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Päätoimittaja

Matkailun monet muodot
Suomi on jatkuvan kiinnostuksen kohde ulkomaisille
vieraille. Tieto on tärkeä siksi,
että se antaa viitteitä investoinneille kiinteissä ja kulkevissa
kohteissa. Visitfinland.fi kerää
jatkuvasti dataa, joka päivitetään sopivin väliajoin matkailukäyttöön. Sesonkiajat ovat
tärkeitä tunnistaa tulovirran
optimoimiseksi ja henkilökunnan työllistämiseksi tasaisesti.
Kokonaisuuden toiminnan takaamiseksi on yritysmaailman
osattava lukea ajan merkkejä.
Siinä ajantasainen ja luotettava
informaatio on merkittävässä
asemassa. Pelkkä yleinen toteaminen kehityksestä ei riitä
mututuntumalla, oikeaa tietoa
tulevasta tarvitaan lyhyelle ja
etenkin pitkälle aikavälille.

millisessä toiminnassa saattaa
kuitenkin tulla vastaan väsymistä, jonka lähtökohdat on
hyvä selvittää terveydenhoidon ammattilaisten toimesta.
”Aika kuluu kuuttakymppiä”
ja me ihmiset siinä mukana.
Oikea-aikainen huoltokorjaus
tuottaa parhaimman lopputuloksen oli sitten kyse henkisestä- tai fyysisestä ”hiertymästä”.
Viime vuonna saadut terveystulokset eivät välttämättä päde
tänä vuonna. Havaitut muutokset on hyvä ottaa syyniin
mahdollisimman pian. Liian
usein asioita vähätellään ja
vasta kun mitään muuta ei ole
vaihtoehtona, suostutaan toimenpiteisiin.

Uudistuvaa
Onnistunut matkailukokemus bussikalustoa
luo asiakkaalle elämyksen, tulossa monella
jota halutaan lisää. Elämyssuunnalla
ten toteuttajien taas oletetaan
jaksavan uudistua jokaiseen
kauteen täydellä teholla. Inhi-

Turistibusseja ja linja-autoja
uudistetaan jatkuvasti. Sähkö-

buumi on tuonut kokeiluihin
erilaisia elektronivoimalla kulkevia kansankuljettimia. Tällä
hetkellä pääpaino on lähilinjaliikenteessä, mutta kaukana ei
ole vähän pidemmällekin kulkevien laitteiden tuleminen
markkinoille.
Volvobus lanseerasi uudet
korimallit Euroopan markkinoille toukokuun lopulla.
Göteborgissa esiteltiin kaksi
9700-sarjan autojen kaksi-ja
kolmiakseliset turistiversiot
sekä lippulaivana 9900-sarjan
bussi. Sangen laajamittaisessa
esittelytilaisuudessa kerrottiin myös Volvon jatkuvasta
panostuksesta tutkimukseen,
jossa painopiste oli turvallisuudessa ja uusissa yhteistyömahdollisuuksissa käyttäjien
ja valmistajan välillä. Laajoissa
asiakashaastatteluissa oli kuljettajan merkitys bussimatkailun onnistumiseen noussut
korostetusti esille. Erilaiset
tekniset seurantamenetelmät

kehittyvät nekin suurin harppauksin ja luovat turvallisuutta omalta osaltaan niin ajoneuvojen omistajille, kuljettajille
kuin matkustajillekin. Volvon
laitteistot voivat seurata kuljettajien toimintoja esimerkiksi
siten, että ehdotuksia kahville
pysähtymiseksi alkaa ilmestyä
kojetaulunäyttöön. Etäisyystutkat ja kaistavahdit alkavat
maailmalla olla arkipäivää ja
omalta osaltaan antaa kuljettajalle lisää aikaa ajoympäristön
havainnointiin. Koulutuksen
puolella erilaiset simulaattorit
tekevät myös tuloaan, muista
digitaalitekniikan ihmeellisyyksistä puhumattakaan.

Tuloksellista tuotantokautta
kaikille Teille!
Isko Uusimäki
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Onnittelemme

Pentti Suhonen

Arvo Marjamäki
80 vuotta 6.5.2018
onnittelija Matti Saarinen.

täytti 60 v.
Hän on ollut Uusimaa-alueen aktiivi ja tuonut suuren panoksen Coach MC:n
toimintaan. Timo Rinnekari (vas) onnitteli Penaa Alastaron moottoriradan
maisemissa.

Lapissa kaikki kukkii nopeasti ...
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, astianpesukone, 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@tilausajokuljettajat.ﬁ. Varauskalenteri,
kuvia ja tietoa löytyy osoitteesta www.tilausajokuljettajat.
ﬁ/kelohuvila
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.
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Puheenjohtaja

Kokemattomat kädet
Kevät alkaa olla loppusuoralla ja kesähelteet pitkinä kuumina asfaltteinaan
odottavat meitä ammattilaisia tienpäälle palvelemaan luokkaretki- ja turistisesonkia. Valtakunnallisesti tiestöä ja kalustoa koettelevista talven lämpötilamuutoksista on selvitty yhtä
aikaperioidia rikkaampana
ja kokemusta vanhempana.
Tienhoidollekin on ensi talvelle budjetoitu enemmän
varantoja.
Kevät ja kesä tuovat vuosittain tullessaan myös uudet
mopo- ja autokortilliset sekä
innostavat nuoria jälleen
pyörien selkään valpastuttamaan meidän ammattilaisten
reagointiherkkyyttä. Ennen
kesän valmistumispäiviä oppilaitoksista, alkavat monissa
bussiyrityksissä myös pereh-

dyttämisvihkojen lukemiset
tuutorikuljettajan ja kuljettajakokelaiden toimesta. Työtapoihin- ja yrityskohtaisiin
sääntöihin
tutustuttuaan
heitä tulevia alan ammattilaisia alkaa näkyä yrityksien
varikkoalueilla työtehtäviin
perehtymässä. Vaikka tuutorikuljettaja ei aina harjoittelijan matkassa mukana olisikaan, on sinun hyvä muistaa
kollegana asiallinen ja rakentava neuvominen. Muistathan itsesi ensimmäistä päivää itsenäisesti ratin takana?
Eikö ollutkin mukava kysyä
apua
ongelmatilanteessa?
Jälkeenpäin on joskus tullut itsenikin mieleen, mitä
kaikkea itsestään selvyyttä
sitä onkin tullut kysyneeksi. Sinä olet kollegana yksi
avainhenkilö uuden kollegan
saumattomassa työyhteisöön
sopeutumisessa – pidä siitä

kiinni! Jokainen meistä tarvitsee joskus apua.

Vakavaraisin katsein tulevaan
Pidimme Tampereella henkilökuljetusmessujen aikaan
yhdistyksemme kevätkokouksen. Oli aika jälleen kuitata viime vuoden tilinpäätös ja
katsoa tulevalle tilikaudelle.
Laiteinvestoinneista huolimatta voimme olla tyytyväisiä päättyneeseen tilikauteen.
Kuulumme vakavaraiseen
ja stabiiliin yhdistykseen,
jonka talouden kivijalat ovat
vahvasti muurattuina paikoilleen. Sinä voit jäsenenä
kantaa tuleville tilikausille
kortesi kekoon suosittelemalla kollegaasi jäseneksemme –
se kannattaa!

Turisteja on tulevalle kesälle
ennustettu saapuvaksi edellisiä kesiä enemmän, mikä
tukee varsin hyvin valtiontaloutemme piristymistä. On
hienoa havaita, olevamme
valtiona kiinnostava matkailumaa. Muistathan olevasi
turistin matkailupäivän yksi
avainhenkilöistä. Olet luomassa heidän tietoisuuteensa
maassamme vallitsevaa fiksua tekemisen meininkiä.
Olet ammattilainen – ja anna
sen myös näkyä!
Lämmintä kesää toivottaen,
Tomi Vasiljev
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Ants, Töny ja Timo tervehtivät
toisiaan satamassa.

Eesti Bussijuhtide Ühing EBÜ
päiväretkellä Suomessa
Helsingin Länsisatamassa on vilskettä Terminaalirakennuksessa.
Ulkona hieman viileä
tuuli ei haittaa matkustavaisia suuntaamasta
kohti etelää lähtevää
laivaa. Kaksi miestä katselee kuitenkin toiseen
suuntaan juuri saapuneesta laivasta tulijoita
ja siellä se on,231 ARS
rekisteritunnuksin, SETRA S80 vm. 1976 kuljettajanaan Tõny Piibur.
Museobussille on sopivasti tilaa kahden ison
bussin välissä.
Ventoniemen uudempi lyhyt
Setra on aivan lähituntumassa. Tervehdyksiä vaihdetaan ja
pääjoukkoa aletaan odotella.
Pian on ryhmä koossa ja matka kohti Lahtea saattaa alkaa.
Pakollinen nähtävyyskierros
sataman rakennustyömaalla,

6
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Crusellin silta ja kanavanrantaa kohti keskustaa. Lahden
moottoritien päässä arviointia matka-ajasta Orimattilaan
Neste K Tuuliharjaan. Puheensorina täyttää matkustamon ja 80km/h on sopiva
nopeus Setralle. Johtaja Toivo
Leht ottaa yhteyden Scania
Suomi Oy:n johtaja Robert
Eklundiin ja kertoo oletetun
saapumisajan. Timo Rinnekari pitää tervetuliaispuheen.
Reissu etenee mukavasti, tietoja päivitetään ja juttuja kerrotaan.
Neste K Tuuliharjan ravintola
on uusittu hienosti. Buffetlounaan aikana myös Robert
Eklund saapuu ryhmän täydennykseksi ja vaihtaa tervehdyksiä johtaja Hugo Osulan
kanssa.
Matka jatkuu kohti SOE Busproduction Finland Oy:n tehtaalle Lahdessa. Siellä johtaja
Mikko Riihimäki vie ryhmän
tehdaskierrokselle.
Paljon
on toiminnassa tapahtunut

muutoksia ja kehitystä sitten
vuoden 2007, jolloin olimme
Jorma Kuisminin kanssa vastaavalla kierroksella paikan
avajaisissa. Luovutushalliin
tutustumisen jälkeen nousimme taas Setran jousille kohti
Helsinkiä ja Oy Pohjolan Liikenne / Pohjolan

Kaupunkiliikenne Ab:n
Veturitien varikkoa.
Varikko sijaitsee entisen Shellin kohdilla Pasilan ratapihan
ja pääradan välissä. Siellä meitä oli jo odottamassa johtaja
Heikki Alanko ja jäsenemme
yrittäjä Lauri Rinta-Kanto yllätysvieraana. Kokonaan uuden ja käytännön vaatimuksia vastaavan kokonaisuuden
esittely avarsi käsityksiämme
varikon liikenteen vaativuudesta. Selkeät jaottelut eri
toiminta-alueilla, yhdistettynä
pitkälle vietyyn työturvallisuusajatteluun oli keskeinen
teema, jossa tulevaisuuttakaan
ei ollut unohdettu. Kuvasarja
alueen muuttumisesta muis-

tuttaa työmäärästä, jolla kokonaisuus oli luotu.
Pohjolan Liikenteen varikkokäynnin jälkeen Setran keula
kääntyi kohti Helsingin keskustaa ja ravintola Zetoria.
Suunnitelmassa oli ensin käydä hankkimassa energiaa omaehtoista vapaa-aikaa varten
ja sitten suunnata klo 21.00
kohti iltalaivaa. Tunnelmaa tekivät mukavat puheet ja muistamiset puolin ja toisin.

Virossa toimivista
hinauspalveluistakin
saimme hyvää opastusta.
Päiväretki meni hienosti aikataulun mukaisesti ja uusia
yhteistyömuotoja kehiteltiin.
Kiitämme kaikkia päiväretken
mahdollistaneita henkilöitä ja
yrityksiä !
Eesti Bussijuhtide Ühing, EBÜ on linjaautonkuljettajien yhdistys, johon voivat
liittyä kaikki linja- autonkuljettajat. katso
lisää heidän kotisivuiltaan: www.bussijuhid.ee
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Johtaja Hugo Osula ja Zis 127 vuosimallia 1956
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”Hooverit”

TALLINNAN TIMELESS
MUSEOBUSSIYÖ

Ikarus 55-14 Lux 1972

Toiminnallinen tapahtuma keräsi merkittävän
määrän vanhoista busseista innostuneita eri
ikäisiä ihmisiä Tallinna Bussijaamin alueelle
eräänä toukokuun lauantai-iltana.
www.Timeles.ee ei ole yksistään nettiosoite Estonian
suuntaan, vaan laaja osaamisen ja tekevien ihmisten yhdistelmä. Vahva näkemys entisöityjen kansankuljettimien
maailmasta ennen ja nyt, on
havaittavissa, ja ennen kaikkea koettavissa, käytännön
olosuhteissa
linja-autojen
kyydissä Tallinnan kaduilla.
Tilaisuudessa vallitsi tavattoman innostunut ilmapiiri ihmisten jonottaessa pääsyä eri
merkkisten bussien kyytiin.
Kun yksi kierros oli tehtynä,
siirryttiin heti pyrkimään seuraavan autoon. Vapaaehtoisina kuljettajina, bussijuhtina,
toimivat seuran jäsenet, joita
johti Tony Piibur. Huomiota
herätti pienen Setra S 6:n kuljettajattaren 50-lukuinen kesämekko, piikkikorkokengät ja
leveälierinen aurinkohattu.
Tallinna Bussijaamin alueelle
oli tuotu 15-20 kpl erilaisia
vanhoja busseja ja muita hieman pienempiä kuljettimia
edustaneita teknillisiä laitteita,
kuten vanhoja Volga-takseja.
Pääosa autoista oli tapahtuman aikana ajossa. Muutamia
yksilöitä oli näytillä kosketusetäisyydellä. Esimerkkeinä mainittakoon ”Idän Greyhound”
ZIS 127 vuodelta 1956. Ainoa
auto, joka on maailmalle säästynyt. Paikkaluku 33, pituus
10,22m, 134kW kaksitahtidieselmoottori antoi mah-

dollisuuden jopa 120km/h
nopeuteen. Viime hetken
pelastuksen koki taas TA-6
autobussi, joka oli jo romuttamon nosturin ”syleilyssä” ,
kahmari menossa katon läpi,
kun se saatiin ostettua Rakveren Kuusakoskelta.
Auto on entisöity ja on hyvä
esimerkki aikansa rakenteista.
Laatu on karheaa mutta helppoa korjata perustyökaluilla.
Matkustajilla on selkänojalliset penkit, jotka ovat paremmat kuin kuorma-auton lavalle
nostetun ”kontin” puulankut.
Sisätilan melu ei varmaankaan
aikanaan ole ollut kynnyskysymys matkalle lähtöön, vaihtoehtoja kun ei varsinaisesti
ole ollut.

