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Pääkirjoitus

Tarvitsemme toisiamme
enemmän kuin koskaan

Tilausajokuljettaja? Eihän heitä 
ole, koska koko toimiala on het-
kessä hävinnyt.

Viisaan kollegan kiteytys sisäl-
tää ikävän paljon totta. Korona 
on aiheuttanut sellaisen paniik-
kijarrutuksen, jota bussiala ei ole 
ennen kokenut.

Kuten äkkipysäyksessä usein 
käy, seuraukset eivät tässäkään 
lopu vauhdin pysähtymiseen. 
Seisahtumisen lisäksi on pelko 
siitä, että pakki menee väkisin 
päälle ja vaunu vierii alaspäin 
kohti tuntematonta.

Koko linja-autoala on joutunut 
kokemaan tuon äkkistopin aina-
kin jossain muodossa. Huomat-
tava osa yrittäjistä ja kuljettajista 
on joutunut tilanteeseen, jossa 
tulot ovat kokonaan loppuneet. 
Koulukyydit loppuivat koulujen 
sulkeuduttua, tilausajot peruttiin 
totaalisesti ja kaukoliikenteen 
matkustajakato on johtanut mit-
taviin vuorosupistuksiin.

Kaiken lisäksi viranomaiset ke-
hottavat välttämään joukkolii-
kennettä, mikä sekin on ainut-
kertaisen historiallinen viesti.

Usein työvoimapulasta kärsi-
neellä linja-autoalalla on nyt 
meneillään massiiviset lomau-
tukset, jollaisia ei ole nähty 
koskaan aiemmin. Yhdessä elä-
tämme hentoa toivetta, että työ-
paikkojen kato ei sittenkään olisi 
kovin suuri.

Ainakaan toistaiseksi ei ole nä-
kyvissä mekanismia, jolla edes 
osa tulonmenetyksistä saatai-
siin korvattua. Harmiksemme 
olemme saaneet huomata, että 
julkisen keskustelun ja huomion 
määrällä mitattuna meidän toi-
mialamme ei ole läheskään niin 
merkittävä kuin ravitsemustoi-
minta.

Tätä tekstiä kirjoittaessani tou-
kokuun lopussa tulevaisuus 
näyttää edelleen hämärältä, 
vaikka koronarajoitusten vähit-
täinen purku on tuloillaan. Uh-
kana on, että niitä joudutaankin 
tiukkaamaan tautitilanteen mah-
dollisesti pahentuessa.

Jo nyt on varmaa, että tapahtu-
mien henkilömäärien rajoitukset 
nakertavat pahasti tilausliiken-
nettä. Totuttuja suurtapahtumia 
ei tänä kesänä järjestetä, eikä 
niihin tarvita kuljetuspalveluja. 
Luokkaretket jäivät jo väliin. 
Eläkeläisryhmiä asiakkaiksi ei 
myöskään ole tulossa, koska yli 
70-vuotiaiden liikkumissuosi-
tukset on otettu vakavasti.

Kaikesta päätellen alkanut kesä 
on tilausajojen osalta koko lailla 
menetetty.

Tilausajokuljettajien ammat-
tikunnan elämänrytmiin tämä 
merkitsee rajua muutosta. Kesät 
on aina totuttu olemaan lähinnä 
reissussa, tienpäällä ja kiinnos-
tavissa kohteissa. On palveltu 
mukavia ryhmiä, vanhoja vakio-
asiakkaita ja uusia tuttavuuksia. 

Kiirettä on riittänyt, mutta se on 
tuntunut kuuluvan asiaan. Iloa 
ovat tuoneet myös kollegat, joita 
on päässyt tervehtimään tauko-
paikoilla, laivoilla ja matkakoh-
teissa. On vaihdettu tietoja alan 
asioista, saatu vinkkejä ja virkis-
täviä ajatuksia.

Korona-ajan hengen mukaisesti 
nuo elävät tilanteet ovat muut-
tuneet virtuaaliin muotoon. 
Edelleen tilausajokuljettajat pi-
tävät toisiinsa yhteyttä tiiviisti. 
Tapaamisia on vähemmän, mut-

ta viestit kulkevat ja puhelin 
pirraa. 

Pääpaino on vertaistuen antami-
sella ja saamisella.

Vaikka suuri osa meistä on 
rautaisia ammattilaisia ja mo-
nenmoista kokeneita, vallitseva 
tilanne aiheuttaa taloudellisen 
ahdingon lisäksi merkittävästi 
henkistä haittaa. Epätieto tilan-
teen kestosta, muutoksista ja 
vaikutuksista omaan elämään 
voi käydä jopa kestämättömäksi.

Koulutus, uuden oppiminen ja 
varautuminen yllätyksiin ovat 
aina olleet tärkeässä roolissa ti-
lausajokuljettajan työssä. Nämä 
ovat olleet kantavia tekijöitä 
myös Tilausajokuljettajat ry:n 
30-vuotisessa toiminnassa. Kyse 
on oman ammattitaidon ja sa-
malla koko alan kehittämisestä.

Koronan muuttamassa maail-
massa korostuu yhdistyksen roo-
li yhdistäjänä ja ennen kaikkea 
tukijana. Olemme kaikki samas-
sa holtittomasti kelluvassa ve-
neessä. Uskon tämän entisestään 
vahvistavan yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Nyt tarvitsemme toi-
siamme enemmän kuin koskaan.

Näen yhdistyksemme vankkana 
tukipylväänä, josta on hyvä pitää 
kiinni yhdessä muiden kanssa. 
Yhdistys tarjoaa organisaation 
ja kanavat sellaiselle toiminnal-
le sekä tekemiselle, joka auttaa 
selviytymään. Aina löytyy joku 
clubilainen, jolle voi soittaa. 

Toivotan jäsenistöllemme ja 
yhteistyökumppaneillemme va-
loisaa juhlavuotta. Toivottavasti 
kesä antaa mahdollisuuden elä-
mästä nauttimiseen.

Pekka Paloranta
päätoimittaja
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Vieraskynä

Tätä artikkelia kirjoittaessani 
poikkeusoloja on eletty puoli-
toista kuukautta. Bussiala koki 
rajoitusten tultua voimaan lyhy-
essä hetkessä tyrmäävän iskun 
palvelujen kysynnän loppumi-
sena. Koulukuljetukset päättyi-
vät ja kysyntä tilausajoille ja 
valmismatkoille tyrehtyi kuin 
seinään. Myös linjaliikenne on 
vähentynyt merkittävästi etä-
töistä ja joukkoliikenteen käytön 
välttämiskehotuksista johtuen. 
Seurauksena on ollut yritysten 
syvä taloudellinen ahdinko ja 
henkilöstön lomautukset. Tu-
hansia kuljettajia bussiyrityksis-
sä on töiden loppumisen vuoksi 
lomautettu. Niihin ei ole alalla 
ole totuttu ennen koronaepide-
miaa.  

Bussiyrityksillä on ollut oman 
taloudellisen kriisin keskellä 
suuri työ ottaa yhteyttä asiakkai-
siin ja matkakohteiden yhteis-
työkumppaneihin peruuntuneita 
matkoja koskien. On  pitänyt pa-
lauttaa asiakasmaksuja ja hoitaa 
monia käytännön asioita. Mie-
lialat ja tunteet ovat varmasti 
menneiden viikkojen aikana 
kulkeneet monenlaista vuoris-
torataa.

Arki on kaikilla meillä useal-
la tapaa muuttunut. Oman ter-
veyshuolen lisäksi mieltä voi 
askarruttaa huoli lähimmäisistä, 
omasta toimeentulosta, työpai-
kan säilymisestä, eristymisen 
kokemuksesta jne. ”Ei ole häpeä 
olla alavireinen tai ärtynyt. Ei 
ole häpeä sekään, ettei ole sata-
prosenttisesti toimintakykyinen. 
Se kuuluu poikkeustilaan”. Näin 
asiantuntija kuvasi eräässä lehti-
haastattelussa koronan aiheutta-
mia tuntemuksia.

Kriisissä elämistä voi osaltaan 
helpottaa jakamisen kokemus. 
Tunnemme, että olemme yhdessä 
saman asian, tunteen ja tilanteen 
äärellä. Yhteys toiseen ihmiseen, 
ystävään, läheisiin ja työtoveriin 

tällaisena poikkeusaikana pu-
helimen, sosiaalisen median ja 
digiyhteyksien välityksellä antaa 
vertaistukea ja on siten omalta 
osaltaan myös toivon lähde.

Toivoa antaa se, että pandemia 
ei kestä ikuisesti. Kun tästä sel-
viämme, on yhteiskuntamme 
ja kuluttajien valinnat monissa 
asioissa muuttuneet. Uskon, 
että kotimaan matkailu ja lähi-
matkailu tulevat lisääntymään.  
Kuluttajat arvostanevat en-
tistä enemmän turvallisuutta. 
Luonto ja lähialueet ovat tul-
leet epidemian aikana tutuiksi. 
Suomalaiset haluavat pitkän 
pandemiakauden jälkeen suosia 
suomalaista.

Useiden valmismatkoja tuotta-
vien yritysten nettisivuilla on 
kuvakoosteita menneistä mat-

Parempaa tulevaisuutta odotellessa!

koista. Niilläkin ylläpidetään 
poikkeusoloissa kuluttajien 
kiinnostusta matkaelämyksiin. 
Toivottavasti loppukesästä ja 
viimeistään alkusyksystä näem-
me aktiivisen kuluttajajoukon, 
joka valitsee matkakohteekseen 
valmismatkan ja tilausajon ko-
timaassa. Pandemian aikana ih-
misten kokema sosiaalinen eris-
täytyminen on ollut pato, jonka 
purkautumiseen antaa loistavat 
edellytykset yhdessä koettu bus-
siryhmämatka. Talouskriisissä 
olevat matkailuyritykset ovat 
taas kiitollisia, kun tilausajobus-
sillinen kuluttajia käyttää jälleen 
heidän palvelujaan. Miten mer-
kityksellistä onkaan saada pal-
vella koronaepidemian jälkeen 
tyytyväisiä asiakkaita ja matkai-
luyrityksiä! 

Saara Remes

”Yhteys toiseen 
ihmiseen, 
ystävään, 

läheisiin ja 
työtoveriin 

tällaisena 
poikkeusaikana 

puhelimen, 
sosiaalisen 

median ja 
digiyhteyksien 

välityksellä 
antaa 

vertaistukea ja 
on siten omalta 

osaltaan myös 
toivon lähde.

Kirjoittaja työskenteli pitkään Linja-autoliitto ry:n 
palveluksessa viestintäpäällikkönä ja Bussiammattilainen-
lehden päätoimittajana sekä Bussialan Kehittämispalvelut 
Oy:n toimitusjohtajana. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2018.
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Puheenjohtajan palsta

Hillittyä juhlaa 

Liity sinäkin jäseneksi!
Täytä hakulomake netissä: www.tilausajokuljettajat.fi

Yhdistyksemme juhlavuosi on käynnistynyt hillityissä ja apeissa merkeissä. Sille emme mitään 
tietenkään mahda, mutta rientoillaan myöhemmin sitten. 

Kolmekymmentä vuotta. Sii-
hen ajanjaksoon mahtuu paljon 
tapahtumia ja monta Charter 
Club -lehteä. Aivan aluksi halu-
an kiittää kaikkia jäseniämme, 
yhteistyökumppaneita, ilmoitta-
jia ja talkooväkeä, jotka näiden 
vuosien aikana ovat panoksiaan 
kantaneet yhteiseen kekoomme. 
Erityiskiitos niille “hiljaisille” 
jäsenille, jotka ovat sinnikkäästi 
maksaneet jäsenmaksunsa vuosi 
toisensa jälkeen. Kiitos! 

Tilausajokuljettajat ry:n histo-
riassa on painettu kaasua, tehty 
hätäjarrutuksia ja harkittuja sekä 
äkkinäisiä väistöliikkeitä. Siinä 
mielessä emme eroa mistään 
muusta suomalaisesta yhdis-
tyksestä. Myrskyjen ja tyventen 
syklit kertovat siitä intohimosta, 
joka meillä yhdistystä ja aatet-
tamme kohtaan on.   

Jäsenlehtemme numerossa 4/19 
asetin itselleni ja yhdistyksen 
kehittämiselle suuntaviivoja. Tie-
tyllä tapaa maalasin itseni nurk-
kaan. Puoli vuotta sitten maalattu 
lattia kuivuu hyvää vauhtia, mut-

ta huoneesta ei vielä pääse kuivin 
jaloin pois. Verkkosivujemme 
uudistus on saatu lähes loppuun 
(no, verkkosivut eivät ole kos-
kaan valmiit), markkinointima-
teriaali on kokonaan uusittu, toi-
mintaa on kehitetty (mutta kas, 
ei päästykään toimimaan) ja niin 
edes päin. Eli ollaan kuitenkin 
menty “Etiäppäi, sano”. 

Tehtävää on silti jäljellä ja aina voi 
siirtyä seuraavaan huoneeseen. 
Tai laittaa listat edellisestä edes 
paikoilleen. Tästä kiitos kuuluu 
istuvalle hallitukselle, alueiden 
puheenjohtajille ja lehtemme pää-
toimittajalle. Kiitos #2.

Juhlavuosi ja sen Juhlalehti. 
Pidät käsissäsi melkoista jöö-
tiä. Saimme huonon alun tälle 
vuodelle, mutta silti jokaisessa 
synkässä pilvessä on hopeareu-
nuksensa. Tilausajoja ajetaan 
vastakin; Tilausajokuljettajat ry 
ja Charter Club -lehti on ajassa 
kiinni ja mukana tulevaisuudes-
sa. Sen lupaan. 

