herätti runsaasti 
kiinnostusta.  Uuden 1.7.2018 
voimaan tulleen liikennepal-
velulain myötä taksialan 1+6 
hlön autojen verovapaus kiin-
nostanee myös suomalaisia 
linja-autoalan yrittäjiä. Kölnin 
näyttely tarjosi useita vaihto-
ehtoja myös tähän.  

Teksti ja kuvat Kari Rättö

KÖLNin 
KUULUMISIA
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Aurinkoisena torstai-
päivänä (27. syyskuuta) 
saapui maahamme 
Setra S6- museobussi. 
Kyydissä oli Mootor 
Grupp:n teknistä, eli 
konsernin eri yhtiöiden 
korjaamoiden henkilö-
kuntaa. Parikymmentä 
spesialistia firmoista AS 
SEBE, Busland OÜ, LE 
Bus Service OÜ, Lux Ex-
press Estonia AS ja Lux 
Charter OÜ. Kohteena 
oli Carrus Delta Oy:n 
Liedon bussitehdas ja 
sen tuotanto.

Vieraat saapuivat Länsisa-
tamaan 9.30 ja siitä matka 
jatkui Espoon kautta kohti 
Saloa ja Lietoa. Espoosta 
nousi kyytiin Tom Rönnberg 
ja allekirjoittanut liittyi seu-
raan yhteisellä lounaalla Sa-
lossa, ABC Piihovissa. Sain 

Mootor Grupp:n korjaamoväki tutustui 
Carrus Deltan tuotantoon

Hieno joukko naapurimaan bussiammattilaisia ja Timo

Toimitusjohtaja Petteri Vuori piti esitelmän Carrus Delta Oy:n toiminnasta.

tutustua myös Lux Charter:n 
kaupalliseen johtajaan Jaa-
nus Kukk:n. Hänen kanssa 
oli mukava jutella tutulla 
suomen kielellä tilausliiken-
teen kuvioista niin Virossa 
kuin Suomessakin. Mukana 
oli myös vanhoja tuttuja ja 

ystäviä: AS SEBE:n hallin-
toneuvoston puheenjohtaja 
Toivo Leht, Busland OÜ:n 
myyntijohtaja Marek Metsis 
ja Eesti Bussijuhtide Ühing:n 
(EBÜ) hallituksen puheen-
johtaja Evald Lass.

Matka jatkui halki varsinais-
suomalaisen maaseudun. 
Tõnu Piiburin ajama Setra S6 
antoi mukavaa kyytiä. Kun 
sain olla itseni ikäisen bussin 
kyydissä, siinä oli kieltämättä 
tyyliä. Saavuimme Lietoon 
aikataulussa. Toimitusjohta-
ja Petteri Vuori otti ryhmän 
vastaan ja siirryimme saman 
tien uusien bussien luovutus-
halliin, jossa hän piti esitel-
män yrityksen toiminnasta. 
Sieltä jakauduimme kahteen 
ryhmään. Thomas Kurtén ja 
Jouko Kattelus ottivat ryhmät 
haltuun tehdaskierroksen 
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ajaksi. Näimme bussien val-
mistumisen vaihe vaiheelta. 
Kierros päättyi henkilöstö-
ravintolaan, jossa nautimme 
iltapäiväkahvit iloisen pu-
heensorinan säestyksellä.

                   Timo Rinnekari 

ps. Tehtaalta ei ole kuvia,  koska ku-
vaaminen on kielletty

Linja-autossa on todellakin tunnelmaa. 56-vuotias 
bussi jaksaa mukavasti kiireetöntä menoa.

Museobussiharrastaja Tõnu Piibur toimi kuljettajana.                                          
Tämä sympaattinen kaveri on ammatiltaan koulun rehtori.