Setra S80 1976

Volvo B14 Autokori 1938

Toiminnallisen tapahtuman
merkitys ajoneuvojen entisöijille on myös merkittävä.
Asiasta innostuneiden osallistujien suora palaute antaa voimaa tarttua uusiin haasteisiin.
Historian tallentaminen tässä
muodossa laajentaa elämyksellistä ymmärrystä maailman
menosta, joka on muutoksiltaan nopeaa ja uutuuksia
täynnä.
Entisöityjen bussien menneestä maailmasta riittäisi tarinaa mutta tyydymme lyhyeen
versioon kuvateksteissä.
www.timeless.ee
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Volvo B63508 SKV Katrineholm 1962

TEHTAANMYYMÄLÄ
Kulttuurikeskus Vanha Paukku,
Kauppakatu 23, Lapua puh 050 527 5728
Kesän aukioloajat 4.6.–29.7.
ma–pe 10–18, la 10–15, heinäkuussa su 12–15
HELSINKI MYYMÄLÄ
Katariinankatu 2, Helsinki puh 050 5388 244
Kesän aukioloajat 1.6.–31.8.
ma–pe 10–18, la 10–16, su 12–16
www.lapuankankurit.ﬁ

Meeko

Sähköinen Meeko on
kuljettajan kulkuavustin
ja hankittavissa suoraan
maahantuojalta klubituotteena.
Sähköpotkulauta on mainio apuväline kulkemiseen
etenkin kaupunkiolosuhteissa. 10” pyörillä varustettuna ja 350W-400W takapyörämoottorilla varustettuna laite kulkee noin
30-40km tasaisella tiellä/
kadulla. Lataaminen on
helppoa, 220V pistokkeen
kautta 3-4tuntia tai vähemmän. Akun voi ladata myös
turistibussin invertterisähköllä vaikka ajon aikana.
Ohjaustangon voi kääntää
rungon päälle, samoin kuin
lisävarusteena saatavan istuimen.
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10” ilmakumirenkaat tasaavat menoa huomattavasti
täyskumisiin verrattuna,
mutta rengaspaineista kannattaa pitää huolta. Malleihin voi tutustua netissä
www.meeko.ﬁ sivustolta.
Löydettyäsi
haluamasi
mallin, voit ottaa yhteyttä
maahantuojan edustajiin.
Ilmoita jäsenyytesi ja jäsennumerosi. Meekon hinta
määräytyy kokoluokan ja
varusteiden mukaan. Hinta
on n. 600-800€ + Alv.

Pyrimme
kokoamaan
mahdollisimman suuren
yhteisostoksen, jolloin
hintaa voidaan tarkistaa. Yhdistyksemme saa
myös hieman Klubituotetilille
toiminnallista
avustusta kokonaiskaupasta.
Yhteydenotto-osoitteet
ja tiedustelut;

samu.saaristo@mymeeko.fi
050 505 7313
totti.kallio@mymeeko.fi
040 035 0101

Ari Karesvuo

Taas liikennekulttuurista
Aiheesta on helppo puhua, koska meillä kaikilla ammattikuljettajilla
riittää erilaisia kokemuksia liikenteestä. Voi
myös sanoa, että jokaisena työvuorona voisi
ajaa kolarin, jos pitäisi
oikeuksistaan tarkasti kiinni. Onneksi ammattitaitomme ja kokemuksemme auttaa
selviytymään erilaisista
yllättävistä tilanteista.
Miksi näin? Liikennepsykologinen silmämme on kehittynyt kokemuksen myötä niin,
että osaamme lukea ennakolta, miten kanssa-autoilijat
käyttäytyvät eri tilanteissa.
Esimerkiksi
moottoritiellä
ajaessamme, voimme melko
varmasti päätellä kääntyykö
edessämme ajava ajoneuvo
seuraavaan ramppiin.
Hyvissä ajoin monet alkavat
hidastaa vauhtiaan ja ajavat
reunempaan, vasta myöhem-

min, tai ei ollenkaan, käytetään vilkkua. Tälläisiä eleitä on
kokeneen kuljettajan helppo
lukea, kun keskittyy ajamiseen
siten kuin siihen pitääkin.
Eräs tyypillinen tilanne syntyy ohituskaistoilla. Ajamme
pitkän matkaa jonkin auton
perässä, joka kulkee hiljempaa
kuin liikennemerkki osoittaa.
Haluaisimme ohittaa auton,
mutta emme voi sitä tehdä
vastaantulevan
liikenteen
vuoksi. Pian on tulossa ohituskaista ja silloin pääsemme
turvallisesti ohi.
Kuinkas käykään, edellämme ajava kiihdyttää vauhtia ja
emme pääsekään ohi. Tekeekö
hän sen piruillakseen? Ei tee.
Kokemuksesta tiedämme, että
tälläisen köröttelijän ajokokemus on vähäinen.
Päästessään leveämmälle tielle
hän kiihdyttää vauhtiaan huomaamattaan. Peileihin nämä
köröttelijät eivät liiemmälti
katsele.

Eniten huolestuttaa kuitenkin
suomalaisen
liikennekurin
höltyminen. Monet pitävät
oikeuksistaan kiinni silmittömästi ja tällöin syntyy helposti odottamattomia tilanteita.
Eräs ryhmä, kokemukseni
mukaan, on sporttihenkiset
pyöräilijät. He ajavat kovaa
vahtia kaupunkien pyöräilyväylillä ja jopa tiellä, vaikka
pyörätie olisi ajoradan vieressä. Kaikki varmaan tietävät oikealle käännyttäessä suoraanmenevän pyörän väistämisen.
Ei näy peilistä mitään ja kuitenkin käänyttäessä pyöräilija
onkin edessä. Sieltä tulee jos
jonkinlaista käsimerkkiä ja
ärräpäitä päälle. Ihmetyttää,
miksi nämä sporttipyöräilijät käyttävät harjoitusratana
yleisiä katuja ja teitä, eivätkä
piittaa muista tienkäyttäjistä
lainkaan.
Liikkuessamme työmatkoillamme muissa länsimaissa on
helppo havaita liikennekulttuurin erilaisuus positiivisella
tavalla. Siellä otetaan huomioon muutkin tienkäyttäjät.

Varsinkin jalankulkijana olo
tuntuu turvallisemmalta kuin
meillä Suomessa. Tuhannen
taalan kysymys onkin: Kuinka
saada tämä juppien ja takametsien asukkien liikennekäyttäytyminen muuttumaan
siten, että kaikki ottaisivat
naapurin huomioon. Tai edes
näyttämään suuntamerkkiä.
Mikäli ihmisten käyttäytyminen liikenteessä kiinnostaa
enemmän, kehoitan lukemaan
teoksia liikennepsykologiasta. Kirjoissa on paljon meille
tuttuja asioita ja itsestäänselvyyksiä. Saattaapa tulla joku
”ahaa”-elämyskin. Näin tulemme vielä entisestäänkin pätevimmiksi kuljettajiksi.

Turvallisia kilometrejä,
Ari Karesvuo
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Hinaushommiin, vaikken osaakaan

Komea on Vikmanin
M.A.N. hinausauto,
yrittäjä Ari ja velipoika
Kari tyytyväisinä
toimivan itse
rakennetun auton
vieressä

Miten linja-auto nousee
Päätoimittaja antoi minulle tehtäväksi kirjoittaa
linja-autojen hinaamisesta. Yritin väitellä, etten
tiedä asiasta mitään, mutta kirjoitettavaksi
tuli. On kiva kirjoittaa kerrankin asiasta, josta ei
tiedä mitään. Kuinka moni meistä on hinauksen
asiantuntijoita, moniko on itse joutunut linjaauton kanssa hinausauton koukkuun? Minä en
ole.

Mistä tietoa, siis
hinausfirmaan.
Onneksi
paikkakunnalla,
tarkemmin Forssassa, on
yksi hinausfirma, joka tekee
myös linja-autojen hinauksia. Ihan millään mopopelillä ei isojen bussien kimppuun kannata käydä, siksi
Vikmanin Arille. Ari pyörittää veljensä Karin kanssa
Forssassa täyden palvelun
hinausyritystä, jonka heidän isänsä Jorma on aloittanut. Arin poika Eetu on
myös töissä yrityksessä ja
Jorma katselee jo vierestä.
Kalustona on kaksi isoa neliakselista M.A.N. raskaan
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kaluston hinuria ja kolme
pienempää
hinausautoa.
Näillä palvellaan apua tarvitsevia asiakkaita Forssan
ympäristössä.
Ensimmäiseksi pitää tutustua hinausautoon, kun lähelle pääsee. En uskalla kiivetä
auton ohjaamoon, vaan tyydyn katselemaan vierestä,
kun Kari kääntelee autoa.
Olen tullut paikalle linjaautolla, mutta emme nosta
sitä nyt koukun nokkaan.
Asetamme autot vain lomittain niin, että se voisi näyttää hinaukselta. Vuosi sitten
hankitussa MAN hinurissa on neljä akselia, joista
kaksi etummaista ohjaa ja

kolme taaimmaista vetää.
Etummainen akseli ei siis
vedä, jolloin ohjautuminen
on parempaa kuin jos siinä
etummaisessakin olisi veto.
Vikmanin hinausautoissa on
hienoa se, että ne ovat pitkälti itse rakennettuja.
Hinausauton perästä työntyy ulos kuljetuspuomi,
jolla tässä uudemmassa
MAN:ssa ylletään yli neljään metriin pyörien alle
tulevien ns. ”grillirautojen”
kanssa. Tämä tarkoittaa sitä,
että pitkän takaylityksen
omaavat telibussitkin voidaan ottaa kyytiin takaperin
hinattaviksi. Useimmiten
hinaus tapahtuu bussin etupää ylös nostettuna, jos vain
voimansiirto tai muu sallii.
Kun bussia hinataan takapää edellä, nostetaan etupään jousitus yläasentoon,
jos se vain on mahdollista.
Ohjaus tietysti lukitaan suoraan asentoon. Joskus joudutaan ahtaissa paikoissa
käänneltäessä käyttämään

bussin ohjausta apuna käännöksen onnistumiseksi. Jos
viedään etupää edellä, pitää
vetolinja katkaista. Yleensä
se tehdään vetoakselit irrottamalla. Scaniassa akselit
kiinnittyvät pyörän napaan
irtolaipalla, joka kiinnitetään takaisin paikkaansa
hinauksen ajaksi. Volvossa
laippa on kiinteästi akselissa. Siksi hinausautosta
löytyy irtolaipat, jotka kiinnitetään hinauksen ajaksi
pyörän napaan. Muutoin
tulee perän öljyt maantielle ja se ei ole kaunista eikä
sallittua.

Miten bussi ojasta
pois, pellolta tielle
tai kyljeltään pystyyn
Näitä vetoja ja nostoja varten hinausautosta löytyy
nostopuomi ja vinssejä.
Nostopuomi venyy pituutta
niin että sen pää nousee yli

Kuvan pitkällä kuljetuspuomilla lyhyen kaksiakselisisen linja-auton
kuljettaminen takapää nostettuna onnistuu helposti.
kuuden metrin korkeuteen,
maasta katsoen. Sen päästä
tulee yhden vinssin vaijeri,
jossa vetovoimaa 24 tonnin
verran. Nostopuomin alkupäässä on toinen 24 tonnin
vinssi, jolloin yhteisvetoa
on jo 48 tonnin verran. Jos
nämä vielä tuplattaisiin väkipyörillä, niin kyllä sieltä
ojasta tai suosta bussi tulee jo kappale kerrallaan.
Täytyy olla kestävämpiä
kohteita, mihin tämänlaisia
voimia voidaan käyttää. Lisäksi ohjaamon takaa tulee
vielä kolmannen vinssin
vaijeri, johon vetovoimaa
saadaan 13 tonnin verran.
Tonni tarkoitta sitä voimaa,
jolla tuhannen kilogramman
massa nousee maan pinnalla
pystysuoraan ylöspäin.
Hinausautossa on mukana suuri määrä erilaisia lisävaijereita, kettinkejä ja
vetoliinoja, joita erilailla
kohteeseen kiinnittelemällä
voidaan vedot suorittaa. Hinaajan yksi toimintaohjeis-

ta on, että kohdetta ei saa
kohtuuttomasti vaurioittaa
enempää kuin se jo on. Hieno hinausyrittäjä tunnetaan
siitä, että nostaa autoja ehjänä tielle. Toissatalvena oli
bussi liukunut kylki edellä
kallioon, keli kun oli silloin
tosi liukas. Kyllä sekin oli
sieltä tielle tullut Vikmanin
vetämänä yhtään naarmua
bussin kylkeen lisäämättä.
Kylkeen jäi vain pari pientä
kallion painamaa.
Tiedusteluuni vaikeista bussien nostotöistä Vikmanit
löytävät kolme esimerkkiä.
Paha oli nostaa takaisin tielle bussi, joka oli kaukana
pellolla kyljellään. Toinen
oli se, kun bussi oli metsässä kannonpäässä. Pelkkä
veto ei auttanut, täytyi kyetä
myös nostamaan sitä. Kolmas hankala tapaus oli palanut bussi. Ensinnäkin se oli
kamalan likaista työtä saada
kyytiin ja sitten vedettäessä
ongelma oli palaneen raadon koossa pysyminen.