Kimmo Wirén
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30-vuotisjuhlaa

Jo toiminnan ensimmäisenä 
vuotena 1990 Tilausajokuljetta-
jat -yhdistyksen hallituksessa vi-
risi ajatus, että me tarvitaan oma 
lehti. Ensimmäinen merkintä 
pöytäkirjoista löytyy hallituksen 
kokouksen 19.9.1990 pöytäkir-
jasta. Lopullisesti lehden teko 
vahvistettiin hallituksen koko-
uksessa 23.1.1991, jossa nimet-
tiin toimikunta lehden tekoon. 
Siihen tulivat nimetyiksi Matti 
Hämäläinen, Veli-Pekka Kulma-
la, Rauno Rindell, Kari Virtanen 
ja Matti Kulmala.

Ensimmäisestä 
numerosta alkaen

Ensimmäinen lehti ilmestyi ke-
sän kynnyksellä 1991 ja sai nu-

merokseen 01/91. Tuo oli niin 
sanottu koekappale, jolla ko-
keiltiin työn onnistumista. Tuon 
onnistumisen kolmikkona tuosta 
toimikunnasta toimivat aktiivei-
na Hämäläinen, joka oli myös 
hämeenlinnalainen lehtityön 
tekijä, V-P Kulmala hämeen-
linnalaisena yhdistyksen halli-
tuksen jäsenenä ja M Kulmala 
yhdistyksen sihteerinä. Useampi 
kokoontuminen ja moni asiois-
ta selvän ottaminen tarvittiin, 
ennen kuin tulosta alkoi syn-
tyä. Sen lisäksi ilmestyi vuonna 
1991 vielä kolme numeroa. 

Lehden painopaikaksi oli vali-
koitunut Kirjapaino Jaarli Tu-
rengissa. Alusta alkaen lehti teh-

tiin ns. nelivärisenä eli värikuvia 
ja värillisiä ilmoituksia saatiin 
mukaan. Toki päänäöltään en-
simmäiset lehdet näyttivät sisäl-
tä mustavalkoisilta, siksi vähän 
tuota värimateriaalia mukaan 
tuli. Kannessa toki oli sinistä. 
Silloin ei lehteä tehty digitaali-
sesti, kuten se nykyään tapahtuu. 
Tekstit kirjoitettiin paperille ja 
toimitettiin sitten painoon ladot-
tavaksi. Samoin valokuvat oli-
vat paperikuvia, joista ne sitten 
reprottiin lehteen painettaviksi. 
Ensimmäisen lehden kannessa 
oli Tilausajokuljettajat-yhdis-
tyksen logo isolla yläosassa ja 
alaosassa värivalokuva vierai-
lusta Pansion telakalla. Sivuja 
oli 20 ja mainoksia takakannen 

värikkään Viking Linen lisäksi 
kuuden sivun verran. Ei huono 
alku.  

Pari erikoisuutta
Alkuun lehteä painettiin run-
saasti eli neljä kappaletta jäsentä 
kohden. Sillä oli tarkoitus saa-
da Tilausajokuljettajat-yhdistys 
tunnetuksi. Jäsenet voivat antaa 
ylimääräisiä numeroita jäsenyy-
destä tai yhteistyöstä kiinnostu-
neille. Lehti on ilmestynyt koko 
ajan neljä numeroa vuodessa, 
joskus on tosin jouduttu teke-
mään kaksoisnumeroita. Osan 
ajasta lehdet ovat saaneet nume-
ron lisäksi vuodenaika tunnuk-
sen, kevät, kesä, syksy ja joulu 
olivat nämä. Paksuin numero on 

Kaikki julkaistut 108 lehteä.

Lehden synty ja vaiheet  
ensimmäisestä  

tähän 30. vuosikertaan



9Charter Club   2/20

ollut yhdistyksen 20-vuotisen 
toiminnan juhlanumero 1/2010 
116-sivuisena. Normaalinume-
roista 2/2008 ja 2/2009 olivat 
64-sivuisia. Ohuin on ollut nu-
mero 4/1995 vain neljäsivuise-
na. 

Vuoden 1992 numerosta kaksi 
alkaen kanteen tuli Sea Wind 
-mainos vasempaan yläkulmaan. 
”Sea Wind on onnikkamiehen 
onni” ja kippari Kalle. Siitä saa-
tiin rahaa lehden tekoon, mutta 
toki joku joskus kysyi, että onko 
kyse Sea Windin lehdestä. Vii-
meisen kerran tuo mainos oli 
vuoden 2001 lehdissä. Lehden 
tekijöissä toki oli tapahtunut 
muutoksia siihen mennessä. 
Seuraavissa lehdissä onkin sit-

ten ollut koko kannen kokoisia 
kuvia, joihin on sovitettu tietoa 
sisällöstä vuodesta 2003 alkaen. 
Ennen tätä 2/2020 numeroa Lin-
ja-auto on esiintynyt kannessa 
78 kertaa, kolmekymmentä ker-
taa on siten kannessa ollut jotain 
muuta.

Monenlaista sisältöä
Charter Club-lehti on tarkoitettu 
Tilausajokuljettajat yhdistyksen 
jäsenille, kannattajille ja tilaus-
ajoalan sidosryhmille. Sisällöl-
tään sen on siis palveltava tätä 
tarkoitusta lukijoita kiinnosta-
villa jutuilla. Tärkeä osa sisältöä 
ovat tietysti myös kannatusil-
moitukset eli mainokset, jotka 
ovat oleellinen osa lehden toi-
mittamisen onnistumiseksi. Sii-

Lehden ensimmäiset tekijät ja kaksi päätoimittajaa eli vasemmalta Matti Hämäläinen, Veli-Pekka Kulmala ja Matti Kulmala.  
Kuvattu lehdestä 4/1991.

tä iso kiitos ilmoittajille. Aluksi 
varsinkin, kun sähköisestä tie-
dottamisesta ei vielä tiedetty mi-
tään, lehden oleellinen tehtävä 
oli tiedon jakaminen. Nykyisel-
läänhän tieto kulkee jo pääsään-
töisesti verkossa, mutta lehti 
ilmestyy tukevasti silti edelleen 
paperilehtenä. Uutisluontoi-
sia julkaisuja lehdessä toki on, 
mutta ilmestyminen vain neljä 
kertaa vuodessa haittaa niiden 
ajankohtaisina julkistamista.

Lehden rakenne muistuttaa nor-
maalia aikakauslehteä, vaikka 
harvemmin ilmestyykin. Pää-
sääntöisesti sieltä on löytynyt 
päätoimittajan kirjoittama pää-
kirjoitus ja yleensä aina myös 
yhdistyksen puheenjohtaja on 

laittanut omaa sanottavaansa 
mukaan. Onpa siellä muidenkin 
toimihenkilöiden sivuja nähty 
kuten esimerkiksi sihteerin sa-
nottavaa. Pakinoitsijoita on mat-
kan varrella ollut useampia. Al-
kuvuosien pakinoitsijan tunnus 
oli 257 eli hänen jäsennumero, 
joksi voidaan kai nyt jo paljastaa 
Vesa Palmu. Ari H. Heinonen 
on kirjoitellut omalla nimellään 
juttuja kuin myös Maantiesutena 
pakinoitaan. Porin karhukin on 
esiintynyt joskus. Samoin Jorma 
Kuismin on osallistunut lehden 
sivujen täyttämiseen omalla ni-
mellään ja onpa tainnut 47:näkin 
esiintyä. Etelän variksen henki-
löllisyys on hieman vielä epäsel-
vä, mutta eiköhän sekin tuosta 
vierestä löydy.

Rauno Reunanen, 
lehdestä 1/2004.

Timo Rinnekari, 
lehdestä 1/2011.

Matti Kulmala,
lehdestä 1/2013.

Isko Uusimäki,
lehdestä 1/2016.

Pekka Paloranta,
lehdestä 2/2019.

Päätoimittajat
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30-vuotisjuhlaa

Vakituisempaa kirjoittajaa edus-
taa matkan varrella mukaan tul-
lut poliisi eli Ari Karesvuo. Hän 
on kirjoitellut lakiin ja tutkimuk-
siin pohjautuvia juttujaan hyvis-
tä ja kiinnostavista asioista. Suu-
rin osa sivuja täyttävistä jutuista 
ovat tietysti lehden toimituksen 
tekemiä. Päätoimittajalla on aina 
ollut se suuri vastuu saada riit-
tävästi juttuja mukaan lehteen. 
Joskus tuo on helpompaa ja jos-
kus voi olla vaikeaakin. Vielä 
1990-luvulla suurta osaa näyt-
telivät uusien linja-automallien 
esittelyt. Uusien mallin valmis-
tukseen ottamisen vaikeutu-
minen rajoitti niiden määrää ja 
vaihtuvuutta, joten nykyisellään 
näitä uusia autoja esitteleviä jut-
tuja on harvemmin mukana. 

Erilaiset matkakohteiden kuva-
ukset kuuluvat lehden sisältöön. 
Uusien kannattajajäsentemme 

esittely pyritään myös nykyi-
sellään hoitamaan. Tilausajo-
toiminnan ja -henkilöiden esit-
tely kuuluu myös alan lehteen. 
Alan tapahtumista, varsinkin 
niistä joissa yhdistys on ollut 
jotenkin mukana, pyritään juttu 
lehteen laittamaan. Matkaker-
tomukset kiinnostavat lukijoita 
todennäköisesti myös, ovat sit-
ten uudempia tai vanhemmista 
matkoista kertovia. Kaikilla jä-
senillä on täysi lupa, jopa pyyn-
tö, kirjoittaa omista tekemisistä-
än lehteen toisten nautittaviksi. 
Tämänlainen jäsenten aktiivi-
suus on kuitenkin ollut vähäistä, 
kynään eli koneeseenko tarttu-
minen pelottaa?

Tekijät vaihtuvat
Päätoimittaja on lehden teon 
tärkein henkilö. Hän on se, joka 
ottaa vastuun lehden sisällös-
tä. Toisaalta tämän kaltaisessa 

jäsenlehdessä se helposti tar-
koittaa myös sitä, että hän on 
se henkilö, joka pääsääntöisesti 
tuottaa lehden sisällön. Kaikki-
han voivat osallistua kirjoittami-
seen ja kuvaamiseen. Apunaan 
päätoimittajalla voi olla toimit-
tajia, tuottajia ja vakiopalstojen 
kirjoittajia, sekä muita avustajia. 
Yhdistyksen sihteeri on helposti 
myös lehtijuttujen tekijä. Näin 
oli Charter Club-lehdessäkin 
ainakin parin ensimmäisen vuo-
den ajan.

Ensimmäisenä päätoimittajana 
toimi Veli-Pekka Kulmala aina 
numeroon 1/1993 eli yhdeksän 
numeron verran. Siitä jatkoi toi-
nen Kulmala eli Matti aina nu-
meroon 4/1999 saakka ja 27:n 
numeron verran. Kari Virtanen 
toimi lehtityön murroksessa 
päätoimittajana kolmen nume-
ron verran. Numerot 2/2001:sta 

numeroon 1/2003 eli neljä kap-
paletta painettiin ilman nimet-
tyä päätoimittajaa. Numerosta 
2/2003 alkoi sitten taas sään-
nöllisempi julkaisutoiminta kun 
päätoimittajaksi tuli Rauno Reu-
nanen. Hänen aktiivista lehden 
teon aikaa jatkui aina numeroon 
4/2010 saakka. Numeroita kertyi 
hänelle yhteensä 28 kappaletta 
ja sivuja kunnioitettavat 1324. 
Numeroa kohden se on 47,3 si-
vua eli selvästi enemmän kuin 
muilla. Seuraavan neljän leh-
den päätoimittajuudesta vastasi 
Timo Rinnekari puheenjohtajuu-
tensa ohessa. Matti Kulmala pa-
lasi takaisin vanhalle tutulle pai-
kalleen lehden päätoimittajaksi 
numeroon 1/2012 ja hoiti pestiä 
numeroon 4/2015, jolloin nu-
meroita kertyi 16 lisää edellisen 
rupeaman 27:n lisäksi. Yhteensä 
Matille kertyi 43 numeron ver-
ran ja vuosissa noin kymmenen. 

Lehden historian suurin julkaistu kuva eli koko keskiaukeama lehdessä 4/2012, josta kuvattu. Ryhmä on Muurmanskin matkaajia 
ja kuvan on ottanut Martti Toivonen.
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Hän on siis toistaiseksi Charter 
Club-lehden pitkäaikaisin pää-
toimittaja. Isko Uusimäki otti 
päätoimittajan vastuun nume-
rosta 1/2016 ja jatkoi sitä nu-
meroon 1/2019 eli 13 numeron 
verran. Nykyinen päätoimittaja 
Pekka Paloranta aloitti numeros-
ta 2/2019 ja tämä on siten hänen 
viides numeronsa.

Yhtään lehteä ei 
synny ilman taittoa ja 

painoa eikä rahaa.
Taitto on lehden ulkonäön ja 
luettavuuden kannalta tärkeässä 
osassa. Alkuun taiton hoiti kir-
japaino jaarli. Vuodesta 1992 
Pekka Paloranta hoiti taiton. 
Vuodesta 1996 alkaen taitto-
kin siirtyi Hyvä Tietää Oy:lle, 
jossa sitä teki Jari Ahjoharju. 
Vuodet 2002 ja 2003 taiton teki 
Viestintäharju Kaarinasta. Vuo-
den 2004 alusta tehtävä siirtyi 
Kustannus Myllylle Raisioon. 
Numerosta 2/2010 alkaen taitto 
tehtiin Raisioteamin eli Turkka 
Suomisen voimin kunnes vuo-

den 2012 alusta tehtävä siirtyi 
Riitta Salmulle. Hän taittoi aina 
numeroon 1/2019 saakka. Nyt 
taiton tekee Mikko Paloranta 
(Viestintä Omniplus).

Ensimmäiset numerot siis pai-
nettiin Kirjapaino Jaarlissa, 
joka oli sellainen sopivan ko-
koinen tällaisen pienen julkai-
sun painamiseen. Tekivät myös 
lehden taittotyön siellä, koska 
sopi hyvin sen aikaisen valmis-
tustekniikan kuvioihin. 

Numerosta 1/1994 paino siirtyi 
Ecapainoon Lahteen. Viimeinen 
siellä painettu lehti oli 4/1995. 