Carrus Delta Oy

Perustettu vuonna 1935 
(Autokori Oy)
Henkilöstöä 195
toimitilat 11300 m2
tuotanto v 2017 123 bussia
Valmistettavat mallit: 
Volvo 9700 S, H ja HD ja 
näihin koreihin perustuvat 
erikoisratkaisut

Bussien tekniset palvelut Virossa
- kannattaa laittaa yhteystiedot 
muistiin, voit tarvita apua…
 
LE Bus Service OÜ, Tallinna
Tallinna, Betooni 6a
Harjapesu, wc-tyhjennys, 
tekninen huolto
Ma-To 8.00-17.00, Pe 8.00-16.00 
Yht. henk: Indrek Tähtna (puhuu 
suomea ) +372 5191 8582
indrek.tahtna@lebusservice.eu
 
AS SEBE, Tartto
Tartonmaa, Räni, Kassisilma 24
Harjapesu, wc-tyhjennys            
Ma-Su 24h
Tekninen huolto Ma-Pe 8.00-
17.00  Yht. henk: Üllar Kaljuste 
(puhuu englantia) +372 509 0936
ullar.kaljuste@sebe.ee
 
AS SEBE, Pärnu
Pärnu, Savi 39
Harjapesu, wc-tyhjennys Ma-Su 
24h  Yht. henk: Rein Laanemets 
(puhuu suomea) +372 507 9166
rein.laanemets@sebe.ee 

Busland OÜ,   Karla 
Harjumaa, Karla küla                                           
Korikorjaus-, maalaus-, 
lasityöt, matkustamo,  
verhoilu, kolarikorjaus ja 
myynti.         Ma-Pe 8.00-17.00,                                
Yht. henk: Marek Metsis (puhuu 
suomea) +372 526 2323        
marek.metsis@busland.ee
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Kelhontie 254 Lempäälä
020 470 8744

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
meiltä n.60€ arvoisen
tuotepaketin!

Muistathan lisäksi
vanhat tutut etumme
kuljettajille:
- 15+ hengen ryhmän
mukana syöt ilmaiseksi
- 10€ lahjakortti kun tuot
mukanasi 15+ hlö ryhmän
- Jonon ohitus ja valmiiksi tarjottimelle
katettu ruoka mikäli ilmoitatte ryhmän
tulosta viimeistään n.tunti ennen
saapumista.

@teboilpirkanhovi

@pirkanhovi

avoinna

24/7

Tarja ja Kari Rantalaisen residenssissä...

...hommat toimivat monessa polvessa

ympäristö ja maisemat ovat  ylelliset...

rekku koiranen on valpas vahti ...

... ja savolainen lupsakka isäntä ... KIITOS !
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Loistokasta matkailua luksustasolla on eräs suun-
taus maailman retkimarkkinoilla. Kyseessä on asia-
kasryhmä, joka ei varsinaisesti ensimmäisenä kysy 
hintaa, vaan sitä mitä kokonaisuus sisältää. Nämä 
matkustavaiset ovat yleensä reissanneet paljon, 
nähneet ja kokeneet erilaisia asioita varsin laajasti. 
He haluavat korkealaatuista vastinetta elämysha-
kuiselle panostukselleen, jossa laadukas toteutus 
vastaa annettua mielikuvaa. Tilatun ja ostetun ko-
konaisuuden tulee toimia joustavasti, tyylikkäästi, 
eleettömästi mutta varmasti yksityiskohtia myöten. 
Räätälöity matkailu on loppuun asti harkittua am-
mattilaisten toimintaa, jossa on valmiiksi mietitty 
”Plan B,C,D... ja miten kaikki muotoillaan siten, että 
mahdollisimman vähän ongelmia syntyy”.

Suomen matkailumarkki-
nointi Oy:n , Sumama:n  jär-
jestämän tilaisuuden emän-
tänä oli todellinen matkailun 
moniottelija Marina Krause. 
Hänen kokemuksensa ja 
näkemyksensä maailmalta 
ovat omaa luokkaansa. Suo-
malaisen matkailun mark-
kinoinnin ulkomaille tulee 
olla voimakasta ja kohden-
nettua ja siinä yhteistyö on 
todellista valuuttaa. Tarvi-
taan asialle vihkiytyneitä ja 
osaavia myyntihenkilöitä 

Luksusta tarjolle sitä haluaville 

Tailor-Made Travel-Event 

tapahtumassa

pitämään matkailumme 
lippuja ja viirejä korkealla.
SUMAMAn johtaja Marina 
Krausen mukaan suomalai-
sille matkailuammattilaisille 
halutaan ja voidaan järjestää 
tilaisuuksia , joissa kansain-
välisille luksustuotannon os-
tajilla on mahdollista tavata, 
tutustua ja tehdä kaupallisia 
sopimuksia tarjonnastamme 
vastaavien henkilöiden kans-
sa suoraan.