Mitä ohjeita
hinaukseen

omilla kursseillaan koulutusta ja oppia hinauksien
suorittamiseen.

Kuinkahan paljon eri koulutuksissa ja yrityksissä on
annettu kuljettajille ohjeita
linja-autojen hinaamisesta?
Jos avataan auton käyttöohjekirja, niin voi jäädä hinauksesta puhumineen vain
siihen, miten hinaussilmukka kiinnitetään bussin runkoon. Se varmaan onkin se
ainoa tehtävä mitä kuljettaja
voi ja saa tehdä hinausautoa
odotellessaan. Kyllä se hinauksen ammattitaito löytyy
sieltä hinausautosta. Minkään hätäisesti kiinnitetyn
vaijerin tai köyden avulla ei
bussia pidä lähteä hinailemaan. Vetolinjan, varsinkin
vaihdelaatikon, voitelu kun
ei toimi hinattaessa ja silloin lyhytkin siirto saattaa
olla tuhoisaa. Sama koskee
tietysti myös puomin käyttöä, silloin voivat toki jarrut
puuttua. Falck-hinauksen
yrittäjät ja kuljettajat saavat

Hinauksessa ainoa ongelma
ei välttämättä ole voimansiirron ja paineilman toiminnasta tarvittava tieto. Myös
sähköiset toiminnat vaativat
nykyään
perehtyneisyyttä. Linja-autot ovat, kuten
jokainen kuljettaja tietää,
sähköisesti melkoisen herkkiä laitteita. Väärin toimitun
hinauksen seurauksena voidaan päätyä sähköpuolenkin
korjauksiin ja ainakin ohjelmien päivityksiin. Yksi ongelma hinaajalle on myös
oikeiden paineilmaliittimien
löytäminen jousituksen ja
seisontajarrun paineistamiseksi. Liittimien paikoissa
ja merkinnöissä on merkkikohtaisia eroja. Myös bussien ovien toiminta voi olla
vierasta hinaajalle.
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Ylös nostetun nostopuomin alle mahtuu kuvassa vaikka naapuritontin
viljasiilo. Puomin päässä ja siinä alempana näkyvät 24 tonnin vinssien
vaijerikoukut ja edessä ohjaamon takan kyljessä 13 tonnin vinssin
ulostulo. Sivuluukuissa on mittaamaton määrä kaikenlaista tarpeellista.

Hinaukseen varautuminen
Tyytyväinen on liikennöitsijä, jonka bussit eivät joudu hinaukseen. Hinauksiin
on toki mahdollista myös
varautua. Tuo edellä mainittu hinaussilmukka on
autoissa mukana irrallisena.
Sen varmistaminen, että se
myös löytyy ja kuljettajakin
sen tarvittaessa löytää, nopeuttaa hinaustapahtumaa.
Laskutushan tulee työhön
käytetyn ajan mukaan. Toinen huomioitava asia on se,
että silmukka on mahdollista kiertää kiinnitykseensä.
Jos kierteet ovat kurassa ja
ruosteessa, voi jäädä kiinnittämättä tai ainakin kuluu
aikaa. Myös noiden bussin
ilmaliittimien paikan selvittäminen kuljettajalle on
hyvä idea. Bussin käsijarrun
vieressähän pitäisi löytyä
liitin, jolla saadaan seisontajarru vapautettua.
Normaalein hinaus on tielle
pysähtyneen auton hinaaminen korjaukseen. Yhtään
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loppuneen polttoaineen takia tehtyä hinausta ei Vikmanien kohdalle ole sattunut. Sellaistakin kerrotaan
tapahtuneen. Yleisin syy on
vetolinja ongelmat vaihteissa, kytkimessä ja akselistoissa. Myös pettänyt jousitus ja vaurioitunut moottori
aiheuttavat hinaustarpeita.
Kuljettajalle, joka odottelee siellä tien varressa,
annetaan ohjeeksi odotella
rauhassa. Sen hinaussilmukan voi etsiä ja kiinnittää
valmiiksi, vaikka sitä ei tarvittaisikaan. Kuluuhan siinä
hänen aikansa ja pysyy lämpimänä.
Mitään
merkkikohtaisia
hinausohjeita en tähän saanut. On kuitenkin käyttäjien hyvä selvittää ja tietää,
onko linja-autossa jotain
erityisohjeita
hinauksien
suorittamiseen.
Teksti ja kuvat Matti Kulmala

Göteborg
Ruotsalaista näkymää kansankuljetusvälineistä; juna, nivelbussi, polkupyörät ja taksit

Paikalliselta katetulta terassilta oli hyvä katsella paikallista
kansankuljetusta.

Ruotsalainen näkemys pienestä katkarapuvoileivästä.
Leipäkin löytyi lopuksi.

Siirtoajoa kaupungin ja Volvon Truck Experience Centerin välillä
tehtiin 13-litraisen moottorin tahdittamana.

Tiivis ohjelmapäivä tauottui sopivasti kaffepaussienkin
muodossa. Aikataulu oli lähes minuutilleen ajastettu.
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Volvon 9000 sarjan Eurooppa
korimallilanseeraus

Volvo esitteli uudet Euroopan markkinoille tarkoitetut 9000sarjan bussikorimallit Göteborgissa toukokuun lopulla.
Uutuudet esiteltiin Göteborgissa Volvo Trucks Experience Centerissä. Lanseeraukseen oli panostettu merkittävästi ja asiat oli mietitty
loppuun asti. Volvo Buses
pääjohtajan Håkan Agnevallin puheen jälkeen avautuivat verhot ja kolmen bussin
esittely saattoi alkaa. Näytillä
olivat tällä hetkellä valmiiksi
tehdyt coach-mallit , kaksi 9700 2-3akseliset ja yksi
9900 -versio.
Bussien kehittely on pitkäjänteistä työtä ja Volvon globaali markkina-alue on täynnä
erilaisia vaatimuksia bussien
ominaisuuksille niin käyttäjien kuin viranomaismääräysten osalta. Ilmasto-olosuhteet hyvin kylmästä korkeaan
lämpötilaan vaativat omat
ratkaisunsa. Turvallisuus on
Volvon tuotantofilosofiassa
omassa luokassaan ja se myös
tuli esille monella tavalla. Siinä passiivinen ja aktiivinen
osuus on pyritty tekemään
käytännön tarpeita huomioiden. Bussien korirakenteet
edustavat materiaalien uusia
mahdollisuuksia.
Esimerkiksi kattorakenteissa on
saavutettu jopa lähes 300kg
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painonvähennys, mikä ei kuitenkaan ollut pois lujuuksista
vaan päinvastoin. Muotoilulla on saatu korin profiilia
muutettua avarampaan suuntaan ja ilmavirtojen liikkeitä
parempaan hallintaan. Bussien alustatekniikka on otettu
sellaisenaan jo käytössä olevista ja toimiviksi todetuista
rakenteista.

Volvo 9700 teli, edestä ja takaa.

Bussien kokeilua varten oli
käytettävissä muutaman kilometrin mittainen,muulta
liikenteeltä suljettu, kaksikaistainen rata. Parkkikentän
jälkeen oli heti 8%:n nousu,
jossa saattoi kokeilla mäkilähtöä. Sen jälkeen 4%:n alamäki, mutkaa oikealle ja vasemmalle. Loivaa käännöstä molemmille puolille ja erikoinen
10 kpl kaivonkansi- osuus.
Siinä saattoi kuunnella mahdollisia kori-ja alustaääniä.
Noin kilometrin suora, jossa
saattoi kokeilla kiihtyvyyttä
ja jarruja. Käännöspaikan
jälkeen sama matka takaisin
päin ja muutaman käännöksen jälkeen oltiinkin takaisin
lähtöruudussa. Kokeiltavat
autot poikkesivat hieman
toisistaan akselistojen määrässä ja ohjauslaitteen sijoi-

Matkustamoa

Transportnyhedernen päätoimittaja
Jesper Christensen puikoissa Tanskasta
tuksessa oikealle tai vasemmalle. 9700-sarjalaiset olivat
perinteisiä oikeanpuoleisen
liikenteen busseja ja lippulaiva 9900:ssa ohjauslaitteet
oikealla, vasemmanpuolen
liikennettä varten. Moottorit
laitteissa olivat 11-litraisia ja
vaihteiden määrä I-Shiftissä
eteenpäin 12. Kuljettajan
paikalta oli hyvä näkyvyys
myös taaksepäin hyväkuvaisen peruutuskameran ansiosta. Hallintalaitteet hyvin
käsillä. Ohjauksessa sähköavusteisuus vaatii pientä totuttelua, mutta kun siihen oppii, ei siitä halua luopua. Peilien näkymä oli myös hyvä.
Mäkilähdössä jarruavusteisuus oli säädetty 2 sekunnin
ajalle, lähti sitten eteenpäin
tai peruuttamalla ylämäkeen.
(Irroitusaikaa voidaan tarvittaessa säätää.) Kiihdytys
pysähdyksistä 0-80km/h oli
rauhallista. Täysjarrutus oli
tehokasta mutta hallittua.
Kattokuorman pienentyminen on siirtänyt korin painopistettä alaspäin siten, että
kallistuminen on vähäistä ja
meno vakaata. Matkustamon

Kuljettajan työtila

penkit on varustettu sivusiirto-ominaisuudella. Ne ovat
tukevat istua ja kangaslaatu
pysynee kuosissaan kauan.
Korin muotoilun tuoma lisätila on aistittavissa avarana
tunnelmana, teatterimatkustamon lisäksi.
Göteborgin tilaisuudessa esiteltiin myös Volvon erilaisia
oheispalveluja ja rahoitusmalleja. Mielenkiintoista oli
huomata bussihankintaan
liittyvien asioiden painotus
mm kuljettajan, matkustajan
ja omistajan kannalta. Turvallisuus, koulutus, erilaiset
seurantajärjestelmät paikannuksineen ja huoltotarvetiedotuksineen ovat tätä päivää.
Jatkuva taustatyö tutkimuksineen ja käyttäjähaastatteluineen on hyvä keino pysyä
ajanhermolla, koska muutokset ovat ainoa pysyvä olotila
maailmassa.
Uusien mallien tuotantoa
ajetaan ylös siten, että Volvon Puolan tehtaat alkavat
tuottaa busseja viikolla 37
ensi syyskuussa. Miten au-

Invahissin laitteisto tavaratilan etuosassa,
toimii sekä sähköllä että manuaalisesti.

Volvon 11 litrainen moottori

toja sitten saadaan Suomen
markkinoille, voikin olla hieman pidemmän ajan kysymys. Jyväskylän näyttelyyn
18.6.2018 on kuitenkin aina-

kin yksi 9700 varattu.
Kuvat ja teksti: Isko Uusimäki
www.volvobuses.com
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Eerikkilän vastaanottoaulassa on vanhoja Helsingin stadionin penkkejä
kunnioittamassa Erik von Frenckelin merkitystä paikan synnylle ja Suomen

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort
eli Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela.
Eerikkilän Urheiluopisto on nykyisellään monipuolinen liikunnallinen oppimis-, harjoittelu- ja viihtymiskeskus
kaikille, jotka haluavat
kehittyä jossakin urheilulajissa tai viihtyä
urheilun ja luonnon
parissa. Jalkapallo ja
salibandy ovat päälajit, mutta muuhunkin
Eerikkilä tarjoaa mahdollisuuksia. Erilaisten
aktiviteettien järjestämiseen urheilun ja
luonnon parissa Eerikkilä Sport & Outdoor
Resort antaa hyvät
puitteet ja mahdollisuudet.
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Koulutusta

Urheiluopistona Eerikkilä
palvelee opiskelijoita, jotka
haluavat parantaa tietojaan
ja taitojaan urheiluun ja liikuntaan liittyen. He voivat
suorittaa liikunnanohjaajan
peruskurssin ja siten hankkia
parempia valmiuksia esimerkiksi liikunnanopettajan koulutukseen pyrkiessään. Myös
valmentajien koulutusta on
ohjelmassa, sitä voi opiskella
jopa ns. työn ohessa. Valmentajatkin tarvitsevat nykyään
koulutuksen tehtävään päästäkseen ja sitä varten he suorittavat valmentajan erityisammattitutkinnon.
Eerikkilässä on myös luontoon liittyvää koulutusta,
erä- ja luonto-oppaiden ammattitutkintoon valmistavaa

koulutusta. Se on vuoden
kestävä lähiopiskelujakso,
jonka opiskelijat viettävät
hyvin luonnonläheisesti. Siihen tarkoitukseen sopii hyvin Eerikkilän hoidettavaksi
vuokratut Hämeen Luontokeskuksen tilat. Alueellisesti
Hämeen Luontokeskus on
saman Ruostejärven rannalla kuin Eerikkiläkin, mutta
yhtenäisen rantaviivan katkaisee kapea yksityisranta
niiden välillä.