Seuraava painopaikka löytyi 
Tampereelta eli Aaltospaino. 
Numerosta 1/2000 paino vaih-
toi PMK:hon, sekin Tampereel-
la. Vuoden 2002 numerot painoi 
Painola Kaarinassa. 

Seuraavaksi siirryttiin Seinä-
jolle ja painotalo oli I-Print 
numerosta Kesä 2003 alkaen 

aina numeroon 1/2010 saakka. 
Sitten tuli taas Painolan vuoro 
numerosta 2/2010 ja numeroon 
3/2019 saakka. Viimeisin eli 
nykyinen painopaikka on Pai-
notalo Plus Digital Oy Lahdes-
sa.

Sitä kuka ja miten hoiti ilmoi-
tusmyyntiä, en lähde tässä hyvin 
tarkkaan erittelemään. Välil-
lä siihen tehtävään oli nimetty 
erityinen henkilö, mutta paljon 
sitä tehtävää joutui yhdistyksen 
puheenjohtaja hoitamaan. Timo 
Rinnekari on tehnyt paljon il-
moitusmyyntiä lehden ilmesty-
misen onnistumiseksi, siitä hä-
nelle iso kiitos. 

Yritysmuotoisina ilmoitus-
myyjinä toimivat merkittävästi 
Pekka Paloranta  (Viestintä Om-
niplus) vuosina 1992 – 1995 ja 
nyt sitten taas numerosta 2/2019 
alkaen. Toinen hyvin merkittävä 
ilmoitusmyyntiä ja myös taittoa 
hoitanut yhteistyökumppanim-
me oli Kustannus Oy Hyvä Tie-

tää ja Taisto Ahjoharju, nume-
rosta 1/1996 numeroon 2/2001.  

Valokuvista
Tässä ohessa esiintyvät kuvat 
ovat yhtä lukuun ottamatta ku-
vattu vanhoista lehdistä. Tuo ai-
nut uusi on tietysti tuo koontiku-
va julkaistuista lehdistä, siinä on 
mukana kaikki 108 ennen tätä 
lehteä julkaistut Charter Club-
lehdet. 

Tuo ryhmäkuva Murmanskin 
matkalta on suurin koskaan leh-
dessä julkaistu, koko keskiau-
keama. Muut ovat lehden päätoi-
mittajien kuvia, siten kuin niitä 
oli lehdistä kuvattavissa. 

Alkuun päätoimittajat olivat 
hyvin pidättyväisiä kasvojensa 
esiin laittamisen suhteen. Ajan 
myötä kasvot ovat tulleet esiin 
ja kuvat suurentuneet. 

Teksti: Matti Kulmala
Kuvat: Matti Kulmala  (kuva 1)
ja lehdistä kuvattuja
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Poimintoja lehdistä vuosien varrelta: 1. numero 1991
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Poimintoja lehdistä vuosien varrelta: nro 3/1992
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Poimintoja lehdistä vuosien varrelta: nro 4/1998
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Poimintoja lehdistä vuosien varrelta: nro 2/2008
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Poimintoja lehdistä vuosien varrelta: nro 4/2014
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Onnittelemme 30-vuotiasta yhdistystä

03 440 190 • www.lamminmaki.fi
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Onnittelemme!

Ei jäädä tuleen makaamaan!
Faija täyttää 90 vuotta

Faija ajoi bussia yli 50 vuotta. Hänelle on myönnetty Linja-auto-
liiton kultainen ansiomerkki. Hienon kuljettajanlakin Faija sai lii-
kennöitsijä Eino Turuselta vuonna 1944. Kuva: Pekka Paloanta.

Tilausajojen grand old man ja yh-
distyksen kunniajäsen Seppo Ju-
vonen eli Faija valaa koronakrii-
sin keskellä toivoa jäsenistöön, 
jolta työt ovat tyystin kadonneet.

– Ei jäädä tuleen makaamaan. 
Otetaan kiinni niistä rippeis-
tä, joita ilmaantuu. Eihän tämä 
ikuisuuksia kestä, sanoo positii-
visuudestaan tunnettu Faija.

Kymmenellä eri vuosikymme-
nellä elänyt ja yli puoli vuosi-
sataa kuljettajana työskennellut 
mies tietää mistä puhuu. Valtava 
elämänkokemus on opettanut 
suhtautumaan elämään tyynesti 
ja hyväntuulisesti.

Bussijuuria Viipurissakin

Faijan historia bussialalla al-
koi jo ennen syntymää, liki 
sata vuotta sitten. Hänen isänsä 
Väinö Juvonen oli 1920-luvulla 
osakkaana imatralaisessa on-
nikkayrityksessä, joka liikennöi 
muun muassa Viipuriin.

Vuosikymmenen lopuilla Väinö 
Juvonen kyllästyi villiksi muut-
tuneeseen kilpailuun, joka syn-
tyi liikennelupien vapauduttua 
tarveharkinnasta. Juvoset muut-
tivat Rovaniemelle ja Väinö 
ryhtyi ajamaan postilinja-autoa. 
Heinäkuussa 1930 Juvosille syn-
tyi Seppo-poika.

Etelään perhe muutti 1935, ja 
isä-Väinö jatkoi postiauton ajoa 
Jyväskylästä lähteneillä linjoilla.

Faijan oma ura alalle urkeni 
14-vuotiaana, kun hän sai ke-
sätyöpaikan lievestuorelaisen 

liikennöitsijä Eino Turusen pal-
veluksessa. Poika aloitti perus-
teista eli korjaamolta, jossa pää-

si pesemään osia, rengastöihin ja 
tekemään pikku remonttejakin. 
Koska elettiin häkäpönttöaikaa, 
työnkuvaan kuului myös pilk-
keiden teko.

Välillä Faija sai ottaa repun kau-
laan ja lähteä rahastajaksi auton 
mukana linjalle, jolta palattua 
työt usein jatkuivat auton ja kor-
jaamon siivouksella.

Faijan mieleen on painunut Tu-
rusen tuolloinen kalusto, jossa 
oli vahvoja kaikuja menneistä 
ajoista. Vielä keväällä 1944 käy-
tössä oli normaalien linjureiden 
lisäksi kaksi ns. sekajunaa, vm. 
1937 Chevrolet ja vm. 1939 Vol-
vo. Autoissa oli noin puolet ta-
vallisen bussin paikkamäärästä 
ja takaosassa erillinen, korkea-
laitainen lava rahdin sekä mui-
den tavaroiden kuljetusta varten.

Tilausajoon 16-vuotiaana

Kuljettajaharjoittelu on hie-
man muuttunut Faijan nuoruus-
vuosista, jolloin kaikki ei vielä 
ollut direktiivien ohjaamaa:

– Joskus keväisin antoi isäntä 
meille nuorille pojille tehtäväk-
si lähteä sekajunalla, yleensä 
"Letukalla" hakemaan neljän 
kilometrin päästä Kelkkamä-
estä soraa tallin kuraisen pihan 
kohentamiseksi. Se oli meille 
nuorille varsin mieleistä puu-
haa, saatiinhan ajokokemusta ja 
hyvää ajokoulutusta tulevaisuu-
dessa hankittavaa ajokorttia sil-

Lahnajärven legendaarinen taukopaikka vuonna 1964. Neljä Tammelundin Liikenteen autoa on matkalla Turun-suuntaan. Autot 
vasemmalta: vm. 1963 Scania-Vabis B-7563, vm. 1963 Büssing Konsul 10, vm. 1960 Scania-Vabis B-5559 ja äärimmäisenä oikealla 

vm. 1962 Volvo B725. Kaikkien bussien korin on valmistanut Helko.
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mällä pitäen, kertoi Faija Char-
ter Club-lehdessä keväällä 1993.

Linjaakin saatiin ajaa joskus 
jopa asiakkaat kyydissä. Lii-
kennöitsijä Eino Turusen mie-
lestä poikien piti jo nuorena 
saada tuntuma tiehen – muuten 
heistä ei tulisi kunnollisia kul-
jettajia.

Tilausajokin tuli varhain tutuksi.

– Ajoin elämäni ensimmäisen ti-
lausajon keväällä 1946, kun olin 
16-vuotias. Eräänä lauantaiyönä 
oli tilapäinen kuljettajapula, ja 
jouduin heittämään iltamaporu-
kan Lievestuoreen seuraintalolta 
Niemisjärvelle.

Luvallisesti liikenteeseen Fai-
ja pääsi vuonna 1948 kuorma-
autokortin saatuaan. Pari vuotta 
vierähti kuormurin ratissa maa-
seutukeikoilla ja sitten vuosi ar-
meijassa.

Vihdoin vuonna 1952 nuoru-
kaisen taskussa oli oikein linja-
autokortti. Vuonna 1954 Faija 
pääsi ajamaan Suomen Turisti-
autolle Helsinkiin.

– Työ oli kaikenkirjavaa. Oli ti-
lausajoa, linjaa ja ajotoimistoa.

STA:lla oli 1950-luvulla run-
saasti ulkomaanliikennettä ja 
kaksi kotimaan pikavuoroa: Ro-
vaniemi - Pallastunturi ja Lah-
ti - Hämeenlinna - Turku, jota 
ajettiin yhdessä Koiviston Auton 
kanssa. Turun-linjaa Faija ajoi-
kin usein.

Tammelundille taloksi

STA:lta Faijan houkutteli pois 
Tammelundin Liikenne Oy:n 
omistaja Lasse Elers. Tamme-
lundilla ja vuonna 1973 peruste-
tulla tilausajoyhtiö Oy Polarbus 
Ab:lla Faija todella oli koto-
naan. Hän palveli Elersin yhti-
öitä eläkkeelle lähtöön vuoteen 
2000 asti eli kaikkiaan huikeat 
41 vuotta.

Vuodesta 1969 alkaen Faija ajoi 
vain tilausajoja, joista merkit-
tävä osa suuntautui ulkomaille. 
Autolautat tulivat tutuiksi niin 
Englannin kanaalissa kuin mat-
koilla Pohjanmeren yli Hoek 
van Hollandista Harwichiin.

– Keikkojen kääntöpisteitä oli 
pohjoisessa Norjan Hammerfest, 

lännessä Englannin Land's End 
ja Blackburn, lounaassa Gibral-
tar, etelässä Rooma ja Sorrento, 
itä-kaakossa Leningrad, Nov-
gorod ja Moskova. Pietarissa ei 
ole vielä tullut käytyä, mutta Le-
ningradissa kylläkin lähes 200 
kertaa, vitsaili Faija lehtihaastat-
telussa vuonna 1993.
 
Matkustaja tuo leivän

Faijalla on valtavasti upeita 
muistoja tilausajoista. Osan hän 
on tallettanut teksteinä ja kuvi-
na värikkäisiin leikekirjoihinsa. 
Kyydissä olleilta matkustajilta 
on peräisin vaikuttava määrä 
iloa pursuavia kiitostekstejä ja 
-kortteja. Dokumentit kertovat, 
että Faijasta tykättiin.

Tunteet ovat olleet molemmin-
puolisia:

– Tilausajokuljettajan työssä 
parasta olivat mukavat matkus-
tajat, Faija vastaa välittömästi 
kysymykseen työn kohokoh-
dista.

– Ja tyytyväisistä matkustajista 
se kuljettajan leipä tulee! Faija 
muistuttaa.

Vuosikymmenten aikana Faijan 
kyydissä kulki monenkirjavaa 
asiakasjoukkoa ja eksotiikkaa-
kin riitti, kun suomalaisia vietiin 
ulkomaiden ihmeiden luo ja vas-
taavasti ulkomaiset turistit tuli-
vat Suomea ihmettelemään.

Vaikuttavimpia kokemuksia oli-
vat valtiovierailut. Esimerkiksi 
kuningatar Elisabetin ja prinssi 
Philipin vierailun aikana Faijan 
autossa kulki kansainvälisen leh-
distön edustajia. Faija ja muut 
kuljettajat saivat onnistuneesta 
työstään ikimuistoisen kiitoksen, 
kun heidät kutsuttiin perjantai-
illaksi Presidentinlinnaan tar-
joilusta nauttimaan. Tilaisuuden 
isäntänä toimi Tasavallan Presi-
dentin vanhin adjutantti.

Yhdistystä tarvitaan

Kolmekymmentä vuotta sitten 
perustettu Tilausajokuljettajat-
yhdistys tuli Faijan mielestä tar-
peeseen.

– Olin kaivannut yhteenliittymää, 
joka sitoisi yhteen ammattilaiset 

eri puolelta maata. Yhdistys tuli 
tarpeeseen ja on ehdottomasti 
osoittanut tarpeellisuutensa vuo-
sien mittaan, Faija arvioi.

Yhdistyksen toiminta on antanut 
hänelle paljon. Hienoja hetkiä ja 
tilaisuuksia on ollut paljon.

– Vierailut eri paikoissa ovat ol-
leet kivoja ja lisänneet tietämystä. 
Esimerkiksi koritehtailla käynnit 
ovat olleet todella hyviä juttuja. 
Mielestäni jokaisen kuljettajan 
pitäisi vähintään kerran päästä 
koritehtaalla käymään, sillä se on 
todella avartava kokemus.

Korona-aikana Faija on pysytel-
lyt tiukasti sisätiloissa.

– Huolto on pelannut hyvin, kyl-
lä minusta on huolehdittu.

Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksella Faija pääsi ensimmäisen kerran Scania-Vabiksen rattiin. 
Tämä vm. 1939 Helko-korinen Scania-Vabis B-22 oli varustettu 120 hv etukammiodieselillä.
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Onnittelemme!

Faija on todellinen Scania-
fani, mistä kertovat kotoa 
löytyvät koristeet. Ulkonakin 
Faija erottuu: Scania-logo 
löytyy myös rollaattorista. 
Kuvat: Martti Toivonen.

Faija kotikaupungissaan Helsingissä keikalla kesällä 1974. 

Keikalla Pariisissa vuonna 1965.

Aika ei ole tullut pitkäksi, vaik-
ka Scania-rollaattorilla ei ole 
päässyt liikkumaan normaalisti.