Suomalaisten turha vaatimat-
tomuus on usein tarpeeton 
hidaste kaupallisten suhtei-
den luomiselle. Se mikä meil-
le on arkipäivää, on monelle 
muualta tulevalle uskoma-
tonta eksotiikkaa. Me emme 
vain osaa ja uskalla nähdä 
omaamme toisten silmin. 
Esimerkkinä mainittakoon 
tilausajokuljettajille tuttu ti-
lanne, jossa maantien varret 
ovat yhtä metsää, pusikkoa, 
pieniä aukeita ja taloja siellä 
täällä. Ihmiset, jotka tule-
vat todellisista ruuhkaolo-
suhteista, ovat haltioissaan 

näkymästä. Myös olemisen 
väljyys on tavattoman suuri 
kokemus henkilöille, jotka 
tulevat tiukkaan ja ahtaasti 
asutetuilta alueilta. Suoma-
lainen ruoka makuineen on 
yllätys monelle, joka ensi 
kertaa elämässään maistaa 
jotain muutakin kuin jyrkästi 
maustettuja elintarvikkeita. 
Eväitä, joiden alkuperäistä 
makua he tuskin ovat kos-
kaan päässeet edes hienok-
seltaan maistamaan omissa 
ympyröissään.    

Kuvat ja teksti Isko Uusimäki

Marina Krause - tapahtuman sielu Sumamasta, (Suomen matkailumarkkinointi)

Annaliisa Laiho Höyrylaiva Ukkopekalta sekä Kapteeni Pentti Oskari Kangas 
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Kuluvana vuonna 40-vuo-
tisjuhliaan viettävä Suomen 
L i nja- autoh i s tor i a l l i nen 
Seura (SLHS) on julkaissut 
ainutkertaisen laajan ja katta-
van teoksen linja-autoliiken-
teen 1950- ja 1960-lukujen 
hienoista vuosista. ”Kulta-
ajan bussit 1957-1963”  yk-
silöi seikkaperäisen tarkasti 
lähes 5000 linja-autoa. Teos 
on näkyvä tulos vuosikym-
meniä jatkuneesta kaluston 
tutkimuksesta ja tietojen tal-
lentamisesta, jota bussihar-
rastajat ovat tehneet.

Vuodet 1957–1963 olivat hie-
noa aikaan linja-autoliiken-
teelle. Uusien linja-autojen 
rekisteröinti kasvoi vuosi 
vuodelta. Linja-autoliikenne 
ja myös linja-automatkailu 
kasvoivat voimakkaasti. Uu-

det linja-autot olivat toinen 
toistaan hienompia.

Teos sisältää kyseisen ai-
kakauden käyttöön otetut 
uudet ja uudelleen koritetut 
linja-autot. Yli 430-sivuinen, 
A4-kokoinen kirja esittelee 
tuon ajan linja-autot runsai-
den kuvien kera. Taulukoista 
löytyvät tiedot jokaisesta täl-
lä ajanjaksolla rekisteröidys-
tä uudesta tai uudelleen kori-
tetusta linja-autosta. Lisäksi 
kerrotaan sekä auto- että ko-
rinrakennustekniikan kehit-
tymisestä.  

Kirjasarjan edellinen osa 
”Pula-ajan bussit 1945–1956” 
voitti tieliikennehistorian 
Mobilia-palkinnon. Palkitun 
kirjan tieto- ja hakuteosta 
onnistuneesti yhdistävä esi-

tystapa on säilytetty myös 
tässä kirjassa. 

Kulta- ajan bussit kirja on 
hakuteos tuon ajan linja- 
autoista

Lukija voi etsiä kirjasta niitä 
busseja, joilla on esim. kulke-
nut aikoinaan koulumatkoja, 
osallistunut tilausajomat-
koille, kulkenut pikavuo-
roilla tai niitä busseja joilla 
on itse ajanut. Linja- autot 
on esitetty läänikohtaisesti, 
mikä helpottaa tuttujen bus-
sien etsintää. Runsas kuvitus 
vie myös lukijan kirjan ajan-
jakson tunnelmaan. 

Teos on myös hyvä lahjaidea 
jouluksi tai merkkipäivänä 
linja-autoista kiinnostuneil-
le.

Kulta-ajan bussit
vuosina 1957 - 1963 rekisteröidyt linja-autot.