Harjoittelua ja
aktiviteettejä
Tuolla
luontokeskuksessa
opiskelijat hoitavat opastukset retkeilijöille ja matkailijoille. Opiskelijat voivat
toteuttaa oppimaansa esimerkiksi järjestämällä erilai-

sille ryhmille luontoaktiviteettejä. Myös leirikoulujen
järjestäminen on merkittävä
osa luontokeskuksen ja luonto-opiskelijoiden toimintaa.
Luontokeskuksessa tapahtuvaan osallistuvat ryhmät
majoittuvat
Eerikkilässä.
On varsin mainio leirikoulupaikka varsinkin kaupunkien
koululaisille.
Suurin käyttäjäryhmä ovat
jalkapallo- ja salibandyseurat. Eerikkilässä toimii jalkapalloilijoiden kehittämiseen
erikoistunut Sami Hyypiä
Akatemia ja salibandyn pelaajiin erikoistunut Floorball
Academy. Näiden valmennuskeskusten ohjelmat vetävät paljon harrastajia koko
maasta Eerikkilään. Tämä
takaa sen, että Eerikkilän
pihalla näkee linja-autoja eri
puolilta Suomea.

Vastaanotto on valoisa, tiskin etupuolella markkinointipäällikkö Laura Siren ja takana Marika
ja Reetta.

Mikä paikka
Eerikkilän omistaa Palloilusäätiö. Eerikkilä on toiminut
jo vuodesta 1949, jolloin Erik
von Frenckel lahjoitti omistamistaan Saaren Kartanon
maista alueen Palloliitolle
jalkapallon harrastamiseen.
Jalkapallo, kuten muukin urheilu, oli lähellä Frenckelin
sydäntä. Erik von Frenckelin
kunnioittaminen näkyy Eerikkilässä edelleen monissa
yhteyksissä, uusin on Helsingin olympiastadionin korjauksen yhteydessä poistettujen penkkien hankkiminen
opiston aulaan.
Eerikkilä pystyy nykyisellään majoittamaan tiloihinsa
suuria määriä, majoitustilaa
on noin 450 henkilölle. Vanhin rakennus on 1950-luvun
alusta peräisin oleva Hirsihovi. Se on ensimmäinen rakennus alueella. Siinä pystyy 40
- 50 henkilöä majoittumaan
viihtyisästi hirsirakennuksessa. Uudempi opistorakennus on 1980-luvulta, jossa
toimii ravintolatilat. Siinä
on ollut myös majoitustilaa,
mutta meneillään olevassa
remontissa ne muuttuvat toisenlaiseen käyttöön. Tiloihin

tulee E.klubi ja ravintolatilatkin laajenevat. E.klubi
tarkoittaa esimerkiksi tilaa
viihtymiselle, seurustelulle
ja elokuvateatterille.
Nykyinen päärakennus on
nimeltään Frenckell. Se on
varsinainen toiminnan keskus. Vastaanotto, kahvila ja
toimistotilat löytyvät siitä.
Lisäksi siinä on reilut 60 huonetta, kokoustiloja, saunat
ja uima-allas. Eerikkilässä
voi maksua vastaan uimassa
käydä kuka vaan, myös Tammelan koulut käyttävät sitä.
Varsinaisesti joukkueiden
ja ryhmien majoitukseen on
tarkoitettu Tammela-rakennus. Siellä on isoja huoneita joukkueille ja se sijaitsee
aivan ison Eerikkilä-hallin
vieressä.
Uusinta uutta Eerikkilässä
ovat huvilat ja lomahuoneistot. Huvilat ovat täyden valmiuden majoitustiloja lomatai kurssiasumiseen. Kuhunkin huvilaan mahtuu 9 – 13
henkilöä. Lomahuoneistoista
toinen on jo valmis ja toinen
valmistuu elokuussa. Kummassakin on 16 neljän hengen huonetta keittiötilalla,
mutta ei saunaa. Nämä ovat

vapaasti varattavissa ja niihin
Eerikkilä toivoo lomailijoita.

toki myös sisätiloja, rantasauna ja klubisaunat.

Urheilutiloista

Ulkotiloja onkin sitten näkyvästi. Jalkapallokenttiä on
neljä, kaksi lämmitettävää
luonnonnurmikenttää, yksi
lämmitettävä keinonurmikenttä ja yksi aivan tavallinen nurmikenttä. Eerikkilä
areena on isolla katsomolla ja
kaikki tietysti hyvin valaistuja. Toisen luonnonnurmikentän ympärillä kiertää juoksurata, joten yleisurheiluakin
voidaan harrastaa ja kisailla.
Eerikkilää ympäröi mahtava
luonto, järviä ja metsää. Uimarannat ovat erinomaiset,
Hämeen luontokeskuksen
kohdalta löytyy Ruostejärven yleinen uimaranta kaikkien käyttöön. Vaellusreittejä
kulkee myös tätä kautta, mm.
Hämeen Ilvesreitti.

Eerikkilän urheiluun tarkoitetut tilat ovat monipuoliset.
Suurimman huomion ovat
saaneet kuitenkin jalkapallon
pelaamiseen sopivat kentät ja
hallit. Suuri Eerikkilä halli
on hyvin ympärivuotiseen
jalkapallon harjoitteluun sopiva rakennus. Hallissa on
sen koko pituuden mittainen juoksusuora ja muunkin yleisurheilun harjoittelu
onnistuu siellä. Talviaikaan
varsinkin lähialueen seurat
käyttävät sitä sisäharjoitteluun ja tietysti vierailevat
joukkueet. Vuonna 2016 valmistui ylipainehalli, jossa on
lämmitettyä tai jäähdytettyä
tilaa tekonurmikenttäharjoitteluun.
Monitoimihallissa on tilat salibandyn harjoitteluun ja pelaamiseen. Siinä on myös osa
ns. toiminnalliseen harjoitteluun ja fysiikkaharjoitteluun
sekä kiipeilyseinä. Sisätiloina
löytyy vielä kuntosali ja parkettitilaa ryhmäliikuntaan.
Saunat järven rannalla ovat

Moninaisten luontoon liittyvien aktiviteettien harjoittamiseen löytyvät tarvittavat
välineet. Voidaan lähteä metsään tai järvelle niin talvella
kuin kesällä. Aika kattava on
siis valikoima, mitä Eerikkilässä voi tehdä. Eerikkilä tekee yhteistyötä muiden alueen matkailualan yrittäjien
kanssa.
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Sisäkuva isosta Eerikkilä hallista, iso keinonurmi jalkapallolle
ja juoksusuora vasemmassa reunassa.

Mistä löytyy
Eerikkilä löytyy Kanta-Hämeestä Tammelasta. Valtatie
kahdelta ajetaan 3.3 kilometriä Härkätietä (vanha
Hämeen Härkätie) Portaan
suuntaan ja käännytään viittojen mukaan vasemmalle
Eerikkilän Urheiluopistolle
eli Urheiluopistontielle ja numero on 138, siis sitä ajetaan
1,38 kilometriä ja ollaan pihassa. Helsingistä ajaa sinne
autolla hieman yli tunnissa ja
Forssasta, joka on lähin kaupunki, 20 minuutissa. Opasteita seuraten ei voi eksyä,
ainoa harhauttaja on tienviitan puuttuminen kakkostien
risteyksestä, täytyy uskoa
ennakkoviittoja. Ja jos luulet
olevasi eksyksissä tai haluat
ennakkoon tietoa Eerikkilästä, niin soita vastaanottoon
numero 020 1108200.

Uusia opastauluja löytyy alueelta useita ja niistä on helppo
selvittää mistä mikin kohde
löytyy, myös linja-autojen
pysäköintipaikka. Hämeen
Luontokeskus ei löydy tämän
opasteen mukaan, on sen
verran etäällä kuitenkin.

Hirsihovi en ensimmäinen tälle Erik von Frenckelin
lahjoittamalle alueelle rakennettu rakennus.

Teksti ja kuvat Matti Kulmala

Huvilat ovat moderneja suurine lasipintoineen. Niistä avautuu
näkymä Eerikkilän edessä olevalle Leppilammelle.
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Päärakennus Frenckel on näyttävä takana olevan lämmitettävän tekonurmikentän suunnalta katsottaessa.
Eerikkilään pihaan saavuttaessa
nähdään ensimmäisenä oikealla oleva
iso Eerikkilä halli, majoitusrakennus
vasemmalla on Tammela ja linjaautojen pysäköintipaikka on siinä, missä
juuri ovat. Eerikkilän piha on hieman
ongelmallinen isoilla linja-autoilla
ajettavaksi, ota varovasti ja tutustu
pihaan.
Helsingin suunnasta
kakkostietä tultaessa
voi täällä mäen päällä
ruveta hidastelemaan,
ettei mene ohi Porras
suuntaan oikealle
kääntyvästä Härkätiestä
eli museotienä Hämeen
Härkätiestä.

Tämän pidemmälle ei kannata linja-autolla ajaa Eerikkilään ryhmää tuotaessa ja kuormaakaan ei kannata purkaa ennen kuin on
selvitetty mihin majoitutaan. Sisäänkäynnin läheisyyteen ajaa
vain kevyt huoltoliikenne ja tuo henkilöauto on aivan väärässä
paikassa pysäköitynä.

Hämeen Luontokeskus on Eerikkilän vuokraamana nykyään toiminnallinen luonto- ja
erä oppaiden koulutustilana,
josta saa luontoon liittyviä
palveluja.

Pietari 2018 bussilla / junalla
Hotellipaketti 3 vrk, bussilla alk. 159 €
Hotellipaketti 3 vrk, junalla alk. 199 €
Räätälöimme matkasi mihin tahansa
Venäjälle.

Venäjän viisumit
- kertaviisumi
- vuosiviisumi
- 2 vuoden viisumi
- 3 vuoden viisumi

77 €
129 €
250 €
362 €

Eerikinkatu 20, 20100 Turku, puhelin 02 2504 655,
fax 02 2504 755, www.nevatours.ﬁ

Huomio !
ILMOITUKSIIN
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palautetta

Linja-autot onnettomuuksissa ja
matkustusturvallisuus linja- autoissa.
Onko tarvetta kouluttautua.
Kun pohditaan linja-autojen liikenne- ja matkustusturvallisuutta, niin turvallisuus pitää jaotella kolmeen osatekijään.
1. Linja-auton omien matkustajien turvallisuus
2. Linja-autojen osallistuminen kolareihin
3. Kuljettajan turvallisuus
Trafi on lähivuosien varrella tutkinut aiheita, ja julkaissut
niistä varsin monia selvityksiä. Selvitysten mukaan kuljetusalan yritysten ja jopa kuljettajienkin tulisi aika ajoin
pohtia kyseisiä aiheita.
Samalla yrityksen tai kuljettajan tulisi miettiä, haluanko
joutua onnettomuuksiin ja kuinka selviydyn kunnialla niihin liittyvistä toimenpiteistä, seurauksista ja seuraamuksista. Itsetutkiskelun kautta jokainen tehköön omat päätöksensä. Vai olisiko helpoin tapa valmistautua ennakkoon tuohon
pahimpaan, eli eriasteisiin ongelmatilanteisiin.
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimuksissa ja niissä
seuranneissa mm.Trafin julkaisuissa on kattavasti tuotu
velvoitteita meille kouluttajille ja kuljetustoimintaa harjoittaville yrityksille perehdyttää kuljettajat ja henkilökunta aihealueisiin. Mutta niinkauan kun ei ole pakko, suositukset
eivät riitä.
Mutta olisiko yritysten mietittävä vapaaehtoisesti toiminnassaan turvallisuuslähtöistä ajattelu- ja toimintatapaa parempana palveluna ja markkinointiajatuksena.
Yrityksethän voivat kouluttaa henkilöstöään myös ammattipätevyyspäivinä omissa tiloissaan omine järjestelyineen.
Jos omassa organisaatiossa ei ole oikeutta näihin, palvelun voi ostaa ainakin meiltä Tieliikennekoulutus MIKRA
Ky:ltä.

Mopoautoista vielä...
Tervehdys täältä Savosta!
Luin tuossa juuri ilmestyneen lehden, ja Karesvuon
Arin mopoautojutun. Asiavirheitä, jotka voisi korjatakin. Se M-luokan ajokortti.
Oli näin ennen vanhaan.
Mutta on jo kauan ollut kaksi ajokorttiluokkaa. AM120,
joka oikeuttaa kuljettamaan
kaksi- ja kolmipyöräistä ajoneuvoa (mopoa). Kuljettajatutkinnossa vaaditaan teoriakoe ja käsittelykoe suljetulla
radalla tutkintopaikalla. Sitten tämä mopoauto: AM121
oikeuttaa kuljettamaan kevyttä nelipyörää (mopoauto). Kuljettajatutkinnossa
vaaditaan teoriakoe ja AJOKOE liikenteessä. Eli mopoautokorttia ei saa ilman

ajokoetta. Eli on näillä mopoauton kuljettajilla kuljettajatutkinnon vastaanottajan
hyväksyntä liikenteessä suoritetusta ajokokeesta.

Ensi lehteen voisitte korjata,
että ei jää lehden välityksellä
vanhaa tietoa.Voitte tarkistaa
asiat Trafin sivuilta.
Kiitos muuten hyvästä lehdestä!
Reino Puurunen jäsen 369/08
liikenneopettaja evp, kuljettajatutkinnon vastaanottaja evp
Hyvää kesää !

-turvallisuustoimintaohjeen laatiminen yritykselle
tai kuljettajalle

Olisihan järkevää toteuttaa koulutukset omiin tarkoitus- ja
toimintaperiaatteisiin sitoen.

Nämä olivat vain esimerkkejä. Voihan koulutuspäivään valita mitkä osiot tahansa.