– Minulla on hyllyssä 1,2 metriä 
autoalan kirjallisuutta, josta 90 
prosenttia käsittelee linja-autoja. 
Yrityshistoriat ovat aina kiin-
nostavia ja niitä voi lukea yhä 
uudelleen. Lisäksi olen hankki-
nut uuden television, josta voi 
katsella YouTubea. Sieltä löytyy 
todella paljon bussiaiheisia vide-
oita! iloitsee vireä Faija.

Teksti: Pekka Paloranta 
Kuvat: Faijan arkisto

Lähteet: Faijan haastattelut ke-
väällä 2020 ja 2018 sekä Matti 
Kulmalan jutut Charter Club 
-lehdissä 1/1993 ja 2/1993.

Faija täyttää 90 vuotta 16.7.2020, 
mutta koronatilanteen takia vas-
taanottoa ei voi tuolloin pitää. 
Tilaisuus on tulossa myöhem-
min syksyllä.

Tilausajokuljettajat ry ja  
Charter Club -lehti 
onnittelevat Faijaa lämpimästi!

uudelleen. Lisäksi olen hankki-

Faija täyttää 90 vuotta 16.7.2020, 



JOKAINEN MATKA 
ON TÄRKEIN.
Scania-linja-autot parantavat tehokkuutta, polttoainetaloutta ja tuottavuutta kaikilla liiketoiminnan eri 
osa-alueilla. Uuden sukupolven linja-automallisto on kehitetty matkustajien ja kuljettajien ehdoilla. Uuden 
malliston matkustusmukavuus ja kuljettajan työympäristö ovat omaa luokkaansa.

Parempi käytettävyys, alhaisemmat käyttökustannukset, suurempi matkustajakapasiteetti, 
ensiluokkainen matkustajaystävällisyys ja aivan uudenlainen kuljettajan tila, ovat olleet lähtökohtina 
uuden Scania linja-automalliston suunnittelussa. 

Scania on edelläkävijä kestävän kehityksen kuljetusratkaisujen toimittajana. Uusi linja-automallistomme 
mahdollistaa ympäristöystävälliset kuljetukset useilla eri polttoainevaihtoehdoilla. Uuden mallisarjan 
myötä valikoimaan tulevat myös täyssähkö- ja hybridivaihtoehdot. 

Scanian uusi bussimallisto esitellään Suomessa vuosien 2020 ja 2021 aikana.
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30-vuotisjuhlaa

"yhdistyksen asiat
ovat hyvällä mallilla"

Tilausajokuljettajat ry:n kunnia-
jäsen Martti ”Mara” Toivosen 
(73) mielestä kolmekymppinen 
yhdistys on tyystin erilainen 
kuin hänen johtajakaudellaan. 
Mara sanoo kuitenkin uskovan-
sa, että yhdistyksen asiat ovat 
hyvällä mallilla.

Mara muistaa, että ajatus oman 
yhdistyksen perustamisesta oli 
käynyt joskus  mielessä. 
– Asia unohtuikin kunnes En-
sio Selola alkoi Matti Kulmalan 
alulle panemaa ajatusta viemään 
eteenpäin.

Ensimmäiseen kokoukseen 
Mara ei ehtinyt kiireidensä ta-
kia, mutta toiseen kokoukseen 
hän pääsi saatuaan vapaata.

Into voitti 
ymmärryksen

Yhdistyksen alkuajat olivat in-
toa ja vauhtia täynnä, kun uutta 
asiaa viriteltiin.

– Porukalla oli touhussa enem-
män intoa kuin ymmärrystä, 
mutta henki oli hyvä, Mara luon-
nehtii.

Tärkeää apua alkuvaiheeseen 
saatiin Rahtarien voimahahmo 
Kimmo Puntilta, joka menehtyi 
kevättalvella.

– Kimmo kävi meitä opasta-
massa, miten asioita kannattaa 
järjestää ja hoitaa. Jälkeenpäin 
totesimme, että neuvot olivat 
hyvät ja varmaan puolet jäi jopa 
mieleen.

Kuka kelpaa 
jäseneksi?

Yhdistyksen alkuvuosiin mahtui 
myös ikäviä asioita. Muutaman 
luottamushenkilön taloudellisia 
väärinkäytöksiä jouduttiin pui-
maan oikeudessa asti.

Kyseiset vaiheet aiheuttivat yh-
distyksen maineelle kolhuja, 
jotka vähitellen oikenivat uusien 
vastuuhenkilöiden ja toiminnan 
vakiintumisen myötä.

Kunniajäsen Mara Toivonen:

Marasta tuli noiden vaikeiden 
vuosien jälkeen yhdistyksen 
puheenjohtaja 1994. Hänen pes-
tinsä jatkui aina vuoteen 2002 
saakka.

Puheenjohtajakauden alkuun 
mahtui monenmoisia selvitettä-
viä asioita ja ongelmiakin. Suuri 
vääntö käytiin siitä, ketkä ovat 
kelvollisia jäseniksi. 

– Riitaakin asiasta oli ja erilaisia 
näkemyksiä. Joidenkin mielestä 
jäseniksi olisi pitänyt hyväksyä 
vain ammattiliittoon kuuluvat. 
Osa halusi yhdistyksen olevan 
reippaasti mukana työmarkkina-
asioissa ja politiikassa. Toisaalta 
yhdistyksen haluttiin olevan kai-
ken työmarkkinapolitiikan ulko-
puolella, koska työnantajapuolta 
edustavia kuljettajia haluttiin 
myös mukaan. 

Näkemyseroja riitti, mutta pikku 
hiljaa päästiin eteenpäin ja Ma-
ran sanojen mukaan ”homma ui 
uomaansa”.

– Hallinnossa tehtiin iso muutos. 
Perustimme työvaliokunnan, 
joka työsti ja valmisteli asioita 

hallitukseen. Työvaliokunnassa 
oli neljä hallituksen jäsentä, ja 
valinnat olivat ilmeisen onnis-
tuneita. Riitely ja erimielisyydet 
vähenivät selvästi.

– Mitään negatiivista ei ole nois-
ta vuosista jäänyt mieleen. Mie-
lipiteenvaihtoa toki oli, mutta 
niinhän pitääkin olla.

Taukopaikat 
kumppaneiksi

Maran mielestä yhdistyksen 
merkittävimpiä aikaansaannok-
sia oli, että tiepalveluyritysten 
eli taukopaikkojen kanssa löy-
dettiin yhteinen sävel.

– Tiepalveluyrittäjillä oli suu-
ri kokous Tampereella. Maraa 
pyydettiin  tilaisuuteen kerto-
maan yhdistyksestä ja sen ta-
voitteista.

Kokouksen anti oli Maran mu-
kaan varsin merkittävä.

– Puolin ja toisin kerrottiin nä-
kemyksiä siitä, miten yhteistyö-
tä voisi parantaa ja sujuvoittaa. 
Saatiin sovittua yhteisiä peli-

sääntöjä, jotka auttoivat molem-
pia toimimaan.

Mara uskoo yhteistyön avauksen 
johtaneen myös tilausajokuljet-
tajan työn arvostuksen kohenta-
miseen. Esitykseni jälkeen muu-
tamat yrittäjät tulivat erikseen 
kiittämään.

– Jotkut olivat pelänneet, että 
taas tulee joku resupekka ker-
tomaan, mitä kuljettajan pitää 
saada kun tuo ryhmän. Yllätys 
oli positiivinen, kun esiintyjä oli 
tummassa puvussa sekä nimi-
lappu rinnassa ja puhui toiveista 
vaatimusten sijaan.

Perustehtävä pysyy

Mara sanoo olevansa tyytyväi-
nen puheenjohtajavuosiinsa.

– Ei tehtävä koskaan yöunia vie-
nyt. Neuvottelutaitoa tarvittiin ja 
päätöksissä täytyi ottaa muut huo-
mioon. Yksin en tietenkään olisi 
mitään saanut aikaan, sillä yhdessä 
näitä asioita tehtiin, Mara korostaa.

Työvaliokunta johon kuuluivat 
Maran lisäksi, Markus Pukkila, 

Korona-aikana Mara on ollut enimmäkseen kotioloissa, mutta on käynyt kaupassa ja asioilla 
entiseen malliin sekä harrastanut valokuvausta. Kuva: Raija Toivonen.
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Tilausajokuljettaja työssään. Kuva on 90-luvun alusta Latvian 
ja Venäjän väliseltä uudelta Ubilinkan raja-asemalta. Vihkiäisiä 
edeltävänä iltana Mara kokosi leikkelelautasia Venäjän vara-
pääministeriä ja muita kutsuvieraita varten. Kaikki kylmät ruo-
at tuotiin mukana Suomesta ja koottiin illalla talkoilla annok-

siksi. Kuva: Maran kotiarkisto.

Seppo Järvinen ja Leo Jääs-
keläinen, sekä Matti Kulmala 
joka teki lehteä olivat tärkeä 
ryhmä.

Yhdistyksen asioita Mara seuraa 
eläkkeeltäkin, muttei itse ole ak-
tiivinen:

– Lehden luen ja Facebookista 
katson päivityksiä, mutten muu-
ten osallistu. Katson eteenpäin, 
enkä muistele sitä mitä on jos-
kus ollut. Mitä niillä on väliä – 
nyt eletään tätä elämää.

Sivusta huutelusta ja neuvomi-
sesta jämäkkänä tunnettu Mara 
ei ole innostunut.

– Tämä on eri yhdistys ja tyyli 
erilainen kuin silloin. Käsittääk-
seni asiat ovat nyt hyvällä mal-
lilla. Soraääniä en ole kuullut. 
Normaalia urputusta on ollut, 
muttei mitään vakavaa.

Mara uskoo, että yhdistyksellä 
on edelleen paikkansa ja sitä tar-
vitaan nimenomaan alkuperäi-
sessä perustehtävässä.

– Kannattaa pitää mielessä, että 
yhdistys on aikanaan perustettu 

kuljettajien ammattitaidon ja ar-
vostuksen parantamista varten.

Paikkurin ratista 
eläkkeelle

Mara ehti nuorempana puuhata 
monenlaisia töitä ja olla myös 
merimiehenä. Autoura urkeni 
kuorma-autohommissa. Teknos 
Maalilla kuorma-autolla maalia, 
Helsingin kaupungilla Mara ajoi 
muun muassa aura- ja hiekotus-
autoa.

Mara yritti päästä HKL:lle töi-
hin, muttei päässyt, oli kuu-
lemma ”sekunda selkä”. Tästä 
tehtävästä hän siirtyi bussipuo-
lelle 1979, ja ensimmäinen työ-
paikka oli Sirolan Liikenne Oy. 
Sittemmin työpaikka vaihtui 
Hakunilan Liikenteelle, jossa 
Mara tutustui Kulmalan Mat-
tiin.

Keikkakokemusta kertyi sit-
temmin ensin Friherrsin Autol-
la, vuonna 1985 Mara siirtyi 
tilausajokuljettajaksi Nurmijär-
ven Linjalle, jonka palvelukses-
sa vierähti 10 vuotta. Vuonna 
1995 Marasta tuli vinttikoiran 
ohjastaja:

Juhlahumua 20 vuoden takaa. Matkamessuilla on meneillään 
yhdistyksen 10-vuotismerkkien jako. Merkit jakoi taustalla nä-
kyvä ministeri Kimmo Sasi. Mara piti tilaisuuden alkupuheen-

vuoron. Kuva: Maran kotiarkisto.

– Onni Vilkas Oy:llä ajoin Pie-
tarin-linjaa sekä tilausajoja. Kun 
Vilkas myytiin 1999, jatkoin 
vielä Pohjolan Liikenteellä.

Työnkuvan muuttuminen sai 
Maran hakeutumaan paikkurin 
puikkoihin.

– Vuonna 2004 pomoja läh-
ti Connexille töihin. Vuonna 
2009 Kanervan Harri pyysi 
tulemaan silloiselle Connexille 
(sittemmin Veolia) jossa olin 

eläkkeelle jäämiseen asti eli 
vuoteen 2009.

– Paikkurin ajossa viihdyin hy-
vin, se oli ihan parasta aikaa. 
Kuljettajapula oli kova ja yli-
töitä sai tehdä niin paljon kuin 
jaksoi. Ja minähän tein!

Pekka Paloranta

+372 5805 8302 
Alvar.Udu@busland.com
www.busland.com

Kysy karanteeni 
tarjoustamme

-
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Poikkeusaikana

Tuhkasta on ennenkin noustu
Kriisit kuuluvat elämään, vaikka 
emme sitä haluaisi. Tämä ko-
ettelemus iskee todella pahasti 
myös suomalaiseen bussialaan, 
joka on kyllä ennenkin joutunut 
selviytymään kovista paikoista. 
Jollain ihmeellä tuhkastakin on 
lähes aina noustu.

Korona tekee tuhoaan maailman-
laajuisesti. Ihmisiä sairastuu ja 
kuolee. Globaali talous muuttuu 
joksikin muuksi. Yksilöt ja yrityk-
set tulevat kokemaan laman, jon-
ka vertaista ei ole tähän asti ollut.

Bussiala niin meillä kuin muual-
lakin on yksi pahiten kärsineistä 
toimialoista. Kaikki tilausmat-
kat on peruttu. Vuorobussiin ei 
uskalla astua tartunnan pelossa. 

Kaikkialla käyskentelee lo-
mautettuja ja irtisanottuja am-
mattikuljettajia. Varikot pulliste-
levat toimettomia busseja, jotka 

on tilapäisesti poistettu liikenne-
käytöstä.

Ruotsi on aina ollut meitä edellä 
lähes kaikessa. Tälläkin kertaa: 
bussiyritysten konkurssiaalto on 
alkanut naapurimaassa jo, meillä 
ensimmäiset tuhoisat laineet lyö-
vät yli luultavasti loppukesästä.

Voi vain hartaasti toivoa, että 
tämä on kuin pahaa unta ja me-
nee ohi mahdollisimman pian. 
Samalla takaraivossa tykyttää 
ajatus, että voi tämä pitkittyä-
kin...