Suomen Linja-autohistoriallisen Seuran julkaisema 
odotettu bussihistorian bestseller on ilmestynyt!  
Kirja on jatkoa vuosikymmenen alussa julkaistulle 
Pula-ajan bussit vuosilta 1946 - 1956.

Kirjan hinta 60 euroa + toimituskulut

Mainio lahja pimeiden talvi-iltojen lukuhetkiin!

Tilauksen voit tehdä kätevästi maksamalla kirjan (tai 
useamman) toimituskuluineen tilille: 
 FI26 1519 3000 1208 53 
Suosittelemme R-pussia, jolla toimitus tapahtuu 
varmasti ja nopeasti osoitettasi lähimmälle R-
kioskille (hinta 5.90 €/kirja). Ilmoita ehdottomasti 
osoitteesi lisäksi puhelinnumerosi, sillä R-pussitoi-
mitus edellyttää sitä! 
Toimitukset ulkomaille:  Ota ensin yhteyttä 
Antti Perälään tai Juhani Intosalmeen.
antti.perala@kolumbus.� tai
juhani.intosalmi@gmail.com / puh. 050 565 8172

Kirjan 
koko A4,
432 sivua 
täyttä 
asiaa.
Valokuvia 
yli 700

Teosta markkinoi SLHS ja 
kirjasta kiinnostuneille löy-
tyy lisätietoa ja tilausohjeita 
seuran nettisivuilta http://
www.slhs.fi tai ottamalla yh-
teyttä allekirjoittaneeseen 
sähköpostilla juhani.intosal-
mi@gmail.com.

             Juhani Intosalmi

Linja-autoliikenteen kulta-ajan, 
vuosien 1957- 1963 busseista ilmestyi mittava teos

MUISTA                  
HEIJASTIN !



Charter Club 41

Vuoden 2019 lomat ovat myynnissä. Pyhän maisemat tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden. 
Laskettelurinteet ovat maan parhaasta päästä. Lapin rauha ja hiljaisuus läytyvät helpolla.  
Käy tsekkaamassa nitissä vapaita viikkoja ja soittoa mökki-isännälle. 

Mökki on rakennettu massiivisesta kelohirrestä ja pystyy majoittamaan mukavasti 4-6 
henkeä ja tarvittaessa jopa 8. Pyhätunturi tarjoaa aktiviteettejä ja lapin elämyksiä ympäri 
vuoden. Mökiltä on matkaa palveluihin noin 1500 m. Katso myös www.pyha.fi 

Varustus on korkeaa tasoa: Täysin varusteltu keittiö, pesukone, kuivauskaappi, astianpe-
sukone, tunnelmasta ja lämmöstä vastaa Tulikiven vuolukivitakka,   2 televisiota, taulu-TV 
kortinlukijalla (antenniverkko), DVD- soitin, vajasta löytyy 2 polkupyörää, lämpöpistoke 
autolle. Pihalla on myös grillikota. 

Lomakohteen osoite: Pyhätunturintie 1298, 98530 Pyhätunturi

Varaukset hoitaa Jukka Kähkönen 0400 695 316,E-mail: jukka.kahkonen@tilausajokuljet-
tajat.fi  Varauskalenteri, kuvia ja tietoa löytyy osoitteesta www.tilausajokuljettajat.fi

HINNASTO JÄSENILLE:  Sesonkiviikot: 1, 8 – 18, 36 – 40, 52. 400 € /viikko,  Muut ajat: 300 € /
viikko  Henkilökannattajille: 500/400 € /viikko. Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 60 
€ / vrk, etusija kokonaisilla viikoilla. 

Tilausajokuljettajat ry:n   kelohuvilan varauska-
lenterin käyttöohje päivitetty 3.11.2017

Kelohuvilan varauskalenteri löytyy sivuiltamme www.tilausajokuljettajat.fi 
päävalikon ”Jäsenille” alta avautuvasta alavalikosta ”varauskalenteri”

Jos olet uusi käyttäjä (et ole aiemmin rekisteröityny varauskalenteriin), niin 
sinun täytyy rekisteröityä! Rekisteröityminen tapahtuu seuraavasti;

Klikkaa tekstiä ”Luo uusi käyttäjätunnus ”Täytä pyydetyt tiedot:

Sähköposti = osoite jota haluat käyttää = (oltava toimiva sähköpostiosoite)

Salasana = Keksi tähän itsellesi henkilökohtainen salasana (ei siis ole jäsen-
kortissa näkyväyhteinen salasanamme!)