Koulutukset voisivat sisältää erilaisia turvallisuuspohjaisia
asiakokonaisuuksia yrityksen toiveiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Eräs seikka kuljettajien tulisi kuitenkin sisäistää jopa ilman
koulutustakin. Hän vastaa kaikista ajoneuvolle tapahtuneista ongelmatilanteista ylimpänä vallan käyttäjänä. Hänellä
on vastuu matkustajista, heidän toiminnastaan bussissa ja
hän vastaa liikenneturvallisuudesta ajotehtävän aikana ja
toiminnasta mahdollisen onnettomuuden jälkeen.

Esimerkki.Osio 1
- linja- autojen onnettomuudet, matkustajavahingot,
syyt ja seuraukset
- kuljettajan turvallisuusselvitys matkustajille
- kuljettajan toiminta yleisellä onnettomuuspaikalla
- kuljettajan toiminta omassa onnettomuudessa
Osio 2 Vaihtoehtoiset aiheet
-hätäensiapu
-alkusammutuskoulutus ajoneuvopaloissa henkilöstö
-matkustajien evakuointi
-kuljettajan turvallisuus ongelmatapauksissa

Hänellä on oikeus ja velvoite puuttua matkustajien häiritsevään käyttäytymiseen, antaa matkustajia koskevia käskyjä
etenkin onnettomuus- ja ongelmatilanteissa ja ennen kaikkea tehdä työnsä turvallisesti kaikkien osallisten puolesta.
Kiire ei oikeuta onnettomuuteen.
Kykenetkö vastaamaan haasteisiin?
Iloista kesää ja turvallisia ajotehtäviä.
Raimo Vartiainen Tieliikennekoulutus MIKRA Ky
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Mobilian näyttelykuvia
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UUDET HERKULLISET
CHEF’S BURGERIT
Kuohkea
hampurilaissämpylä
Maukasta
majoneesia

Rapeaa
pekonia
Mehevä pihvi
suomalaisesta
häränlihasta

Pirteää
punasipulia

Mehukasta
tomaattia
Raikasta
salaattia

Valitse suosikkisi: Chef’s härkä-pekoni-,
broileri- tai falafelburgeri!
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Valokuvassa Venla ja Ella liikenneasemapäällikkö Hanneksen kanssa valmiina palvelemaan sinua
ja kuljettamaasi ryhmää.

UUDISTUNUT IIN AUTOKEIDAS
Autokeidas on huoltoasema
ja ravintola, jolla on kaksi
toimipistettä. Toimipisteet
sijaitsevat Forssassa ja Iissä.
Molemmilla Autokeitailla
on kahvila-ravintolan ja
polttoaineen myynnin
lisäksi myös Hesburger ja
ruokakauppa, Forssassa myös
motelli ja leipomo. Autokeidas
on 1950-luvulla perustettu
perheyhtiö, jonka Forssan
toimipiste on käsite. Se on
valittu Vuoden Taukopaikaksi
ensimmäisen kerran Kesoilin
väreissä vuonna 1994 ja
toiseen kertaan vuonna 2011.
Iin Autokeidas sijaitsee nelostien varressa reilun 30 km Oulusta pohjoiseen. Autokeitaan
iso ja tilava parkkipaikka houkuttelee poikkeamaan tauolle
ja nauttimaan Autokeitaan
tarjoamista palveluista vuoden jokaisena päivänä.
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Iin Autokeidas on perustettu
joulukuussa 2007 ja on vuokralaisena Kärkkäisen tavaratalon tiloissa. Kärkkäisellä on
tavaratalot Lahdessa, Ylivieskassa, Oulussa, Iissä ja Jyväskylässä.
Alkuvuodesta
valmistunut
uudistus Iin Autokeitaassa toi
paikkaan valoisuutta vaalealla
värimaailmalla. Uudistunut
ilme luotiin uudella lattiamateriaalilla ja valaistusratkaisuilla sekä asiakastilojen kattoa laskemalla.
Lounaslinjasto vaihtoi paikkaa
ja Hesburger sai oman maailman uusittuine led-näyttöineen. Lisäksi kaupan puolelle
rakennettiin oma paistopiste,
jossa valmistuvat niin leivät
lounaalle kuin pullat nautittavaksi kahvin kera.
Kabinetti on varattavissa kokouksia varten. Tilasta löytyy
nykyaikaiset laitteet sekä tilaa
24 hengelle. Kabinetin vieressä pieni suihkutila rahtareille

ja miksipä ei myös tarvittaessa
onnikkakuskille. Avaimen saa
kauniisti pyytämällä kassalta.

Matkan jäykistämiä
jäseniä voi verrytellä
Kärkkäisen tavaratataukopaikka lon puolella.

Monipuolinen
tarjoaa niin aamiaisen, lounaan kuin à la carte vaihtoehdon, unohtamatta Hesburgerin valikoimaa. Buffeessa tarjoillaan paikan päällä tehtyä
kotiruokaa, kuten maksapihvit, kaalilaatikko, ja perunoista
tehty pottumuussi. Kaupan
puolelta saa ostettua täydennystä matkaeväisiin. Kaupan
yhteydessä on pieni autotarvikepiste. Pieniä matkalaisia
viihdyttää oma leikkipaikka.
Aikuisille on tarjolla Veikkauksen pelit ja RAY:n peliautomaatit. Kaupan palveluina
ovat myös Matkahuollon pakettipiste sekä pullonpalautus.
Tuliaiset voi ostaa kätevästi
Finnmarin myymälästä.

Myymäläpäällikkö Reijo Hirvasniemen vetämän Kärkkäisen tiloista löytyvät autohuolto, autotarvikkeet sekä urheilu
ja erä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti mm. järjestämällä lastentapahtumia. Samasta kiinteistöstä löytyvät myös Kotipizza
sekä kiinalainen ravintola eli
ruokaa löytyy moneen makuun.
Etuja kuljettajille, ryhmänvetäjille ja ryhmille: Ryhmän
kuljettaja ja matkanjohtaja
syövät kiitoksella ( 20 henk/
min.) ja kun ryhmän ruokailu maksetaan yhdellä laskulla,
alennus -10%.
Huoltamoalalla 20 vuotta
työskennellyt
liikenneasemapäällikkö Hannes Kortesalmi on ollut Autokeitaan

vetäjänä kuusi vuotta. Iissä
työntekijöitä on n. 30. Autokeitaassa tehdään yhteistyötä
oppilaitosten kanssa ja nuoret
saavat kallisarvoista kokemusta työelämästä keittiössä
ja myymälän puolella. Iin
Autokeitaassa on 250 asiakaspaikkaa ja kesäaikaan lisätilaa
20 asiakkaalle terassilla.
Nelostien liikenteen ollessa
ruuhkaisimmillaan liikenteen
sekaan pääsee myös takakautta kiertämällä Lieksantien ja
Leipojantien kautta Shellin
risteykseen.
Linja-auton saa tankattua
Nesteen D-pisteellä. Tien
toisella puolella on vaihtoehtoisesti Teboilin D-piste.
Parkkialueelta löytyvät myös
Kärkkäisen oma ja Teboil Express tankkauspisteet.

Ennakkoilmoituksella
parasta palvelua
Vilkkaimmillaan pihassa on
ollut yhtä aikaa 9 bussia. Päivän aikana saattaa poiketa 23
bussilastillista matkustajia.

Pinta-alaltaan ison taukopaikan uumeniin mahtuu useammankin linja-auton kyytiläiset.
Vaihtoehtoja löytyy ympäri
taloa ja varmasti jokaiselle jotakin. Ennakoimalla ryhmäsi
saapumisen ja soittamalla vähintään puolituntia etukäteen,
voi henkilökunta valmistautua
ja takaavat silloin paremman
palvelun, etenkin ilta-aikaan.
Esimerkiksi päivällä voidaan
valmistautua paistamalla tuoreita pullia omassa paistopisteessä.
Yhdellä pysähdyksellä monta
palvelua kuten tuliaiset, autotarvikkeet, vaatteet, lasten
leikkipaikka, lastenhoito, inva,
kahvit, ruoka, pizza, hampurilaiset, buffet, kiinalainen…

Katso lisää: www.busland.ee
Merkki
1. Setra
2. Volvo
3. Scania
4. Volvo
5. MB
6. Volvo
7. Sor

Malli
GT-HD S416
9700H B13R
Omniexpress
B7RLE 8700
Tourismo L RHD
Vanhool B12B
LH 10.5

Paikka
51+1+1
58+1
49+1
39+60
52+1+1
49+1+1
39+1

VM
2008
2013
2012
2010
2008
2001
2015

EURO
5
5
5
5
5
3
6

Hinta eur
87 000
120 000
83 000
29 000
57 000
17 000
75 000

+372 526 2323
marek.metsis@busland.ee

Yhteystiedot ja aukioloajat:
Autokeidas Ii Avoinna 6 - 23
• Valtatie 4 • Sorosentie 2,
91100 Ii • info.ii@autokeidas.ﬁ • Ryhmävaraukset:
040 350 1881
Katja Pyyny

Hei bussimatkailualan ammattilainen!
Koska tauko tekee hyvää, varsinkin tien päällä, haluamme tarjota Sinulle kuljettaja
veloituksetta lounaan ja kahvin/teen ravintolassamme. Edun saat jäsenkorttia
näyttämällä.

TURVALLISTA MATKAA!
Huom! Vain yksi lounas ja kahvi / päivä / kuljettaja. Etu koskee vain bufféttarjoilua. Etu ei
voimassa erityispäivinä, kuten äitienpäivänä.
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ÄLÄ OTA TURHIA RISKEJÄ
HANKI LUOTETTAVA ALKOMETRI
DIGNITA AM-7000
– 3 vuoden takuu
6280:2012 laatustandardi
– EN 16280:2012
takaa laitteen luotettavuuden
evä koko, mahtuu taskuun
– Kätevä
kealuokkainen sähkökemiallinen
– Korkealuokkainen
polttokenno, joka tunnistaa
vain alkoholin
otettavuus ja käyttövarmuus
– Luotettavuus
testattu MHF laboratorion
kuluttajatestissä
TILAA
VERKKOKAUPASTA

www.dignita.fi

28 Charter Club

Koodilla
”#64”

169 €
(norm. 209 €)

TULEVAISUUDEN ALKOLUKKO DIGNITA AL-100

– Liikenteen turvallisuusviraston Trafin
hyväksymä alkolukko kaupalliseen
käyttöön ja valvottuun ajo-oikeuteen
– Markkinoiden pisin huoltoväli 14 kk
– Sisäänrakennettu polttokennon
esilämmitys ja mahdollisuus
etäaktivointiin
– Soveltuu kaikille ajoneuvotyypeille
(12/24V)
– Laitteiden vuokraus myös
edullisella kk-hinnalla

Kysy tarjous kalustollesi!

p. 010 235 3879 · info@dignita.fi

Tarmo Kaikkonen

Jarl Andström

Tervehdys Tampereelta
Keväisenä torstaina 15 maaliskuun 2018 kaarsimme Papan ( Jarl
Andström) autolla Tampereen aikuiskoulutukseen (TAKK)
”kouluttamaan” uusia tilausajokuljettajia. TAKK:sta tuli Papalle
pyyntö kertomaan tilausajoista tuleville kuljettajille, joten Pappa pyysi mut mukaan ja niin menimme Tilausajokujettaja ry:n/
Vesseleitten edustajina paikalle. Tietysti ensiksi kahvihetki
opettajana toimivan Kaikkosen Tarmon kanssa, joka oli aikaisemmin ollut mm. Länsilinjat Oy:n kuiljettaja, siellä kuulimme
mitä hän halusi meidän kertovan sekä mitä kysymyksiä oli odotettavissa oppilailta tulevaksi.
Tunnin alkuun ensiksi Pappa kertoi hiukan itsestään ja ajokokemuksistaan, jonka jälkeen oli mun vuoro. Mentiin perusasiasta
mahdottomuuksiin n.3 tunnin ajan mitä siellä olimme. Oppilaat
olivat hyvin valmistautuneet asiaan kysymys tulvasta ja innokkuudesta päätellen .
Menimme asioista läpi alusta pitäen. Mitä tehdä kun saa työmääräksen tai työstä tiedon, siihen ei ole vain yhtä tapaa, vaan niitä
tapoja on niin monta kuin kuljettajiakin. Kerroimme olennaisen
kokemuksiemme perusteella. Joten he saivat vinkkejä auton- ja
tarvikkeiden tarkistukseen, matkan suunnitteluun niin reittien
kuin ajoaikojenkin sekä kaikkeen muuhukin asiaa liittyvään pinnallisesti. Ulkomaan liikenteestä olivat erittäin kiinnostuneita.
Saivat tiedon vakuutuksista ja tarvitttavista viranomaispapereista ulkomaanliikenteessä sekä mitä muita maksuja matkalla on
tai voi kohdata.
Kysymystulvasta, joka oli runsas, muutama esimerkki.
Miten auto tarkistetaan ja mitä pitää ottaa huomioon?
Poiketaanko reitiltä jos asiakkas pyytää päästä kotiovelle?
Täytyykö osata korjata autoa?
Onko auto siivottava joka päivä monipäiväsessä tilausajossa?
Millainen palkkaus on?
Tästä kysymyksestä tuli kova keskustelu, koska heillä oli ”nurkantakaa” tulevaa tietoa, mutta mehän emme voineet vastata

muuta kuin, että olemme molemmat olleet työssä yhtiössä, jossa
mentiin Tess:in mukaan.
Mitä palveluksia matkustaja odottaa kuljettajilta? Tähän meillä oli
vastaus; ”ihan kaikkea, jopa yöpuulle peittelyä” Mutta sen kehoitimme jättää tekemättä.(aiheutti runsasta hymistelyä). Kaiken
kyselyn jälkeen totesimme porukalla ammattimme olevan monipuolinen, mielenkiintoinen sekä vaativa. Jokunen jopa sanoi,
taidan ajaa vain noita kaupunki – ja palveluliikenteen autoja.
Käyntimme oli molemmille puolille opettavainen. He saivat
kuulla todellista elämää meidän kokemustarinoista kotimaassa
ja ulkomailla tapahtuvasta tilausajosta ja me huomasimme, että
se mitä me pidetään itsensä selvyytenä ei niin sitä olekkaan. Tilaisuus oli oikein innostava, miellyttävä ja vapautunut mistä ei
huumori eikä naurukaan puuttunut.
Kiitos TAKK Tarmo Kaikkoselle ja innokkaille tuleville kuskeille, että saimme olla olla siellä kertomassa asiaa ja tarinoita,
(kauhukin). Todettiin hetken olleen tarpeellinen ja yhteistyön
jatkuvan.
Paappa ja Jampe / Jarl Antröm ja Jarmo Tila
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aina idästä länteen eli
Olympiaterminaalilta
kohti Länsisatamaa.
Ehrenströmintietä siten,
että meri on vasemmalla
puolella.
- Joudut kuitenkin hieman häiritsemään muuta liikennettä, säilytä
maltti ja ystävällinen
asenne.
- Kiertoajelun aikana
voit joutua törmäyskurssille polkupyöräilijöiden
kanssa. Varoita asiakkaita kun avaat ovet pyörätien kohdalla.
- Noudata pysäkkien
aikarajoituksia, vaikka
joudutkin soveltamaan.
- Käytä parkkikiekkoa
aina kun sitä liikennemerkillä vaaditaan.
- Olemme liikenteen ammattilaisia ja annamme
sen näkyä!