Pula-ajan 
 puntari

Aikamatka lähes sadan vuoden 
päähän kertoo, että pahoja kol-
huja on tullut ennenkin. Yrjö 
Raevuoren mainiossa historia-
teoksessa Linja-autoliikenteen 
vaiheet (1948) kuvataan osuvas-

ti 1930-luvun laman vaikutuksia 
suomalaiseen linja-autoalaan.

Vuosi 1927 oli ollut taloudessa 
erinomainen, nousukautta par-
haimmillaan. Vuoden lopulla 
alkoivat kuitenkin näkyä taantu-
man merkit. Raevuori:

– Linja-autoliikenne on osoittau-
tunut herkäksi lähestyvän pula-
ajan puntariksi. Niinpä nytkin 
ajan varhaiset merkit tuntuivat 
täällä ennemmin kuin moniaal-
la muualla. Varsinkin matkailun 
mielessä tapahtunut matkustelu 
väheni. Maaseudun asukkaiden 
täytyi tulojen vähentyessä supis-
taa tarpeettomia matkoja, ja pian 
alkoivat myös kaupunkipaikois-
sa ehtyvät työmahdollisuudet 
vaikuttaa samaan suuntaan.

Liikennöitsijöiden päivätulot 
vähenivät, mutta kustannukset 
pysyivät entisellään.

– Monet yrittivät auttaa ase-
maansa ryhtyen alentamaan 
kuljetusmaksuja, mutta tietenkin 
huonolla menestyksellä. Vasta 
hankittujen monien vaunujen, 
joiden lisääntymistä osoittavat 
esitetyt kohonneet linja-autojen 
rekisteröimistä valaisevat nume-
rot, hintaa ei enää jaksettu suo-
rittaa sovituin lyhennysmaksuin. 
Pankit, jotka olivat auliisti avus-
taneet ostojen rahoitusta, eivät 
enää saaneet säännönmukaisia 
lyhennyksiä niihin diskontatuis-
ta vekseleistä, ja pian joutuivat 
asettajina olleet autoliikkeet 
huolehtimaan niiden maksami-
sesta pankkeihin yhä runsaam-
massa määrin.

Autoja palautui autokauppoihin 
käytettyinä. Liikkeet yrittivät 
myydä niitä edelleen alenne-
tuilla hinnoilla sellaisille liiken-
nöitsijöille, jotka vielä katsottiin 
maksu- ja vastuukykyisiksi.

Linja-auto tulessa Maitokeskuksen edessä Helsingissä 30. marraskuuta 1939. Kuva: SA-kuva.
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www.bussimatkatoimisto.fi
Matkat - ViisuMit - tilausajot

Onnea
30-vuotias!

Nyt onni tosin tuntuu
kaikonneen kauas kyydeistämme.

Mutta aivan varmasti vielä matkaamme sen 
kanssa iloisina ja tyytyväisinä.  Ja muistelemme, miten  

korona-ajoistakin selvittiin. Tsempataan yhdessä tämän puolesta!

onnea ja tsemppiä!

– Kymmeniä linjaliikenteen 
yrittäjiä joutui parina lähinnä 
seuraavana vuonna tekemään 
vararikon tai muuten luopumaan 
yrityksestä menettäen kaiken sii-
hen jo kiinnittämänsä pääoman, 
Raevuori kiteyttää.

Maksukyvyttömyys koetteli Ra-
evuoren mukaan ensisijaisesti 
uusia, vasta muutaman vuoden 
toimineita yrityksiä, jotka eivät 
vielä olleet saavuttaneet tukevaa 
taloudellista pohjaa.

– Se lisäsi osaltaan sekasortoa 
ja kukisti monet sellaisetkin lii-
kennöitsijät, jotka ehkä muuten 
vielä olisivat kunnialla kyenneet 
muutaman huonon vuoden lä-
päisemään.

1930-luvun lamalla oli saman-
kaltaisia seurauksia kuin koro-
nakriisillä kenties tulee olemaan:

– Useita linjoja uhkasi jäädä 
kokonaan liikennöimättä. Jotta 
luottamus alan yrittäjien kykyyn 
ylläpitää jatkuvaa, tarpeelliseksi 
osoittautunutta liikennettä ei oli-
si järkkynyt, useat taloudellisen 
toiminnan edellytyksiin ja sen 
asettamiin ankariin lakeihin pe-
rehtyneet, jossakin määrin var-

man aseman vielä säilyttäneet 
liikennöitsijät ostivat silloin en-
tisten yrittäjien vaunuja. 

– He poistivat liikoja vuoroja ja 
sovittelivat jäljelle jääviä entis-
tä paremmin paikkakunnan tai 
paikkakuntien välisten yhteyk-
sien tarpeiden vaatimalle kan-
nalle. 

– Järkiperäisen järjestelyn avuin 
he tulevaisuudessa toivoivat saa-
vansa takaisin ne uhraukset, joi-
ta nyt joutuivat tekemään. Siten 
saatiin sentään liikenne alkaneen 
kotimaisen pulan ja sitten koko 
maailmaa käsittäväksi pulaksi 
kehittyneen vaikean ajan yli tyy-
dyttävästi jatkumaan.

Romuina  
miehet ja autot

Pandemiaakin pahempi on maa-
ilmansota. Sen tuhovaikutukset 
ovat inhimillisiä kärsimyksiä 
ajatellen mittaamattomat. Ellei 
sitten mittarina käytetä tilastoja 
kaatuneista, haavoittuneista ja 
siviiliuhreista, jotka aina kuulu-
vat sodan luonteeseen.

Sotien talousvaikutukset ovat 
samoin tuhoisat. Syyskuussa 

1939 alkaneen maailmanpalon 
vaikutukset heijastuivat heti 
Suomeenkin, vaikka talvisota 
oli vasta tulossa. Meriyhteyksi-
en katkettua vaikeutui polttoai-
nehuolto ja alkoi säännöstely. 

Liikennöitsijöitä kehotettiin 
supistamaan hoitamansa vuoro-
määrä puoleen.

Sitten otettiin sotatoimiin niin 
miehet kuin autotkin. Monet pa-
lasivat takaisin kolhiintuneina. 
Mutta läheskään kaikki eivät 
palanneet.

Talvisodasta linja-autoliikenne 
toipui yllättävän nopeasti. Lii-
kennettä saatiin palautettua 
merkittäviä määriä. Tärkeässä 
roolissa oli häkäkaasun käyttö, 
jonka avulla paikattiin polttoai-
nepulaa.

Kauan ei rauhan ajasta päästy 
nauttimaan. 

Tulivat jatkosodan pitkät, ras-
kaat vuodet, joiden aikana rau-
nioituivat maa, talous ja ihmiset.

Sodan loputtua mikään ei ollut 
entisellään. Valtaisa määrä linja-
autoalan ammattilaisia oli kaa-

tunut tai vammautunut. Sotaan 
joutunut kalusto takaisin tullut 
kalusto oli karmeassa kunnossa. 
Miten tästä voisi palata entiseen 
kukoistukseen?

Liikenneneuvos Uuno Hakola 
kuvaa osuvasti tilannetta, jossa 
sotien jälkeen oltiin. Katkel-
ma perustuu Linja-autoliiton 
tekemään kirjehaastatteluun 
ja on julkaistu Matti Viitanie-
men - Aarne Mäkelän Suomen 
Linja-autoliikenteen historiassa 
(1978):

– Sodan loputtua oltiin romu-
na niin autot kuin miehetkin. 
Itsekin olin sairastunut ja vas-
ta päässyt sotasairaalasta. Kun 
menin tapaamaan palautettuja 
linja-autoja, niin siellä tapasin 
myös entisen palvelijani. Olim-
me kaksi romua vastakkain. Nyt 
oli sitten lähdettävä tyhjästä luo-
maan jotain.

Pekka Paloranta
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Matkalla kohti pohjoista
Matkakohteet

Matka pohjoiseen maanteitse 
Uusimaalta on useamman tun-
nin rupeama. Lähdimme pikku-
bussilla huhtikuussa kohti Oulua 
mukanamme sieltä juuri saatu 
rajanylitystodistus reissun yh-
teiskunnallisesta oikeutuksesta. 

Kotimaan- ja lähialuematkailun 
mahdollisuudet tulivat useasti 
ajon aikana mieleen. Alueellisten 
palvelujen huomioiminen reis-
sun jaksotuksessa on kohtalai-
sen helppoa nykyisin, varsinkin 
pääteitä kuljettaessa. Korona-
viruksen aiheuttamat yllätykset 
taukopaikkojen aukioloaikojen 

suhteen tosin yllättivät osittain. 
Pääsimme kuitenkin perille il-
man suurempia ongelmia. 

Saatuamme Oulussa asiamme 
hoidettua, päätimmekin jäädä 
vielä pariksi päiväksi ihmettele-
mään alueen jatkuvaa muutosta 
ja kyselemään kuulumisia tutuil-
ta. Oulun Onnikkamatkat Oy:n 
numerosta soitti Pekka Kantola 
ja hänen ehdotuksensa pohjalta 
pikkubussini keula kääntyi kohti 
Oulunsaloa ja Peuhun kartanoa.
Mukana matkustajina kaksi 
miestä Pekka Kantola ja Pekka 
Pollari. Jari Pääkkö oli vastassa 

ja päivitys kohteen tästä päivästä 
saattoi alkaa. 

Peuhun kartano on toiminut Ti-
lausajokuljettajat ry:n jäsenille 
kokouspaikkana jo pitkään. Kar-
tano on ollut monien muutosten 
ja omistusjärjestelyjen kohteena 
muutaman vuoden, mutta nyt 
niille on saatu positiivinen rat-
kaisu. Jari Pääkkö toimii vastuu-
päällikkönä ja käytännön asioi-
denhoitajana. 

Monipuolista kokoontumis-
paikkaa ollaa kehittämässä ym-
pärivuoden avoinna olevaksi 

kohteeksi niin suomalaisille 
kuin ulkolaisille ryhmille. Sen 
sijainti lentokentän vieressä ja 
Oulustakin vain parinkymme-
nen minuutin ajomatkan päässä, 
meren rannassa, omalla 12,5ha 
tontilla, antaa rakennuksien ja 
ympäristön käytölle monia ulot-
tuvuuksia. 

Päärakennuksessa tilajärjeste-
lyt on toteutettu siten, että suuri 
sali on yläkerrassa ja alakerrassa 
on pienempiä erillisiä huoneita. 
Perhe- tai koulutustapahtumissa 
ryhmät voivat kokoontua omiin 
osastoihinsa ja olla kuitenkin 

Piharakennus, jossa on asiakastilojen lisäksi toimisto.

Pekka Kantolan Oulun Onnikkamatkat Oy:n varikolla kalustoa odottelemassa kauden alkamista.
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Päärakennuksen sisäänkäynti.

Alakerran monitoimitila.

Kokoontumistilaa.

TUULI- JA SIVULASIT
SEKÄ ASENNUKSET

PITÄÄ PYÖRÄT LIIKKEESSÄ

BussiPro:lta saat myös:
•  Varaosat premium-laatuisina
• Maalaukset ja korikunnostukset
• Ilmastointi- ja lisälämmitinhuollot 
• Automaattiset palosammutuslaitteistot

Katso palvelupisteemme verkosta. 
Tulemme myös sinun luoksesi
p. 075-7550 330

BussiPro Oy • Vasarakatu 2 • 15700 Lahti
Puh. 075 7550 330 • myynti@bussipro.fi

www.bussipro.fi

Onnittelemme
30-vuotiasta

Tilausajokuljettajat ry:tä!

Yläkerran suuri sali. Pekka Pollari kokeillemassa pilkkiaukkoa.
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kaikki samassa rakennuksessa. 
Viereisessä rakennuksessa on li-
sää pienempiä huoneita palave-
reiden pitoon. Kesällä on mah-
dollista saada vielä 450 hengen 
teltta piha-alueelle joukkotapaa-
misia varten. 

Saunomiseen on vaihtoehtoja 
kiinteästä rantasaunasta liiku-
teltaviin laitteisiin. Saunahuvila 
on riittävän iso pienen ryhmän 
kokoustilaksikin. Perävaunu- ja 
pilkkirekisauna voidaan paljujen 
kanssa siirtää talvella tarvittaes-
sa keskelle merenlahtea. 

Majoitustiloja on rajoitetusti 
saatavilla Peuhun kartanon vie-
ressä olevista kaksikerroksisista 
huviloista, 4-6hlöä /talo. 

Peuhun kartanon monipuoli-
nen ja joustava tarjonta aivan 

lentokoneaseman vieressä on 
matkailulogistisesti hienolla pai-
kalla. Ryhmien saapuminen ja 
lähteminen Oulun kentältä voisi 
kulkea Peuhun kautta siten, että 
saapuvat voisivat saada ajankoh-
taiset Ouluun ja pohjoiseen Suo-
meen liittyvät matkailuinfot ja 
kahvit/ruokailut siellä. Lentoaan 
odottamaan saapuvat voisivat 
saada vielä viimeisen briiffauk-
sen missä ovat olleet. 

Kuljetuksiin tarvitaan kalustoa 
ja lähtiessämme Peuhun kar-
tanoon ajoin Pekka Kantolan 
Oulun Onnikkamatkat Oy:n 
varikon kautta. Siellä oli par-
kissa erikokoisia busseja ja pie-
nempiä autoja, joilla voitaisiin 
edellämainittuja siirtoja tehdä 
täydennettynä vielä Oulun alu-
een teollisuuden esittelykier-
roksilla. Usein ryhmämatkoilla 

”Rekibussi”

Matkakohteet

ovat matkaajien taustat hyvinkin 
monipuoliset ja kohdealueiden 
vahvuustekijöiden esittely ei 
kuulu tavanomaisten nähtävyys-
kierrosten ohjelmiin. Matkai-
lijoidenkin tarpeet ovat usein 
moninaiset, joten osa ryhmästä 
voi olla päivän linturetkellä tai 
tutustua luontokohteisiin, kun 
osa voisi olla katsomassa shop-
pailukohteita. 