Koko nimi = Tähän oikea nimesi

Kännykkä = Tarvitsemme ehdottomasti puhelinnumerosi, jotta mökki-isäntä 
saa sinut tarvittaessa kiinni

Osoite = Tähän kotiosoitteesi

Jäsennumero = Mikäli et täytä jäsennumeroa, niin sinua laskutetaan kalliim-
malla ei-jäsenen hinnalla (mikäli et muista jäsennumeroasi, niin se löytyy 
jäsenkortistasi tai pyytämällä sitä Yhdistyksen sihteeriltä sihteeri@tilausajo-
kuljettajat.fi).

Täytettyäsi kaikki kentät huolella, paina nappia ”LÄHETÄ”

Sait antamaasi sähköpostiosoitteeseen linkin, jossa pyydetään vahvistamaan 
sähköpostiosoitteesi (linkki alkaa http://www.supersaas.fi/users/ jne.).

KLIKKAA ko. linkkiä sähköpostissasi!

Nyt siirryit automaattisesti varauskalenterin sisäänkirjautumissivulle ja voit 
kirjautua sisään luomallasi tunnuksella

Sähköposti = on äsken antamasi sähköpostiosoite

Salasana = äsken itse keksimäsi salasana (ei siis se jäsenkortissa oleva sala-
sana!)

Paina ”KIRJAUDU” ja nyt olet sisällä varauskalenterissa! ja voit katsella vapaita 
viikkoja ja varata niitä  klikkaa-malla haluamasi viikon mitä tahansa päivää 
(paitsi ei  vaihtopäivää)!

Varauksen tekeminen:

Klikkaa haluamasi viikon mitä tahansa päivää (ei vaihtopäivää)!

Avautuu uusi pikku ikkuna ”Uusi varaus”. Varausikkunassa näkyy ajankohdan 
lisäksi rekisteröityessä antamasi tiedot (täydennä tarvittaessa tässä vaihees-
sa)!

Paina nappia ”Luo varaus” ja nyt varaus on tehty ja sait asiasta vielä vahvistuk-
sen sähköpostiisi, jossa mm. ohjeita maksamisesta ym.

Mikäli haluat perua varauksesi, niin valitse kalenterista välilehti ”Varaukseni” 
ja klikkaa sitä. Nyt sait näkyviin kaikki varauksesi. Varausrivin lopussa on 
kuvake” vihko ja kynä tai pelkkä kynä”, klikkaa kuvaketta ja sait auki pikkuikku-
nan jossa varaustasi voi muokata. Paina nappia ”Poista varaus” ja varauksesi 
on näin peruttu.

HUOM: Jos tunnuksen luominen tuntuu liian hankalalta, niin voit ilman muuta 
tehdä varauksen myös soittamalla mökki-isäntä JP Kähköselle!  Ja mikäli 
haluat varata kokonaista viikkoa lyhyemmän jakson, niin tämmöiset varaukset 
aina mökki-isännän kautta!  Mökki-isäntä JP Kähkönen, jukka.kahkonen@
tilausajokuljettajat.fi, puh 0400 – 695 316

Pyhätunturin huikeisiin maisemiin !
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TILAUSAJOKULJETTAJAT ry LIITTYMISLOMAKE
HELSINKI, FIN

varsinainen jäsen (  ) 40 €/v     henkilökannatusjäsen   (  ) 20 €/v

Nimi:

Lempinimi "                                 "          (tuulilasikylttiin tuleva nimi)

Osoite:

Postinumero: Paikka:

Matkapuhelin:

Sähköpostiosoite:

Syntymäaika: _____ . _____ 19_____    (ei tunnusta)

Työantaja:

Toimipaikan puh.numero:

Toimipaikan osoite:

Uutena jäsenenä sitoudun noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja toimimaan sen parhaaksi

. . 201___

uuden jäsenen allekirjoitus ja nimen selvennys

Suosittelija  (vanha jäsen) N:o

suosittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alueen käsittely: alue täyttää

HYVÄKSYTTY
MUU MENETTELY
HYLÄTTY, perustelu

  . 201___
alueosaston pj:n allekirjoitus ja nimen selvennys

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyväksytty jäseneksi sihteeri täyttää

Hallituksen kokouksessa  _____._____ 201__

kokouksen puheenjohtajan allekirjoitus

Varsinaisen jäsenen liittymismaksu 20 € ja jäsenmaksu 40 €
Kannattajajäsenen liittymismaksu 0 € ja jäsenmaksu 20 €

Vanhan jäsenen suosituksen jälkeen  lomake toimitetaan oman alueen puheenjohtajalle!