Vinkkejä Helsingin vilinään
Helsinki ja koko
pääkaupunkiseutu
on maamme suurin
matkailukeskittymä. Alkavalle kesälle
odotetaan ennen
näkemätöntä matkailusesonkia. Pelkästään risteilylaivat
tuovat kaupunkiin yli
500 000 matkailijaa.
Tämän lisäksi kovassa
kasvussa oleva Aasian suunta ja muualta
Euroopasta saapuvat
bussit. On siis odotettavissa hallittua
tai hallitsematonta
kaaosta. Toivottavasti kaikki tekevät
parhaansa hyvällä
asenteella, niin pär-
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jäämme katutöiden
ja remonttien seassa
mahdollisimman hyvin.
Tämän vuoksi olen koonnut muutamia vinkkejä
pysäköintipaikoista, liikennejärjestelyistä ja
hyviksi osoittautuneista
käytännöistä.
Kartassa ovat keskustaalueen pysäkit ja parkkipaikat.
Huom! Tiedot ovat toukokuulta 2018, tilanteet
saattavat muuttua ja
varsinkin kaupungissa
järjestettävät tapahtumat ja runsaat rakennustyöt aiheuttavat tilapäi-

siä/pysyviä muutoksia.
Vinkkejä kuljettajille
- Kohteiden pysäköintipaikoilla siirrä bussia
eteenpäin kun tilaa
vapautuu, näin saamme seuraavat bussit
mahtumaan parkkiin.
Näin esim. Senaatintorin
laidassa, Sibelius-monumentilla ja yms....
- Pysäköi tarkasti siten,
että käytät mahdollisimman vähän tilaa
- Noudata liikenteenohjaajien ohjeita, samoja
neuvoja pitää noudattaa,
vaikka ohjaajat eivät olisikaan paikalla.
- Kaivopuistoa ajetaan

Helsinki on turvallinen
kaupunki mutta huomioi, että taskuvarkaita
on liikkeellä siellä missä
turistejakin. Poliisi on
myös kiinnostunut havainnoista. Mikäli mahdollista, pidä vain yhtä
ovea kerrallaan auki
ja ole valppaana, ettei
bussiin tule ylimääräisiä
vierailijoita. Ongelma
on todellinen!
Suomen Tiepalvelumiehet ry STM hoitaa
liikenteenohjausta ruuhkapäivinä Senaatintorilla
ja Temppeliaukion kirkon
pysäköinnissä. Noudata
heidän ohjeitaan (tätä
lakikin edellyttää) näin
saamme liikenteen sujumaan mahdollisimman
hyvin. Huom! Liikenteenohjaajat tekevät talkoita yhdistykselleen.

Mukavaa matkailukesää kaikille!
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Sisu teki sen, Front Side Ollien
Karjaalla Sisun tehtaalla vaivihkaa tehtiin uusi tuote militaarikäyttöön.
Sen nimi on Sisu GTP.
Ajatuksista teoksi
Tuotekehitys lähti Sisun omien
maastokuorma-autojen
jalostamisesta. Onhan heillä
jo vuosikymmenien pituinen
kokemus tällä saralla. Ajatus
“partioajoneuvosta”, joka olisi
monikäyttöinen, mutta ei ole
kuorma-auton kokoinen.
Sisun insinöörit varmasti viettivät monta hauskaa, ja ei niin
hauskaa, palaveria uutta tuotetta kehittäessään. Varmasti
mielessä se, että tulisiko tästä
mitään.
Alun perin idea lähti liikkeelle
Sisun 4x4 -kuormurin päälle
vedettävästä vaihtolavakontista. Kunnes joku keksi.

Alusta ja päällikapseli erikseen
Sen koko pitää olla “sotilasmaasturi” tai partioajoneuvo,
kuten esikuvat Hummer tai
Marauder. Monikäyttöisyys?
Se pitää olla mukana myös.
Johtavana ajatuksena oli toki
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ajoneuvon omasuoja ballistisia ja muita uhkia vastaan.
Vastaus: tehdään alusta ja
käyttötarkoituksen mukainen
päällirakenne erillisinä komponentteina.

Krisu astuu
näyttämölle
Suomalainen maastoajoneuvo
astuu näyttämölle hissuksiin.
Talven aikana Auto, tekniikka ja kuljetus - lehdelle (aka
Klaus Bremer) tihkui tietoa
uudesta ajoneuvosta. Tämän
jutun kirjoittajalle tihkui samaan aikaan. “Ehditkö parissa
päivässä tänne koeajolle ja juttuasi varten”, tuli viesti Karjaa
HQ:sta.
Ehdin, ennen muita. Ensijulkaisuoikeus jutulle oli Rauhanturvaaja-lehdellä, joka ilmestyi huhtikuun lopulla.
- Hienoa, että asiaa tunteva
taho pääsi paikalle tällä aikataululla, sanoi Sisun tj ja omistaja Timo Korhonen kätellessämme.

Juttelin paljon Sisu-henkilöstön kanssa, että onko teillä kutsumanimeä jo tälle GeeTeePeelle. Ei ollut. Siksi nimesin
itse sen Krisuksi eli Kriisinhallintasisuksi. Näen, että omien
rajojen turvaamisen lisäksi
tällä on käyttöä kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä ja
on selkeästi äärimmäisen hyvä
vientituote.

Ajosta ajatukseen
Paljon Sisuja ajettuani niin
siviilissä kuin militaariympäristöissä, niin en enää yllättynyt ylivertaisesta maastokelpoisuudesta. Sen sijaan
siitä, kuinka yksinkertaisilla
ajatuksilla voidaan hyvä tuote
keksiä ja tuottaa. Kompaktin
kokoinen, kahdesta elementistä rakennettu ja suorituskykyinen ajoneuvo. Helppo
korjata, helppo käyttää ja
täyttää tarkoituksensa. Omasuoja on nykyään vitaalinen
juttu: joskus kohdistuu ulkopuolista voimaa jos auto on
sotilaskäyttöön tarkoitettu.
Krisussa nämä ovat kohdal-

laan. STANAG-standardin
saa haluamallaan tasolla,
omasuoja-aseistusta voi ruksia listalta vaikkapa ITKK:n
muodossa.. ja nii eespäi. Vpohjan alta tulevaa painetta
(miinaräjähdystä) kompensoi
lisää tupla-V, eli henkilöstö on
irrallaan ajoneuvon alustasta
omassa kehdossaan. Se innovaatio tuo lisäsuojaa kaikkein
tärkeimmille elementeille eli
ihmisille.

Huoltovarmuus
turvattava
Huoltovarmuus ei tarkoita
pelkästään sitä, että meillä on
varastossa viljaa, bensaa tai
öljynsuodattimia 50 vuodeksi
eteenpäin. Meillä Suomessa
on keksimiskykyä, teollisuutta
ja osaavaa henkilöstöä tehdä
hienoja tuotteita. Vähän robusteja ehkä, mutta toimivia.
Se on huoltovarmuutta.

Teksti ja kuvat: Kimmo Wirén,
graafikuva Sisu-Auto

Kevätkokous Lahdesjärven ABC:llä
Yhdistyksen kevätkokous pidett iin 28.4. Tampereella.
Kokouspaikaksi valikoitui pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Lahdesjärven ABC:n tilat. Kokoustilat olivatkin
huipputasoa nykyaikaisine välineineen.
Ajankohta valitt iin Henkilökuljetus-näyttelyn päivämäärän mukaan. Näin kokoukseen osallistujat pääsivät vierailemaan Pirkkahallissa samalla reissulla. Kokoukseen
osallistui ihan mukava joukko jäseniä. Kevätkokouksen
teemaan kuuluen käsittelyssä oli sääntömääräiset asiat
eli vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminta. Toiminnantarkastaja Asko Kallio-könnö oli käynyt asiat läpi ja kokous
myönsi tili- ja vastuuvapauden kaikille asianosaisille.
Tästä on hyvä jatkaa toimintavuotta eteenpäin…
Timo Rinnekari

www.
charterclub.
ﬁ
Bussimaailman
uutisia ja
ajankohtaista
ammattiin liittyvää
asiaa.

• VIIHTYISÄ
TAUKOPAIKKA
• VIIHTYISÄ
TAUKOPAIKKA
• MEILLE
HELPPO
TULLA
• MEILLE
ONON
HELPPO
TULLA
TERVETULOA!
TERVETULOA!
Kotoista ruokaa joka päivä.
Yli 200 asiakaspaikkaa.
Hyvät paikoitustilat.

Avoinna
klo 10–23

LAUKKU-CENTER

Hyvää palvelua

20 vuotta!

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

Ryhmäsi
saa parhaan
mahdollisen
palvelun.

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
info@harkapakari.fi
harkapakari.fi

Kun tauko
lähestyy, ilmoita
saapumisestasi
etukäteen.

Sinua kiittävät
ravintolan
henkilökunta ja
matkustajat.
ma–la 7–22, su 9–22

KIITOS !
Charter Club 33

Hiljaiselta näytti lauantai-iltapäivällä. Pienkalusto oli vahvasti esillä

Pienkalustoa
Henkilökuljetus
2018-messuilla
Yleiskuva tämän vuoden näyttelyssä oli helppo saada,
koska kaikki näytteilleasettajat olivat kompaktisti samassa
tilassa. Linja-autojen ja taksien lisäksi ammattiautojen tarvike- ja varaosaedustajat löytyivät näyttelystä perinteiseen
tapaan.
Linja-autojen osalta pääpaino oli 9-21 henkilön kokoisissa
autoissa. Nykyään lähes kaikki tämän kokoluokan autot
valmistetaan asiaan erikoistuneilla koritehtailla, joita löytyy
niin Suomesta kuin ulkomailta. Kotimaisten valmistajien
lisäksi osaamistaan esittelivät ennestään tutut ulkomaiset
koritehtaat Liettuasta, Puolasta ja Virosta.
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Virolainen Avestark OÜ oli
esillä Bushouse Oy:n osastolla. Ilkka Alanissi – bussikaupan uranuurtaja – kertoili
leppoisaan tapaansa kuulumisten ohessa myös faktaa
tehtaan tuotannosta. Valmistusta on useille eri alustoille,
joista Suomeen tuotavat ovat
lähinnä MB Sprinter tai VW
Crafter.
Turkulainen Rindell Group
Oy toimii Autocubyn ja nyt
myös virolaisen Silwi Autoehituse AS koritehtaan tuotteiden maahantuojana. Silwi
valmistaa useimmat tuotteensa MB Sprinter alustalle
ja nämä ovat myös Suomen
tuontiohjelmassa.
Rauno
Rindell, CEO kertoi sukuyhtiön historiaa. Rindell Group
on perustettu jo vuonna 1908
ja toiminta jatkuu nyt 5. polvessa. Hatunnosto 110-vuotiaalle.

Altas Commercial oli paikalla neljällä Mercedes Sprinterillä, joiden hienouksia esittelivät Bussikauppa Oy:n tiimi
yhdessä toimitusjohtaja Jari
Mäen kanssa. Altas-tehtaan
edustaja Edvinas Vinksnaitis
oli myös paikalla vastaamassa kysymyksiin ja kertoi ennakkotietona, että uuden MB
Sprinterin valmistus on alkamassa ja asiakastoimituksiin päästään syksyn aikana.
Altas ottaa myös harppauksen eteenpäin esittelemällä
uuden Midi-luokan auton
syyskuussa IAA Commercial
Vehicles-näyttelyssä Hannoverissa. Auto on rakennettu
Ivecon alustalle ja matkustamon paikkaluku rakennetaan toiveiden mukaan 23, 27
tai 29 henkilölle.

Bussikauppa Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäki

Puolalaista korinrakennusta esittelivät Autocuby, Automet, Bus Factory, Mercus ja Polster.

Iveco-alustainen 29-paikkainen
Ferguin.