Merkittävässä osassa ovat kul-
jettajat, joiden paikallistuntemus 
on myyntivaltti lähialuemat-
kailussa. Samaa osaamista tar-
vitaan sitten myös pidemmälle 
ulottuvissa retkissä, jotka on 
suunniteltu muualla. Esimerkki-
nä tilausajokuljettajat ry:n oma 
matka Murmanskiin ja sieltä 
Kantalahden kautta takaisin 
Ouluun 2016. Jari Pääkkö oli 
pääkuljettajana Pekka Kantolan 

Onnikkamatkojen bussissa ja 
Raimo Kaisanlahti Turun Neva-
toursista vastasi suunnitteluista. 

Tutustumisretki Peuhuun antoi 
kuvaa voimakkaasta panos-
tuksesta, jolla hieno matka-ja 
käyntikohde tulee ansaitsemaan 
paikkansa niin kotimaan kuin ul-
komaan matkailumarkkinoilla.

www.peuhu.fi
www.onnikkamatkat.fi

Isko Uusimäki

Tilausajokuljettajia jäsenpalaverissa Pekka Kantola, Pekka  
Pollari ja Jari Pääkkö.

Lasikattopilkkirekisauna.
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ppd.fi

MEILLÄ 
ON KYKY 
AJATELLA 
ISOMMIN.

Monipuolista kuljetusalan koulutusta koko Lapissa!

• Logistiikan perustutkinto 
• Kuljetusalan ammattitutkinto

Katso alkavat koulutukset: redu.fi/koulutuskalenteri

Onnittelemme pitkäaikaista yhteistyö- 
kumppaniamme, 30-vuotiasta  

Tilausajokuljettajat ry:tä!

Lapin koulutuskeskus REDU

Lapin koulutuskeskus

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lapin koulutuskeskus

REDU - 

redu.fi

kuljetusalan kouluttaja

Tekniikka tutuksi
ÖLJYHUOLTOA JA SUODATTIMIA

Vesi vanhin voitehista, 
mutta laimein!

Veden ja öljyn seosta sanotaan 
emulsioksi. Siinä kaksi toisiinsa 
sekoittumatonta ainetta kohtaa-
vat toisensa, heikentäen kum-
mankin laatua. Suomessa ilmas-
to ja lämpötila ovat emulsion 
syntymiselle otollisia. Kylmän 
ja kuuman vaihtelut tiivistävät 
ilmasta kosteutta, joka sitten 
kertyy kaikkialle. 

Veden kertyminen voiteluainee-
seen heikentää oleellisesti sen 
kykyä pitää toisiaan vasten liik-
kuvia pintoja erillään. Syntyy 
kulumaa, joka tietyn ajan jäl-
keen ilmoittaa itsestään rikkou-
tumisen kautta.

Voiteluaine myös kuluu käytössä 
ilman, että vesi olisi asiaa avitta-

massa. Hiiliketjut katkeilevat ja 
aine vanhenee. Jälleen ovat pin-
nat lähestymässä toisiaan.

Öljyt ja muut voiteluaineet ovat 
kehittyneet valtavasti, mutta 
niillä on kuitenkin säilynyt eräs 
piirre, joka lasketaan käyttöaika-
na tai matkana. Koneiden ja lait-
teiden suunnittelussa materiaalit 
ovat tärkeässä osassa ja niiden 
metallurginen koostumus voi-
daan määritellä toimimaan tie-
tynlaisella ”rasvalla” parhaiten. 

Erikoisöljyt esimerkiksi vaih-
teistoihin tai muihin kohteisiin 
voivat olla edellytys mekanii-
kan toimivuudelle. Jos huollossa 
käytetäänkin jotain muuta kuin 
suositeltua nestettä, voi lopputu-

los aiheuttaa heti tai hetkenpääs-
tä epätoivottuja tilanteita.

Moottoreihin pätee samat asiat. 
Uudet koneet voivat olla herkkiä 
ei suositelluille aineille. Myös 
vaihtovälien mietintä voi olla vii-
sasta, koska ilmoitetut km määrät 
vaoivat olla esitetty muihin, kuin 
meidä olosuhteisiimme.

Suodattimet ovat myös kehitty-
neet merkittävästi. Niiden omi-
naisuudet on huomioitu luonnol-
lisesti jo suunnittelupöydällä ja 
oikeiden materiaalien merkitys 
korostuu käyttötarkoitusten mu-
kaan. Esimerkkinä tarvittavista 
laatumääreistä olkoon tervey-
denhoidossa käytettävät suoja-
maskit. Se mikä sopii kevyeen 

hiontaan, ei välttämättä sovi 
leikkaussaliin.

Oikeat aineet oikeisiin paikkoihin 
on helppoa nykyisin määritellä, 
kun käytössä on nettitieto, tai tieto 
sieltä, mistä tietoa olisi saatavilla. 

Öljy-yhtiöillä on tieto omien ai-
neidensa toimivuudesta olosuh-
teissamme. Heillä on myös tarve 
voida konsultoida tuotteiden so-
pivuuksista. Oikeilla valinnoilla 
päästään pienempiin kustannuk-
siin ja mahdollisuuteen saada lop-
puviimein viivan alle jotain jää-
määnkin. Sellaista, joka muuten 
olisi mennyt tarpeettomiin korja-
uksiin ja ylimääräiseen huoltoon.  

Isko Uusimäki
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"Olemme päättäneet selvitä 
tästä kriisistä"

Korona mullisti Oravaisten Liikenteen juhlavuoden:

Tunnettu tilausajoyritys ja 
matkatoimisto Oravais Trafik 
- Oravaisten Liikenne (OT) 
aloitti kuluvan vuoden upeis-
sa fiiliksissä. Meneillään oli 
70-vuotisjuhlavuosi. Kysyntää 
sekä myytyjä matkoja myös 
Eurooppaan oli kiitettävästi 
plakkarissa. Oli juhlaristeily ja 
saatiin uusi juhlabussi, loisteli-
as Scania Interlink. Mutta sit-
ten tuli korona...

– Rankka pudotus tämä on ollut. 
Liikevaihdosta noin 99 prosent-
tia hävisi muutamassa päivässä, 
kertoo toimitusjohtaja Niklas 
Iso-aho.

Hän muistaa mainiosti alkuvuo-
den toiveikkaat ja innostuneet 
tunnelmat.

– Vuosi käynnistyi juhlaristei-
lyllä Silja Symphonylla. Päi-
vän Tukholmassa vietti kans-
samme 400 asiakasta. Se oli 
huippuristeily, asiakkaat olivat 
tyytyväisiä. Myynti oli lähte-
nyt hyvin käyntiin, ja odotuk-
set olivat korkealla. Satsa-
simme markkinointiin, ja uusi 
esite oli jaossa.

OT:n myyntiväki kiersi alku-
vuonna ruotsinkielisten asiak-
kaiden luona rannikkoseudulla. 
Samaan aikaan maailmalta alkoi 
tulla yhä enemmän tietoja viruk-
sen etenemisestä.

– Kyllä jo noilla käynneillä ko-
ronapelko oli näkyvissä, Niklas 
sanoo.

Huolestuttavat tiedot Italiasta, 
Espanjasta ja Ranskasta saivat 
asiakkaat varovaisiksi.

– Alkuvaiheessa uskoimme, että 
riittää kun peruutamme Italian-
matkat ja saisimme tehtyä mat-
kat Ranskaan sekä Espanjaan.

Toiminnalta 
lähti pohja

Sitten tuli Ulkoministeriön mat-
kustustiedote, jossa kehotettiin 
välttämään matkustamista ulko-
maille.

– Toiminnalta lähti pohja. Eri-
tyisen paha oli 12. maaliskuu-
ta, jolloin alkoi peruutusten 
vyöry. Melko pian jouduimme 
toteamaan, että kaikki Euroo-

pan-matkat on pakko peruut-
taa.

Seuraava viikko kului puhe-
linrumbassa, kun asiakkaille 
soitettiin ja kerrottiin matkan 
peruuntumisesta sekä pyydettiin 
tilinumero rahojen palauttami-
seksi.

Nopeasti oli selvää, että kas-
savirran tyrehtyminen hävitti 
myös palkanmaksukyvyn. Oli 
pakko käynnistää YT:t.

Niklaksen mukaan vastaavaa 
tilannetta ei yrityksessä oltu ai-
emmin kohdattu. Tosin vuonna 
2017 YT-neuvottelut jouduttiin 
käymään liikennemenetysten 
takia, mutta lomautuksiin ei jou-
duttu turvautumaan.

Juhlaristeilylle osallistui 400 vierasta, joita OT:n bussit odottavat tässä Tukholman Värtanin satamassa. Kuva: Niklas Iso-aho.

Bussiyritys tutuksi
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Yhtiön henkilöstöä Niklas kiit-
tää lämpimästi.

– Henkilökunta on ymmärtänyt 
todella hyvin. He ovat tajunneet 
tilanteen: jos ei ole ajoja, ei kul-
jettajakaan voi olla töissä.

Maaliskuun puolivälistä touko-
kuun kahdelle viimeiselle vii-
kolle Oravaisten Liikenteellä oli 
vain pari pikkubussia Elyn osta-
massa liikenteessä. 

Toukokuun lopun kahden kou-
luviikon kuljetukset hoidettiin 
pienkaluston sijasta kahdella 
58-paikkaisella bussilla. Turva-

välit saatiin pidettyä, kun penk-
kiparilla istui vain yksi oppilas.

Isot investoinnit 
rasittavat

Karmeasta tilanteesta huolimat-
ta OT:lla ei ole aikomustakaan 
luovuttaa.

– Olemme päättäneet selvitä 
kriisin yli. Kuten sanonta kuu-
luu: mikä ei tapa, se vahvistaa, 
Niklas sanoo.

– Mutta kovaa se tulee olemaan, 
koska olemme tehneet isoja in-
vestointeja.

Ryhmämatkamyyjät Kristian Sandberg ja Nina Wikman,  
Niklas Iso-aho ja Filip Hästbacka. Kuva: Linda Thors.

OT:n kuljettajat nousivat Silja Symphonyn estradille esiteltäviksi Silja Symphonyn juhlaristeilyllä. Kuva: Wieslaw Larysz.

OT:n 70-vuotisjuhlaristeily tehtiin Tukholmaan tammikuussa. Matkalla olivat mukana muun muassa kuljettajat Rene Michelsson 
(vas.) ja Marko Salmensuo sekä ryhmämatkamyyjä Kristian Sandberg. Kuva: Niklas Iso-aho
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Bussiyritys tutuksi

Oravaisten Liikenteellä on jo kolme Scania Interlinkiä. 
Kuvat: Filip Hästbacka.

Juhlabussi OT-70 toimiston edessä Vaasassa. Kuva: Niklas Iso-aho.

70-vuotisjuhlabussilla ehdittiin alkuvuonna ajaa muutamia keikkoja ja vastaanotto oli hyvä. Kuva: Niklas Iso-aho.
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Neste Häijää
Kauppakuja 1, Sastamala, puh. 020 728 9020
Ma-Pe 5-24, La 6-24, Su 7-24  www.nestehaijaa.fi

HOT
WINGS

Meillä syöt hyvin *
• Lounas noutopöydästä joka päivä
• Herkulliset À la carte -annokset
• 200 asiakaspaikkaa, kaksi kabinettia
• Aamupalabuffet tilauksesta
• Peliporukoille tilauksesta esim. pastaruokia ym.
• Keittiön puh. 020 728 9022. Soittamalla etukäteen varmistat,
 että kahvitukset / ruokatilaukset sujuvat mukavasti

Tilausajokuljettaja passilla
saa Nesteen polttoaine-
lahjakortin ja kuljettajalle
ilmaiset kahvitukset

Samassa
pihassa myöspihassa myös

Tervetuloa!• 200 asiakaspaikkaa, kaksi kabinettia

• Peliporukoille tilauksesta esim. pastaruokia ym.

* Palvelu- ja aukioloaikavaraus, mikäli koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset jatkuvat. 

Yksi iso investointi kerää par-
haillaan pölyä OT:n tallin nur-
kassa. Juhlabussi, tuliterä Scania 
Interlink -teliauto ehti muuta-
man kuukauden ajan ihastuttaa 
asiakkaita ja kuljettajia, kunnes 
korona ajoi sen seisontavakuu-
tukseen.

Kalustoinvestointien lisäksi ra-
haa on sijoitettu liiketoiminnan 
muuhun kehittämiseen. Kolme 
vuotta sitten OT osti vaasalaisen 
K.J. Marinsin liiketoiminnan. 
Viime vuonna ostettiin vaasa-
lainen taksiyritys Taxiservice 
Sandelin.

Tuorein kauppa on viime jou-
lukuulta, jolloin OT:lle siirtyi 
liikematkatoimisto Wasa Tours.

Vahvuutena 
henkilöstö

Ennen koronan iskua OT oli 
varsin hyvässä kunnossa. Kas-
vu oli ollut hallittua ja kannat-
tavaa.

– Olemme pieni yritys. Meidän 
suurin vahvuutemme on ollut 
sitoutunut henkilöstö, joka on 

tehnyt työhönsä hyvin, Niklas 
kiittää.

Hän korostaa kuljettajan roolia, 
joka ei suinkaan ole vain ihmis-
ten siirtämistä paikasta toiseen.

– Linja-autonkuljettaja on erit-
täin tärkeä kilpailutekijä. Hyvä 
kuljettaja hoitaa työnsä luotet-
tavasti, ajaa turvallisesti ja miel-
lyttävästi sekä on asiakkaiden 
kanssa iloisella mielellä. Hän 
on myös terveellä tavalla ylpeä 
työstään, Niklas määrittelee.

OT:lla on Niklaksen mukaan 
hyviä kuljettajia riittänyt. Tyy-
tyväisyys on ilmeisesti ollut 
molemminpuolista, sillä OT:lla 
vaihtuvuus on ollut aina erittäin 
vähäistä.