(pp.kk.vvvv, ei sotun loppua)
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    Charter Club 

w w w . t i l a u s a j o k u l j e t t a j a t . f i

TalviLehti nro 1 

Aineisto  01.02. 

Ilmestyy viikolla 10

JULKAISIJA   Tilausajokuljettajat,    www.tilausajokuljettajat.fi
Painosmäärä   3 500 kpl 

        
   JOHTAVA TURISTIBUSSIMATKAILUN JULKAISU SUOMESSA

Charter Club

- bussilastillinen asiakkaita -

PÄÄTOIMITTAJA
Isko Uusimäki 0400 268 728
isko.uusimaki@tilausajokuljettajat.fi

TOIMITUSSIHTEERI
AD/taitto
Riitta Salmu 0440 752 297
aineisto@tilausajokuljettajat.fi

PAINO
Painola T Nieminen Oy
Jousitie 2. 20760 Piispanristi
Puh. 02-274 9222

ILMOITUKSET: 
Timo Rinnekari 
Tel. (+358) 050 517 7068
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi

Takasivu 1/1   4-väri                 210 x 297 pmm  1400 €
(oikeaan yläkulmaan  varataan 83 x 40 mm tyhjä tila postitusta varten)

Koko sivu 1/1  4-väri                  170 x 257  pmm 1000 € 

Neljäsosa  (vaaka)  1/4  4-väri               170 x 64   pmm      400 € 

Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 4-väri       170 x 28   pmm      200 €  

Puolisivua (vaaka) 1/2  4-väri                170 x 126  pmm    650 €
Puolisivua (pysty)  1/2  4-väri                  83 x 257  pmm     650 €

Neljäsosa  (pysty)  1/4 4-väri                    83 x 126  pmm    400 €

Kahdeksasosa  (pysty)  1/8 4-väri          83 x 62   pmm     200 €

Koulutie 13 as 3, 25130 Muurla

TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n  jäsenlehti                                                         3/2016

Missä laivat huuteloo...
Pyörähdys Barcelonassa
Pienipyöräiset koeajossa 

TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n  jäsenlehti                                                         4/2016

Uusi puheenjohtaja on  valittu
PersonTrafik 2016
VDL:n tehtaalla Hollannissa
Maanteiden kuninkaat

KevätLehti nro 2 
Aineisto  30.04. 
Ilmestyy viikolla 22

SyysLehti nro 3 

Aineisto  16.08. 

Ilmestyy viikolla 37

JouluLehti nro 4 
Aineisto  08.11. 
Ilmestyy viikolla 49

Charter Club -lehti on Tilausajokuljettajat 
ry:n v. 1990 perustama valtakunnallinen 
jäsenlehti,  joka ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa  bussimatkailualan 
ammattilaisille, jäsenille sekä 
sidosryhmille. 

Lehden sisältö käsittelee ajankohtaisia 
asioita matkailusta, autojen esittelyä 
ja tekniikaa sekä vuorovaikutusta 
ammattilaisten kesken.

Tupaswillassa ja Järvisydämessä

Altas Commercial Transportin 

TILAUSAJOKULJETTAJAT 
ry:n 

 
jäsenleh-

Timeless - tyyliä Tallinnassa

Volvo bussit Göteborgissa

Vikmanin vetovehkeet
T I L A U S -

AJOKULJETTAJAT ry:n  

Vuoden taukopaikka 

Matkamessu - ik
kuna maailm

aan 

Yhdisty
ksen 28. toimintavuosi k

äynnisty
i reilu pari k

uukautta sitt
en. Uutta toimintavuotta päästiin

TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n  jäsenlehti      
       

       
       

       
       

       
       

1 / 2018

T I L A U S A J O K U L J E T -

TAJAT 
ry:n 

 
jäsenleh-

Herrankukkarossa... 

Ajetaan raiteilla...

Bussinäyttelyssä...