Midi-luokassa esillä oli Vehico Oy:n maahantuoma Iveco-alustainen 29-paikkainen
Ferguin. Valmistusmaa on
Espanja. Auto oli tyylikkään
musta ja teipattu tulevan
käyttäjän Korsisaari Oy:n
logolla.
Taksipuolella
näyttelyn
pääpaino oli esteettömissä
autoissa. Tuleva 1.7.2018
voimaan astuva lakimuutos
mahdollistaa autoverovapauden henkilöautoille, joissa
on vähintään 1 + 6 istuinta
ja ainakin yksi paikka pyörätuolille.
...jatkuu sivulla 38,39

Auto-Way Oy oli panostanut näyttävyyteen tuomalla
paikalle komean rivistön
valkoisia puolalaisen Automet Groupin korittamia MB
Sprintereitä eri varusteilla ja
erilaisilla istuinratkaisuilla.
Pekka Purtanen kertoi tuotteista ja antoi informaatiota
niin auton tekniikasta kuin
varaosien saatavuudesta.
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Pienkalustoa Henkilökuljetus 2018-messuilla

Busland OÜ on mukana totuttuun tyyliin. Peruskunnostettua kalustoa ja bussihistoriaa. Historiaa edusti Korsisaaren Setra S6.

Varaosakauppaa teki myyntipäällikkö Marko
Äikäs TAVO:lta. Osastolla oli näyttävä puoliperävaunu, jossa oli mukava esitellä tuotteita.

Sähköbussit tekevät tuloaan

Virta-avainta käännettäessä kuuluu vain piip ja kojetaulun näyttö kertoo bussin
moottorin olevan käynnissä. Kevätsäällä ei kuulu
edes webaston tai ilmalämpöpumpun ääntä, on täysin
hiljaista.
Jatkuvasti tiukkenevat ympäristötavoitteet ja -vaatimukset ovat tuoneet sähköbussit
keskusteluihin, toiveisiin ja jo
liikenteeseenkin. Åbergin Linja aloitti maaliskuussa liikennöimään paikallisliikennettä
Espoossa kahdella Linkker12
-sähköbussilla. Kyseiset autot
ovat suomalaisen sähköbussivalmistajan Linkkerin ensimmäiset linja-autot ja ne on
rakennettu Jyväskylän Liikenteen Kabus TC-6A4 runkoon.
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Pikaladattavina niiden painoa
on saatu pienemmän akkukapasiteetin takia rajattua vain
9500 kg, mutta vastaavasti se
lyhentää akuilla ajettavaa matkaa n. 50 kilometriin. Akkujen
latausta varten Friisilään on
päätepysäkille rakennettu pikalatausasema. Yhden kierroksen ajomatkan ollessa n. 15
km, akun täyteen lataaminen
vie aikaa n. 3-5 minuuttia. Se
on sopivasti sama aika, jonka
HSL on määrännyt liikennöintisopimuksissaan matkustajien palveluajaksi päätepysäkille.
Tilausajokuljettajien Helsingin osaston hallituksen jäsenet
Olli Salmo ja Tapani Linjamäki ovat työssään ajaneet myös
kyseisillä sähköbusseilla. Ko-

kemukset ovat pääosin myönteisiä. Kehuja saa auton äänettömyys ja ”pehmeä” ajomukavuus verrattuna dieselbussiin.
Vaihteettomuuden ansiosta
bussilla on helppo tarjota tasainen matkustusmukavuus,
niin kiihdytyksissä kuin jarrutuksissa, tätä myös matkustajat ovat kiitelleet. Moitteita
tulee Kabusin peruja olevasta
ahtaasta kuljettajan tilasta ja
korin tarpeettomasta kallistelusta, joka johtuu kallistuksenvakaajien puutteesta.
Pikaladattava sähköbussi ei
vaadi varikolla mitään erikoisjärjestelyjä, sillä lataus suoritetaan pelkästään päätepysäkkien latausasemilla. Pitkille linjoille voidaan sijoittaa latauspaikkoja ajantasauspysäkeille,

jolloin pitkätkään matkat
eivät ole este. Pikaladattavalla
sähköbussilla pystyisi käytännössä liikennöimään monta
vuorokautta pysähtymättä,
koska varsinaista tarvetta varikkokäyntiin ei ole. Järjestelyitä vaaditaan ainoastaan silloin, kun lataaminen ei jostain
syystä onnistu. Bussi on saatava akkukapasiteetin puitteissa
pois ajosta, muuten matka jatkuu hinausauton kyydissä.
Friisilän linjalla on kahden
ensimmäisen ajokuukauden
aikana ollut vain yksi kahden
tunnin sähkökatko latausasemalla. Muut autoihin kohdistuneet ongelmat ovat olleet samoja, kuin dieselbusseissakin,
kuten ilmapalje- ja oviviat.

UUSI YRITYSJÄSEN

Toimitusjohtaja Kai Kallio

Baaritiskillä Cristian Sveholm
ja Johanna Kalevala

Brasserie L´amour Oy
Brasserie L´amour sijaitsee Porvoon Rihkamatori
2:ssa, entisessä Itä-Uudenmaan Osuuspankin rakennuksessa
Rihkamatorin
laidalla. Yli satavuotias talo
siirtyi Lamor Corporation
Ab:n omistukseen muutama vuosi sitten. Taidetalon

Bistro Sinnen vetäjä Kai
Kallio kiinnostui ravintola
mahdollisuudesta vanhaan
pankkikiinteistöön. Ajatuksesta konkretisoitui Brasserie L´Amour kaikkine monipuolisine kokous-ja kokoontumistiloineen. Ruokatarjonnassa on moneen

makuun tarpeen mukaan
erilaisia annoksia, street
foodia ja erityisesti pizzoja
kehitellään monipuolisesti.
Juomatarjontaa on samoin
tarjolla kattavasti. Tavoitteena on ravintolan helppo lähestyttävyys ympäri
vuoden oli kyseessä sitten

Åbergin Linjan kahden bussin
lisäksi Linkker on rakentanut
19 kpl täysin uusia Linkker13
busseja, joita liikennöidään
mm. Kööpenhaminassa, Moskovassa ja Singaporessa.

midibussilla Porissa (Rosero).
HSL:n tavoite on, että vuonna
2025 kolmasosa busseista olisi
sähköbusseja. Tällä hetkellä se
tuntuu kaukaa haetulta, mutta kilpailutusvaatimukset ja
nopeasti kehittyvä tekniikka
saattavat muuttaa asioita nopeastikin. Sähköbussin hankintahinta on tällä hetkellä
uuteen Euro6 dieselbussiin
nähden kaksinkertainen, mutta arviolta pienemmät huoltokustannukset ja sarjatuotannon myötä halpeneva kalusto
tekevät sähköbusseista lähitulevaisuudessa kilpailukykyisen vaihtoehdon.

vissa. Lähes koko Euroopassa
toimiva saksalainen pikavuoroyritys Flixbus on ottanut
koekäyttöön kaksi kiinalaista
”pitkän matkan” bussia, joille
luvataan täysillä akuilla n. 200
km:n toimintasäde. Tehokasta
niiden käyttö ei vielä ole, sillä
akkujen lataus vie aikaa n. 4
tuntia. Åbergin Linjan toimitusjohtaja Sampo Selin suunnittelee, että sähköbusseja voi
käyttää myös satamien shuttlebusseina, tapahtuma-ajoissa
ja koulukyydeissä.

Lähitulevaisuudessa
Linkker on toimittamassa busseja
myös Luulajaan sekä Malagaan, kertoo Linkkerin tuotejohtaja Peter Sandin. Euroopan kaupungeista Amsterdam
on yksi edelläkävijöistä, siellä
on kuukausi sitten aloitettu liikenne sadalla sähköllä kulkevalla VDL:n nivelbussilla.
Viidessä kaupungissa aloitettu sähköbusseilla liikennöinti
Suomessa isoilla sähköbusseilla liikennöidään Espoossa
(Linkker), Helsingissä (Linkker), Turussa (Linkker) ja
Tampereella (Solaris) sekä

Sähköbusseilla
tilausajoon?
Tilausajoon sopivia sähköbusseja ei eurooppalaisilta kalustonvalmistajilta ole vielä saata-

Sähköbussien lähipäästöttömyys on yksi ilmanlaatua parantava tekijä ilmansaasteista
kärsivissä ja ympäristötietoisissa kaupungeissa.

kahvilla käynti, kokoustaminen, saunominen (14-15
hlö) tai muu tapahtuma,
joka sopii tiloissa järjestettäväksi. Tilausajokuljetuksen kannalta näköyhteys
torin jättö-noutopysäkille
on hyvä asia, koska ympäri
Porvoota kulkeneet turistit
voivat kokoontua Brasseriin virkistäytymään ruoan
ja juoman merkeissä ennen paluumatkaa.
www.lamour.fi

Faktaa
Linkker 12, Linkker 13
Alusta/Kori Kabus Linkker
Pituus 12m,13m
Paino 9500kg, 10100 kg
Akut 55 kWh, 55 kWh
(optiona 79 kWh)
Ajomatka latauksella
50-70km, 40-60 km
Latausaika 300 kW
pikalaturilla
kun 80% varauksesta
kulutettu 8 min, 8 min

Teksti ja kuvat : Sampo Selin
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Piirlan osastolla Mika Kalinainen (vas) ja Jukka Pasanen vaihtoi ajatuksia
Pasi Kylmälän kanssa.

...jatkoa sivulta 36
Kotimaiset koritehtaat ovat
seuranneet lain valmistelua
aktiivisesti ja valmistautuneet rakentamaan ko. autoja
ainakin merkeistä Ford, Citroen, Mercedes, Peugeot, Toyota, VW.
Perinteisissä taksien 1 + 8
hengen kokoisissa mielenkiintoinen uutuus on Peugeot Traveller / Citroen Jum-
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py / Toyota Proace, joissa
on sama kori, mutta jokaisen
valmistajan oma pieni persoonallinen ote sisätiloissa.
Peugeot mm. tarjoaa 1 + 5
hengen
VIP-tehdasbussia
matkustamon käännettävillä
nahkaistuimilla ja pöydillä.
Huomattava on myös Peugeotin uusi parannettu takuu
300.000 km tai 5 vuotta.

Lakimuutos 1.7.2018 muuttaa myös aiempia määräyksiä
taksiauton
taksamittarista
ja kattokuvusta. Uuden lain
myötä kumpikaan ei ole pakollinen, mutta taksivaloa
käytettäessä sen tulee näyttää
keltaista valoa eteen ja taakse.
Titec Oy esitteli taksivalojen
eri vaihtoehtoja, sekä nykyisiä
että uuden lain täyttäviä.

Alkolukot, digipiirturit, ajoneuvotallentimet ja turvalaitteet löytyivät Piirla Oy:n
osastolta.

Teksti ja kuvat; Kari Rättö

Missä olivat
isot bussit?

Työpukeutuminen on tärkeä osa henkilöliikennettä Topper
Uniformin osastolla Eeva Lehto (vas) esitteli Katja Pyynylle,
Arto Koskiselle ja Kari Virtaselle pukeutumisen tuulia.

Isoja busseja oli näyttelyssä
vain kahdella osastolla. Veho
oli tuonut näytille Mercedes Benz Tourismon ja Setra
S515 HD:n. Molemmat ovat
konstailemattomia tilausliikenteen työkaluja. Buslandin osastolta löytyi Volvo
9700 peruskorjattuna. Tämä
oli bussiammattilaisille jonkinasteinen pettymys. On tosin muistettava, että pienten
bussien kysyntä on hyvässä
vauhdissa ja miltei kaikissa
yrityksissä on tätä ns. D1kalustoa. Toisaalta uutuuksia
isoissa busseissa ei ole tällä
hetkellä esiteltäväksi.
Seuraava näytös on kesäkuussa Jyväskylän Paviljongissa. Siellä on jokakesäinen
Linja-autoliiton liittokokous
sekä BUS 2018-näyttely.
Teksti ja kuvat; Timo Rinnekari

Kuin kaksi marjaa
Veljekset Veholta
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- bussilastillinen asiakkaita -

Charter Club
har

USA
TILA

ETTA

JAT

lub
C
r
e
t

r
arte

14

3/20

Ch

2017

4/

jäse
ry:n

b
Clu
r
e
t
ar

USA
TILA

ti
nleh

LJET

T ry
TAJA

:n

Ch

ehti
senl

jä

U
A
T
L
TAJA
I
T
LJET
JOKU

JOKU

S

A
ry:n

ub

l
er C
t
r
a

014

4/2

Ch

n-

jäse
i
leht

TIL

LJE

KU

AJO

S
AU

015

3/2

hti

TTA

ry
JAT

:n

le
sen

jä

ULJ

JOK

Charter Club
TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n jäsenlehti

3/2016

Missä laivat huuteloo...