Niklas nostaa toiseksi vahvuu-
deksi hyvät asiakkaat, joilta 
on tullut kosolti ymmärrystä ja 
sympatiaa myös koronakriisin 
aikana. Kanta-asiakkaita on pal-
jon, ja osa heistä asuu kaukana 
Vaasasta.

– Halpuus ja hintakilpailu eivät 
ole meidän juttumme. Olemme 

panostaneet matkojen suunnit-
teluun ja laatuun. Se on tuonut 
tulosta.

Tulevaisuus usvassa

Koko bussiala miettii nyt, miten 
kriisistä selvitään sekä millainen 
on tulevaisuus. Ja milloin se al-
kaa...

– Edessä on aikamoinen jäl-
leenrakentaminen, joka ei ole 
mikään läpihuutojuttu. Se tulee 
vaatimaan kovasti työtä, Niklas 
miettii.

– Suurin haaste on saada ihmiset 
taas matkustamaan. Sitä ei tie-
dä, miltä matkailubisnes näyttää 
tulevaisuudessa. Mutta en usko, 
että palaamme koronaa edeltä-
neeseen aikaan.

Niklas uskoo tulossa olevan 
lentoyhtiöiden kaatumisia. Hän 
arvelee tuhojen kohdistuvan 
myös matkatoimistoihin ja bus-
sialaan.

– Konkursseja tulee. Pelkään, 
että Suomessakin kaatuu bussi-
firmoja.

Mullistusten seurauksena len-
tomatkustaminen varmasti 
vähenee ja kallistuu. Niklas 
arvelee, että tämän seuraukse-
na matkailu kotimaassa tulee 
kasvamaan.

– Sen sijaan on vaikea uskoa 
kotimaan bussimatkailun mit-
tavaan lisääntymiseen. Toivom-
me kuitenkin, että saisimme 
syksyllä taas käyntiin päivä-
matkat ja lyhyemmät hotelli-
reissut. Pitkien Euroopan-mat-
kojen osalta täytyy vain toivoa, 
että linja-automatkailun suosio 
tulisi takaisin, sanoo Niklas 
Iso-aho.

Pekka Paloranta
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Oravaisten Liikenteen juuret löytyvätkin 
yllättäen kaukana Vaasan-seudusta. Kun 
ruotsinkielistä rannikkoa lasketellaan pitkäl-
le alas, läntiseltä Uudeltamaalta löytyy Bro-
marvin idyllinen saaristokylä, joka on liitetty 
Tammisaaren kautta nykyiseen Raaseporiin.

Bromarvissa yrityksen perustaja, Luo-
dosta syntyisin ollut Werner Granholm 
(1902-66) aloitti liikennöinnin linjuril-
laan jo vuonna 1932. 

Granholm myi liikenteensä Wikström & 
Degerlundille, joka nykyisin tunnetaan 
nimellä Wikströms Busstrafik.

Juuret 1930-luvun
Länsi-Uudellamaalla!

Bussiyritys tutuksi

BUSSIMYYNTI & KORITYÖT

LASISPESIALISTI

Somerotie 11, Kangasala 
(Tampereen rajalla)

www.finneoplan.com

Ville Ketola 050 336 2634
ville.ketola@finneoplan.fi

Hannu Henriksson 0400 828 364
hannu.henriksson@finneoplan.fi

•	Kaikki	lasityöt	laadukkaasti	ja	nopeasti.
•	Joustavasti,	silloin	kun	sinulle	sopii.

 Keulat kohti parempia aikoja!

Laadukas ja näyttävä vaihtoauto on järkevä vaihtoehto, kun taas startataan taipaleelle. 
Kysy täydellisesti varustettuja Volvoja, jotka ovat heti valmiina liikenteeseen!

Birka Stockholm -laiva vierailulla Vaasassa, ja 
OT hoiti risteilykuljetukset. Vasemmalla Vaasa-
opas Henrik Fågelbärj sekä linja-autonkuljetta-
ja Kari Rantamarkkula, joka on Tilausajokuljet-

tajien jäsen. Kuva: Filip Hästbacka.

Oravaisissa Nygren &Kumpp -niminen 
linja- ja kuorma-autoyritys, aloitti liiken-
teen 1930-luvulla ja sen jatkoksi perustet-
tiin tammikuussa 1950 Oravais Trafik Ab 
– Oravaisten Liikenne Oy. Werner Gran-
holmille tuli kuitenkin ikävä Pohjanmaal-
le ja niin hän osti Oravaisten Liikenteen 
osake-enemmistön lokakuussa 1951.

Oravaisten Liikenne jatkoi kuormurikul-
jetuksia Vaasa-Härmä-Lapua-Seinäjoki-
reitillä aina vuoteen 2007, jolloin liike-
toiminta ja yksi rekka myytiin toiselle 
kuljetusyritykselle.

Oravais Trafik Ab - Oravaisten Liikenne Oy / Wasa Tours
• Perustettu 1950
• Palveluksessa yhteensä 25 henkeä
• 16 bussia ja 1 taksi
• Liikevaihto 3,3 milj. euroa (2019)
• Osuudet liikevaihdosta: matkatoimisto 65 %, 
 tilausajot 25 % ja vuoroliikenne 10 %.
• Matkatoimisto ja konttori Vaasassa, 
 bussivarikot Vaasassa ja naapurikunta Vöyrillä
• Omaa matkatuotantoa sekä yhteistyötä Matkapoikien kanssa, 
 tilausajoja ja vuoroliikennettä sekä koululaiskuljetuksia 
 Vaasa-Vöyri-Oravainen -alueella.
• Omistus: pääomistaja kolmannen polven bussiyrittäjä Ralf Granholm,  
    jonka lisäksi osakkaina Niklas Iso-aho ja Filip Hästbacka.
   www.oravaistenliikenne.fi
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Oli tulossa
MAKEA KESÄ

Paras työ ikinä – tämä on kivaa! 
Näin kuvaa ammattiaan vaa-
salainen linja-autonkuljettaja  
Marko Salmensuo (47), joka on 
Oravaisten Liikenteen palveluk-
sessa.

Linja-autonkuljettajan työstä 
Markolle on kertynyt kokemusta 
kahdeksan vuoden verran. Sitä 
ennen vierähti rahtipuolella pari-
kymmentä vuotta, josta nelisen 
vuotta rekan ratissa. 

– Ajamisesta olen tykännyt aina. 
Kuorma-autohommissa haaveilin 
melkein koko ajan linja-autonkul-
jettajan töistä, Marko paljastaa.

Bussipuolelle hän liukui vähitel-
len. Firmat tulivat tutuksi ensin 
freelancerina keikkaa ajaessa. 
Viitisen vuotta sitten Marko sai 
vakituisen paikan OT:lta ja on 
ollut erittäin tyytyväinen niin 
työnantajaan kuin työkaverei-
hinkin.

– Ei ole ollut valittamisen aihet-
ta. Joustavuutta on löytynyt mo-
lemmin puolin, Marko kiittää.

Marko ajaa OT:lla myös linja-
vuoroja, mutta myöntää suu-
rimman poltteen olevan juuri 
tilausajoihin. Paikallaan olo tai 
lyhyiden sivujen sahaaminen ei 
oikein sovi miehen liikkuvaisel-
le luonteelle.

OT:lla reissuja on riittänyt. Mer-
kittävä osa Markon ajoista on 
ollut Matkapoikien tuotantoa, ja 
lisäksi hänellä on joukko vakio-
ryhmiä.

– Lappiin ja Viroon suuntautu-
neet matkat ovat olleet suosik-
kejani. Tykkään kovasti Pärnus-
ta, jota viime kesänä ajoimme 
non-stopina. Samoin Tallinnassa 
viihdyn hyvin, siellä löytyy aina 
paljon katsottavaa.

Parasta reissussa ovat Markon 
mielestä asiakkaat.

– Pitemmät matkat ovat siitä 
hyviä, että pääsee höpöttämään 
asiakkaiden kanssa enemmän. 
Porukat ovat olleet tosin kivoja. 
Kaikki on mennyt aina hyvin, 

minkäänlaisia rähinöitä ei ole 
ollut, hän iloitsee.

Työstä tykkäämisestä kertoo 
myös Markon halu joustaa omis-
sa lomissa.

– Kuorma-autohommissa ei oli-
si tullut mieleenkään, että olisi 
pätkinyt lomaani asiakkaiden 
takia. Mutta täällä sen olen teh-
nyt, jotta voin palvella vakio-
ryhmiäni.

Viime kesä oli keikkojen osalta 
hieno. Kokemusten perusteella 
oli lupa odottaa, että vieläkin 
mukavampaa olisi ollut tulossa.

Alkuvuonna kaikki näyttikin 
aivan mahtavalta.  Markon kesä-
kalenteri oli pullollaan kiinnos-
tavia matkoja.

– Makea kesä oli tulossa, kun 
kalenteria katsoi. Ja sitten: puff 
- kaikki katosi kerralla... Nyt voi 
vain toivoa, että jotain tapahtuisi 
vielä tänä kesänä, Marko miettii.

Tilausajokuljettajat ry:n jäse-
neksi mies liittyi jo freelancer-
vaiheessa. Yhdistykseen hän on 
ollut varsin tyytyväinen.

– Hyvä klubi! Tapahtumiin en 
ole töiden takia päässyt juuri 

– Tässä työssä ei mikään muu harmita paitsi nyt päällä oleva korona-tilanne, 
sanoo Marko Salmensuo. 

osallistumaan. Mielestäni yh-
distys tiedottaa hyvin tärkeistä 
asioista. Sähköpostiin tulevat 
tiedotteet on hyvä juttu, ja luen 
ne aina. Käyn myös nettisivuilla 
aika usein.

– Lehdestä tykkään ja luen sen 
hyvin tarkasti. Charter Club sai-
si ilmestyä useamminkin, toivoo 
Marko.

Teksti: Pekka Paloranta
Kuva: Kirsi Salmensuo
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Kuljettajan ajatuksia 
kriisin kourissa

Timon kulma

Kaksi kuukautta sitten ajatukset 
olivat jo keväässä ja kesässä. 
Kevääseen sijoittunut talvilo-
makin oli suunniteltu valmiiksi. 
Kesän tilausajot olivat työn alla 
ja niitä suunniteltiin asiakkaiden 
kanssa. Tulossa oli kivoja reis-
suja mm. Karjalaan ja Viroon. 
Lähitulevaisuus näytti erinomai-
selta. 

Tummia pilviä kerääntyi taivaal-
le kiihtyvällä vauhdilla. Uutiset 
toistivat samaa asiaa, iltapäivä-
lehdet tekivät lööppejä, klikki-
journalismi oli vauhdissaan. Asi-
akkaat vähenivät kaukoliikenteen 
vuoroissa, yhden viikon aikana 
hävisi koko matkailuliikenteen 
tilauskanta. Nopeaan tahtiin teh-

jättäneissä matkoissa, välillä tuli 
murhe tulevasta. Tätä vuoris-
torataa siivitti hf-kuulokkeissa 
soiva musiikki. Kamppiin saa-
vuttuani ajattelin, että olikohan 
viimeinen kerta, kun käyn rah-
titerminaalissa. Siitä piti oikein 
ottaa valokuva. Paluulähtö oli 
öinen lentoaseman kautta kul-
keva vuoro. Rahtia oli kohtuul-
lisesti ja Kampista lähdin ilman 
matkustajia lentoasemalle, josta 
sain kyytiin kuusi maailman tuu-
lista palaavaa ikäihmistä. Salos-
sa vaihtui kuljettaja, valokuva 
viimeisestä mittarilukemasta, 
joka oli reilut 2 miljoonaa km. 
Huipputikissään oleva Volvo 
jatkoi kohti Turkua. Yltiöopti-
mistikin murehti tulevaa. Mitä 
teen tulevaisuudessa, olenko ter-
veenä tai edes hengissä puolen 
vuoden kuluttua? 

Siitä alkoi lomautus, joka jat-
kuisi 3 kk. Otin ajatuksen hal-
tuun positiivisen kautta. Pitkä ja 
joskus hektinenkin työrupeama 
meni tauolle. Ajattelin pitäväni 
ns. sapattivapaata tehden pieniä 
askareita metsässä, kotona, mö-
killä ja vaikka autojen parissa. 
Nyt on tehty ensi talven puut, 
mökillä kevätfiksaukset, omat 
autot on huollettu kesäkuntoon. 
On ollut niin kiire, etten olisi eh-
tinyt töissä käymäänkään. Huoli 
tulevasta ei ole kyllä hellittänyt. 
Uutisointi on pyörinyt yhden 
asian ympärillä. Klikkijounalis-
mi jauhaa, poliitikot pitävät tie-
dotustilaisuuksia, toimenpiteet 
kompuroivat ja skandaalit seu-
raavat toisiaan. 

Bussien tilausliikenne ja mat-
kailu on pyyhitty kokonaan pois 

Suomen elinkeinoelämästä, var-
maan myös koko maailman. Uu-
tisointi tosin pyörii ravintoloi-
den ahdingon ympärillä. Kalusto 
seisoo varikoilla ja tilauskirjat 
ovat tyhjiä. Tilausajokuljetta-
jan ammattia ei tällä hetkellä 
ole. Tuska ja huoli on yhteinen, 
yrittäjillä se on summiltaan 
suurempi ja meillä kuljettajilla 
pienempi. Oma elämäntilantee-
ni on kohtuullinen. Asunto on 
maksettu, lapset ovat omillaan 
ja työttömyysturva tuo perustu-
lon. Olen kuitenkin tilanteeseen 
nähden onnellisessa asemassa. 
Eittämättä ajatukseni ovat niiden 
kodeissa, jossa on iso asuntovel-
ka ja lapset ovat ”kuluttavassa 
iässä”. Jokainen työllä tienattu 
euro olisi elintärkeä. 

Tätä kirjoittaessani olen palan-
nut töihin ajaen kaupungin osta-
maa liikennettä. Yrityksessäm-
me vuorotellaan lomautusten 
kanssa ja yritetään minimoida 
vahinkoja. Iso osa kuljettajis-
ta on myös ilmoittautunut va-
paaehtoisesti lomautettavaksi. 
Tämä vaatii sitä kuuluisaa talvi-
sodan henkeä ihan jokaiselta.