5
201
ely
y t t lä
inä emel
s
u
s
Bu vani
uts
sk
Ro
ou
to
luo
ko k
a
s
j
y
Ka
Sy
ro
s Ii
a
Op

a
puss
n kim
isi
Poli nelupie Euro 6
L
n
liike jossa VD m
ru
a
Koea Femina 2014
olass
a
Terr onTrafik isat Pu ik
P
Pers jotaito
MM-A

ä
ess
äm
isyd
in
ärv sport
J
a
j
n
Tra
ssa
illa ercial
asw
m
Tup s Com
a
Alt

Charter Club
TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n jäsenlehti
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Uusi puheenjohtaja on valittu
PersonTraﬁk 2016
VDL:n tehtaalla Hollannissa
Maanteiden kuninkaat

Pyörähdys Barcelonassa
Pienipyöräiset koeajossa

Charter Club -lehti on
Tilausajokuljettajat
ry:n v. 1990 perustama
valtakunnallinen jäsenlehti,
joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa bussimatkailualan
ammattilaisille. Lehden levikki on
3 500 kpl

ILMOITUKSET:

Timo Rinnekari
Tel. (+358) 050 517 7068

timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.ﬁ

Ville Ailio
Tel. (+358) 040 163 2595

Ilmoitusmyynti@tilausajokuljettajat.ﬁ

Charter Club
JULKAISIJA Tilausajokuljettajat,
Koulutie 13 as 3, 25130 Muurla

Takasivu 1/1

210 x 297 pmm 1400 €

4-väri

(oikeaan yläkulmaan varataan 83 x 40 mm tyhjä tila postitusta varten)

Koko sivu 1/1 4-väri
Puolisivua (vaaka) 1/2 4-väri
Puolisivua (pysty) 1/2 4-väri

170 x 257 pmm 1000 €
170 x 126 pmm 650 €
83 x 257 pmm 650 €

Neljäsosa (vaaka) 1/4 4-väri
Neljäsosa (pysty) 1/4 4-väri

170 x 64 pmm 400 €
83 x 126 pmm 400 €

Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 4-väri
Kahdeksasosa (pysty) 1/8 4-väri

170 x 28 pmm 200 €
83 x 62 pmm 200 €

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

www.tilausajokuljettajat.fi
Painosmäärä 3 500 kpl
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HINTA: alkaen

/2HH

ALUSTAVA ohjelma ja aikataulu:
21.10.2018
13:00 Tilausajokuljettajien syyskokous, Helsinki
16:00 Kokoontuminen Katajanokka Viking Line terminaali
17:30 Viking Line Mariella lähtee
22.10.2018
10:00 Mariella saapuu Tukholmaan
11:00 Vierailu PersonTrafik- messuilla omaan tahtiin
Majoitus Scandic Talk, aivan messukeskuksen yhteydessä.
Messupäivän päätteeksi on ollut yleensä yhteen kokoontuminen (Mingeln), jossa on ollut tarjolla
naposteltavaa, virvokkeita ja hyvää seuraa.
23.10.2018
10:15 Lähtö Scandic Talk- hotellilta
10:45 Abba-museo
13:30 Lounas Scandic Hasselbacken
15:00 Kokoontuminen Viking Line terminaali Stadsgården
16:30 Viking Line Gabriella lähtee
24.10.2018
10:10 Gabriella saapuu Helsinkiin, Paluumatkat kotipaikkakunnille
Hintaan sisältyy: bussikuljetukset reitillä Kuopio-Helsinki-Tukholma, Laivamatkat HKI-STO/STO-HKI B2-hytissä
aamiaisella ja 2x buffet ruokailut, majoitus 2HH Scandic Talk Älvsjö 2HH aamiaisella ja erillinen lounas 23.10.2018,
sisäänpääsyliput PersonTrafik -messuille ja Abba-museoon. Yhden hengen huonelisä on 150€ (laiva ja hotelli).
Ilmoittautumiset 16.9.2018 mennessä www.tilausajokuljettajat.fi/PersonTrafik2018. Lisätietoja Kim Venesjärvi,
kim.venesjarvi@tilausajokuljettajat.fi, puh: 040-7315151 (mielellään iltaisin klo 18-20)
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YRITYSJÄSEN
Rauhalahti –
monipuolisen
tekemisen
keidas
Kuopiossa
Matkailukeskus
Rauhalahti
Kuopiossa tarjoaa
monipuoliset palvelut
moneen makuun.
Alueelta löytyy
leirintäalueen lisäksi
mökkimajoitusta,
joista osa on
ympärivuotisessa
käytössä. Mökkejä
rakennetaan koko ajan
lisää ja panostetaan
entistä enemmän
ympärivuotiseen
majoittumiseen ja
toimintaan. Ryhmille
yksi hyvä vaihtoehto
majoittumiseen,
kertoo Sami Simonen
matkailukeskus
Rauhalahdesta.
Alueella on paljon muutakin.
Kesäteatteri Rauhalahti Teatteri tarjoaa kulttuurinnälkäisille ainutlaatuisia elämyksiä.
Katettuun katsomoon mahtuu 700 istumapaikkaa. Kesäravintola Rauhalahti palvelee nälkäisiä kesäaikaan,
monipuolisesta
menusta
löytyy jokaiselle pienempään ja isompaan nälkään.
Aurinkoisen kesäpäivän viettäminen onnistuu mainiosti
lapsiystävällisellä uimarannalla. Uimaranta on matala
ja hiekkapohjainen. Uutuutena alueelle avautuu kesällä
2018 Juhannuksen tienoilla
Rauhalahden
eläinpuisto,
avoinna päivittäin 26.8.2018
saakka. Siellä matkailija pääsee tutustumaan maaseudun
eläimiin; possut, lampaat
jne… Matkailukeskuksesta

42 Charter Club

rimmassa”
savusaunassa,
parhaimmillaan
saunassa
on ollut yli sata saunojaa.
Herkullinen kämppäateria
nautitaan buffet-pöydästä ja
ohjelmassa on suomalaista
hanurimusiikkia, yhteislaulua, kämppätansseja ja kesällä myös huikeita tukkilaisesityksiä.
Kylpylähotellista löytyy hyvät tilat ruokailuineen ja majoituksineen suuremmillekin
ryhmille. Jätkänkämppä on
vuokrattavissa myös oman
ryhmän käyttöön.

on vuokrattavissa mm. vesilläliikkujille kanootteja, kajakkeja tai soutuveneitä sekä
vaikkapa maastopyöräilyyn
fatbikeja. Aktiivisen liikkujan
ystäville alueelta löytyy myös
10 korin frisbeegolfrata, monipuolisten palveluiden keilahalli sekä ratsastustalli.
Matkailukeskus Rauhalahden alueella myös huomioidaan ja panostetaan entistä
enemmän vieraileviin bussiryhmiin mm. teatteriesitysten aikana niin, että bussit
saadaan pysäköityä järkevästi. Pysäköinti tilaa saadaan
tarvittaessa leirintäalueen
puolelta.
Matkailukeskuksen naapurista löytyy Kylpylä-Hotelli
Rauhalahti. Kylpylässä voi

nauttia lämmöstä erilaisissa
altaissa, unohtamatta kunnon ylläpitämistä. Asiakas
voi hemmotella itseään erilaisilla hoidoilla. Kylpylähotellista löytyy monipuoliset
liikuntamahdollisuudet mm.
liikunta- ja kuntosali, seinäkiipeily sekä luontopolut ympäristössä. Hotelli tarjoaa
myös monipuoliset ravintola
ja viihdepalvelut. Rauhalahdessa tanssitaan keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin nimekkäiden artistien
säestämänä.
Alueelta löytyy myös tukkilaisperinnettä vaaliva Jätkänkämppä. Siellä vietetään yleisiä perinne- ja savusaunailtoja aina tiistaisin ja kesäaikaan
myös torstaisin. Siellä pääsee
saunomaan ”maailman suu-

Hotellilaiva Wuoksi, kesäteatterit ja Rauhalahden
alueen matkailukeskus ja
kylpylähotelli muodostavat
erinomaisen kokonaisuuden
pienille ja suurille ryhmille.
Kuopion matkustajasatamasta on kesäaikaan laivayhteys
Rauhalahteen.
Tekemistä
riittää kaikenikäisille bussimatkaajille useammaksikin
päiväksi.
Teksti; Kimmo Kröger

www.visitrauhalahti.fi
www.rauhalahti.fi
www.rauhalahtiteatteri.fi
Lähteet:
Haastattelut, Sami Simonen, aluepäällikkö Matkailukeskus Rauhalahti sekä Liisa
Koponen, markkinointipäällikkö, Kylpylähotelli Rauhalahti.Tietoja käytetty ja täydennetty myös yritysten nettisivuilta.
Kuvat saatu yrityksiltä pyynnöstä.

oikeuksia ja näin ollen asiakkaille tarjotaan rauhallinen
ilmapiiri yöpymistä ajatellen. Hotellilaiva on avoinna
ympäri vuoden, joten myös
talviaikaan matkustavaisille
on tarjolla edullinen ja tasokas majoittumisvaihtoehto.
Bussiryhmät pääsevät linjaautolla aivan laivan viereen
ja linja-autoille löytyy pysäköintipaikka Kauppakadulta
satamasta.
Kapteeni Ismo Apell

Hotellilaiva Wuoksipersoonallisen tyylikäs
majoittumisvaihtoehto
Kuopiossa
Hotellilaiva Wuoksi on ainutlaatuinen
vaihtoehto
majoittumiselle
kauniin
Kallaveden äärellä Kuopion
matkustajasatamassa lähellä
palveluita. Hotellilaiva on
sijaintinsa puolesta Suomen
ja Euroopan mantereen pohjoisin ympäri vuoden toimiva
hotellilaiva. Persoonallinen
laiva tarjoaa majoitustilaa
jopa 50:lle henkilölle. Laivan oli tarkoitus ankkuroitua
Kuopioon 2015, mutta pitkittyneiden lupavaiheiden takia, laiva teki evakkomatkan
Iisalmeen ja syksyllä 2017
laiva purjehti kotisatamaansa. Iisalmen reissun aikana
laivalle tehtiin sisätiloissa
päivitysremontti ja nyt laiva
on uuden veroinen.
Laivahenkisissä hyttihuoneissa on oma wc, suihku,
taulutelevisio ja wifi-yhteys.
Majoittua voi joko kahden
tai kolmen hengen huoneissa.
Huoneita löytyy eri kokoisia,
eri näkymillä ja eri väriteemoin sekä yksilöllisesti sisustettuja ja kaikissa huoneissa
ikkuna. Huoneet sijaitsevat
kolmessa eri kerroksessa. Laivan sviitissä on oma terassi,
johon on tulossa ulkoporeallas. Laivan sijainti on rauhallinen, koska ohikulkevaa liikennettä ei ole. Majoittujalle
tarjotaan runsas aamupala ja
ekstrana kaunis järvimaisema. Laivalla ei ole anniskelu-

Iitu ja Ismo Apell

Kesäaikaan laivan läheltä
löytyy
Väinölänniemeltä
uimaranta. Sataman ravintolaelämä tarjoaa puitteet
hyvästä ruoasta nauttiville
sekä yöelämän ystäville. Sisävesilaivoilla pääsee satamasta ihastelemaan kaunista
järvimaisemaa laajemmin
eri pituisten ja teemaisten
risteilyiden muodossa. Kuopion matkustajasatamasta on
myös laivayhteys Rauhalahden matkailukeskukseen ja
kesäteatteriin.
Laivalla vierailevaa odottaa
lupsakka henkilökunta. Tunnelma on lämminhenkinen
ja kodinomainen. Laivan
kapteeni Ismo Apell perheineen pyörittää yritystä. Apell
on tullut tunnetuksi näyttelijänä, ohjaajana sekä käsikirjoittajana. Osa perheestä
huolehtii laivan siistimisestä
ja aamupalatarjoilusta.
”Ryhmät ovat myös tervetulleita laivalle varaustilanteen
mukaan. Koko laiva on vuokrattavissa omalle porukalle,
silloin se muuntautuu tilaaja
ryhmän näköiseksi keitaaksi
heidän toiveiden mukaan.
Majoitusta löytyy bussilastilliselle porukkaa. Ravintolasalissa on 35 istumapaikkaa
ja kesällä aurinkoterassi mukaan lukien paikkoja löytyy
70 henkilölle. Kesäaikaan terassi sopii mainiosti vaikkapa
grillijuhlien järjestämiseen.
Pienet ryhmät voivat halutessaan tuoda tarjottavat laivalle
itse tai suurempiin tilaisuuksiin catering hoituu Wuoksen
yhteist yök u mppa nei lta”Ismo Apell kertoo. Laivalla
on myös mahdollisuus järjestää juhlia ja kokouksia majoituksineen. Kesämatkaajille
on mahdollista myös hankkia

liput majoituksen yhteydessä
suosittuihin kesäteattereihin,
Rauhalahti Teatteriin Kuopiossa ja Koljonvirta Teatteriin
Iisalmessa.
Rauhalahti Teatterissa esitetään 5.7.-5.8.2018, PERTTIkoskettava musiikkikomedia
joka kertoo Pertti ”Spede”
Pasasen
elämänkaaresta.
Suuri yleisö tuntee Speden
huumori miehenä, mutta
näytelmä avaa myös hänen
toisen puolensa, joka oli ujo
ja vaatimaton savolaispoika
Pertti. Rauhalahden alueelle rakennetaan myös Pertin
keksintö- ja taidenäyttely.
Iisalmen Koljonvirta Teatterissa esitetään 14.6.-22
.7.2018, näytelmä Täällä
Pohjantähden Alla.
Näkyvänä matkailuvaikuttajana Apell kertoo myös uusista suunnitelmista. Kuopioon
avataan kevään 2018 aikana
kuusi huonetta käsittävä virtuaalimaailma Warppi. Se
sisältää erilaisia viihde-, toiminta- ja jännityspelejä sekä
matkustamista
maailman
ympäri ja extreme elämyksiä.
”Tilauksesta tämä virtuaalimaailma on myös saatavana
hotellilaivalle oman ryhmän
käyttöön. Yhtenä vinkkinä
voisi olla matka virtuaaliseen
maailmaan ja vaikkapa siihen
sopiva menu laivan ravintolassa tai terassilla”-Apell vihjaisee.
Apellin yrityksiin kuuluu
myös tapahtuma- ja teatterituotantoyhtiö Turpatalli
Oy, joka järjestää myös koulutuksia ja esiintyjiä. Hän
toimii Rauhalahti Teatterin
johtajana ja on apuohjaajana
Koljonvirta Teatterissa.
Teksti; Kimmo Kröger
www.wuoksi.fi
www.rauhalahtiteatteri.fi
www.koljonvirtateatteri.fi
www.warppi.fi
www.turpatalli.net

Lähteet: Haastattelu Ismo Apell ja Iitu
Apell avustanut sähköpostitse. Nettisivuilta myös saatu tietoa.Valokuvat hotellilaivasta: Osa itse otettuja ja osa kuvista
facebookista kuvan omistajien luvalla.
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