Matkailun tulevaisuus on hä-
märän peitossa. Voisi olettaa, 
että paluuta entisenlaiseen ei 
tapahdu kovinkaan nopeasti. 
Moni asia tulee muuttumaan py-
syvästi. Linja-autoa ja joukko-
liikennettä tullaan tarvitsemaan 
aina. Tilausliikenteellä voi olla 
tulevaisuudessa uusia mahdol-
lisuuksia lentoliikenteen vähe-
nemisen/kallistumisen johdosta. 
Muutokset ovat kivuliaita ja 
vasta historia tulee kertomaan, 
kuinka kaikki oikein menikään. 

Toivotan kaikille terveyttä ja us-
koa tulevaisuuteen.

Timo Rinnekari

”Moni asia tulee 
muuttumaan 

pysyvästi. Linja-
autoa ja joukko- 

liikennettä 
tullaan 

tarvitsemaan 
aina.

tävät lomautukset olivat tosiasia. 
Minäkin jouduin tämän tosiasian 
kokemaan, olin elämäni ensim-
mäisen kerran ”ammatiltani” 
työtön työnhakija. 

Ajoin viimeisenä työpäivänä 
pikavuoroa Turun ja Helsingin 
välillä. Myöhäinen iltalähtö Tu-
rusta oli hiljainen, ainoat kyy-
tiläiset olivat tavaratilassa eli 
kohtuullinen kuorma rahtia toi 
pientä tulosta työpanokselle-
ni. Ajatukseni pyöri menneissä 
vuosissa ja mukavia muistoja 



   

Puhelun hinta 010-numeroihin 
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. 
(sis. alv. 24 %).

Veho YLÄSTÖ
Ansakuja 3, Vantaa
Myynti
Juha Mäenpää | 010 569 3617 
Janne Perheenmies | 010 569 3616

Veho.fiVeho kouVoLa
Koriansuora 15, Kouvola 
Myynti
Kai Lampi | 010 569 3642

Uusi MB Sprinter, 30-paikkainen midibussi
30-paikkainen Sprinter GrandKare asettaa 
uuden standardin midibusseille, näyttävä ja 
laadukas midibussi voi olla myös hinnaltaan 
houkutteleva. Sprinter GrandKare soveltuu 
kaikkiin ajoihin, niin koulu- ja linjaliikentee-
seen kuin vaativimpiin tilausajoihin.

MB 519CDI GrandKare, varusteina mm.
• 1+1+29 paikkaa
• säädettävät turisti-istuimet
• kaksi ovea
• automaattivaihteisto
• ohjaamo- ja matkustamoilmastointi
• tavatatilat takana ja sivuilla
• eristelasit

• lämpö- ja melueristys
• patterilämmitys
• Webasto-lämmitin 9 kW
• Telma-hidastin
• ilmajousitettu taka-akseli
• jääkaappi
• DVD

GrandKare
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Charter Club tutustuu

Åbergin Linja otti kuljettajat 
ja asiakkaat mukaan uuden 

tilausajoauton suunnitteluun

Vuodesta 1953 toiminut henki-
lökuljetusliike panostaa asiakas-
keskeistä tarjontaansa vuosikym-
menten aikana saadun käytännön 
kokemuksen pohjalta. Firmassa 
on aina pyritty tuottamaan kor-
keatasoisia palveluja asiakkaan 
tarpeita/tilausta kunnioittaen. Ki-
reästä kilpailusta huolimatta, tai 
siitä syystä, tilaajat ovat havain-
neet saavansa aina sitä, mitä ovat 
halunneetkin. Asiakkaille se on 
merkinnyt huolettomuutta kulje-
tuskysymyksissä. 

Asiansa osaavat ammattikuljet-
tajat, toimistohenkilöstö ja hyvä 
kalusto ovat herättäneet luotta-
musta laajoissa piireissä tilaus-
ajoja tarvitsevien keskuudessa. 
Åbergin Linja tilausajokaluston 
määrä on lisääntynyt kasvavasta 
hintakilpailustahuolimatta mer-
kittävästi viime vuosina. 

Yrityksessä ei olla kiinni merk-
kiuskollisuudessa tilausajo-
autoissa, vaan uutta kalustoa 
hankitaan tarpeen mukaan. Pa-
rin viimeisen vuoden kuluessa 
on talliin ilmestynyt jo kaksi 
uutta turistivarusteista 50-54p 
isoa Interlink-bussia ja kolmas, 
30-paikkainen 9700 Volvo on 

CarrusDeltan tehtaalla Liedossa 
odottamassa toimitusta Espoo-
seen. Lisäksi käytettyjä Euro-5 
ja Euro-6 tilausajoautoja on saa-
punut useampia.

Auto on erityisesti suunniteltu 
yritysten haluamaan vaativaan 
käyttöön. Liedon koritehtaan 
suunnitteluosasto osaa jousta-
vasti huomioida tilaajan tarpeet 
ja 30-p Volvossa on mm isom-
pi kone (11-litrainen), penkki-
järjestyksessä myös useampi 
pöytäryhmä, AV-laitteistossa 
3 näyttöä, lasikatto jne. Koko-
naisuuden kehittelyissä on huo-
mioitu tarkasti, yrityksen li-
säksi, myös asiakkaiden sekä 
kuljettajien osallistaminen suun-
nitteluun kokonaistoimivuuden 
takaamiseksi.

Bussi on hyvin samannäköinen, 
kuin Åbergin vanhempi ”pätkä-
Volvo”. Yrityksessä on aina, 
Kutter-ajoista alkaen, ollut yksi 
lyhyt bussi, koska osa asiak-
kaista haluaa autotyyppiä mm 
sen kokouksenpitoystävällisyy-
den vuoksi. Edellinen Volvo on 
kuitenkin vuodelta 2005 Euro 
-3, eikä täytä enää kaikkien asi-
akkaiden vaatimuksia, vaikka 

se onkin peruskorjattu täysin 
muutama vuosi sitten. Vanhem-
man auton tulevaisuus onkin 
harkinnan alla, kuinka se sopisi 
aisapariksi uudelle ja onko sille 
riittävästi tilauksia.

Uusi ”pätkä” on teipattu yrityk-
sen perinteisen mallin mukaan, 
joten se tunnistettavuus on hyvä 
asiakkaille. Oviaukkojen por-
taikoissa on Åbergin Linjan lo-
got selkeästi esillä kenen kyytiin 
asiakas on tulossa. Kuljettajan 
työtila on Volvon perinteistä 
asettelua, joten kuljettajan ei 

tarvitse ryhtyä perinpohjaiseen 
opiskeluun hallintalaitteista ja 
niiden toiminnoista. Liedon teh-
taan tuotannoissa asiakkaalla on 
mahdollisuus valita kytkimien 
ja nappuloiden paikat. Esi-
merkkinä vaikkapa WC-tankin 
tyhjennyksen vipu on siirret-
ty peilikaapista ovimonttuun. 
Matkustamon hillityt, tummat 
verhoilut luovat arvokkaan tun-
nelman. Pöytäryhmien suosio 
on ymmärrettävää ja kokouk-
sissa voidaan näyttömonitoreja 
hyödyntää informaatiolähteinä. 
Kaikissa penkeissä on kolmi-
pistevyöt. Varsinaista keittiötä 
ei ole, mutta kylmäkaappi ja 
kahvin-vedenkeitin on etuoven 
tuntumassa. WC on käytäväta-
sossa takana. Tavaratila on avara 
ja helposti käytettävissä myös 
jalkakäytävän puolelta, koska 
takaovi ja moottori-vaihteisto on 
sijoitettu taka-akselin taakse. 

Isopyöräisen Volvon ajotuntu-
maa ei tässä yhteydessä päästy 
vielä kokeilemaan, koska auto 
oli vielä juttua tehtäessä tehtaal-
la Liedossa. Saimme kuitenkin 
siellä otetut kuvat käyttöömme 
ja niistä selviää rakenteelliset 
ratkaisut. Bussi tulee olemaan 
suosittu tilausajoauto onnistu-
neen toteutuksen ja ammattitai-
toisten kuljettajien ansiosta.

Teksti: Isko Uusimäki
Kuvat: Carrus Delta Oy

Åbergin uutuus on erityisesti suunniteltu yritysten vaativaan käyttöön.

Kuljettajan työtilasta löytyy Volvon tuttu tyyli ja asettelu.
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• Alustatyyppi B11R 4x2 (takamoottori)
• Auton kok. pituus 11,05 m
• Auton kok. korkeus 3,61 m
• Akseliväli 5,00 m
• Etuylitys 2,620m (SWB1820 ylitys)
• Moottori D11K 10,8 litraa / 6 sylinteriä / 430 hv / 2000 Nm, EURO 6
• Vaihteisto Volvo I-Shift manuaali-automaattivaihteisto (AT2412F)
 Eco Roll –toiminnolla
• Perävälitys 2.85:1
• Sähkö Väyläohjaus, laturit 2x150A, Käyttöakut 2x170Ah, 
 Starttiakut 2x35Ah
• Etuakseli IFS, erillisjousitettu malli
• Jarrut EBS-MED, lukkiutumattomat, sähköohjatut levyjarrut
 (Sisältäen mm. jarrudiagnostiikka, mäkilähtöapu ja ESP)
• Hidastin Volvo VEB moottorijarru
• Jousitus Sähköisesti ohjattu täysilmajousitus
• Tasonnosto/lasku n.80 mm, oikean sivun niiaus
• Automaattinen tasonlasku 80km/h nopeudessa
• Renkaat 7 kpl, 295/80R22,5 Michelin 
 (3kpl X Coach HLZ / 4 kpl: X Coach XD)
• Vanteet Teräsvanne 8,25” x 22,5
• Muuta Alustapalkisto rakenneterästä
• Korin kantavat rakenteet ruostumatonta terästä (EN 1.4003)
• FUPS alleajosuoja
• Luistonestojärjestelmä
• Kaistavahti (DAW1) ja hätäjarruapujärjestelmä
• Vakionopeuden säädin CC Eco Soft
• Polttoainetankki 480 litraa, etuakselin päällä (300+180L)
• AdBlue -säiliö 64 litraa, etuakselin etupuolella vasemmalla
• Ajotietokone (Datalog, polttoaineen kulutusmittari ym)
• Digitaalinen piirturi
• Volvo Telematic varustus

Matkustamon hillitty, tumma verhoilu luo arvokkaan tunnelman.

Tällaista bussia on näppärä pyöritellä ahtaissakin paikoissa, kun pituutta on 11 ja akseliväliä 5 metriä.

Lasikatto antaa avaruutta ja valoa.
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Wikströms Busstrafikille 
 uusi Setra S 515 HD

Ralf Wikströmin luotsaaman 
bussiyhtiön kalustoon tuli jo 
toinen uusi Setra, mallimer-
kinnältään S 515 HD. Se ei ole 
vielä päässyt kunnolla tienpääl-
le ja sen mittarilukema oli vain 
1086km jutun teon aikaan. 

Wikströms Busstrafik Ab on 
Raaseporin Bromarvissa toimi-
va perheyhtiö, jonka bussipe-
rinteet ulottuvat vuoteen 1945, 
jolloin sen nimi oliWikström-
Degerlund. Perustajina Hilding 
Wikström ja Bertel Degerlund. 
Ensimmäinen ajoneuvo oli kui-
tenkin kuorma-auto erilaisiin 
kuljetuksiin ja seka-auto ”Ska-
ta-Ida” tuli 1948, kun tarvittiin 
myös henkilökuljetuksiinkin 
tilaa. 1949 saatiin pihaan ensim-
mäinen uusi linja-auto Volvo, 
jossa oli ”Virtasen kori”, 1952 
Chevrolet, 1956 ja -57 Volvo Ti-
tan (150hv), sekä 1959 viimei-
senä Volvona tuli malli Viking. 
Ensimmäisinä Scania-Vabiksina 
tulivat mallit 1962-63 varustet-
tuna Nummelan koreilla. Mer-
kin valintaan vaikutti Hildingin 
sotakokemukset rintamalta, 
jossa hän oli tutustunut Scania-
Vabikseen. 

Scaniasta tulikin firmaan pää-
merkki vuosiksi -65-86 varus-
tettuna Kutterin tuotannoilla ja 
viimeisen -87 Deca. 1990-2002 
bussikorit olivat Deltaa. 2005-
08-09 ja -11 Scanioissa olivat 
Lahti-korit.2003 ja 2020 Set-
ra- mallit Comfort Class 416 
GT-HD ja S515 saapuivat vari-
kolle. Yhtiössä uusittiin kalus-
toa eräässä vaiheessa jopa joka 
vuosi. 

 Bertel Degerlund myi 1.7.1981 
osuutensa yhtiöstä Ralf Wikströ-
mille. 23.12.2008 firman viral-
liseksi nimeksi tuli Wikströmin 
linja-autoliikenne OyAb ja sen 
omistavat nykyään Ralf ja hä-
nen kaksi poikaansa Thomas ja 
Mikael. Neljäs sukupolvi on jo 
kasvamassa. Emil ja Anton ovat 
kiinnostuneita bussialasta ja saa-
vat osallistua bussien huoltoon 
mm siivoushommissa.

Setran tulo kalustoon pohjautuu 
siihen, että Ralf Wikströmillä 

on hyvin vankka käsitys siitä, 
minkälainen kori bussissa pitää 
olla. Setrassa olevat ratkaisut 
vastaavat niitä vaatimuksia, joi-
ta hän on asialle antanut. Yllät-
tävää kylläkin, alusta voisi olla 
vaikka Scaniasta, jos siihen saisi 
saksalaisen henkilökuljetukseen 
kehitetyn laadukkaan päällira-
kenteen. Setran itsekantava ko-
rihan on alunperinkin kehitetty 
nimenomaa sellaiseen kulje-
tustoimintaan. Karl Kässbohrer 
vaunuja on rakennettu jo v.1899 
hevosvetoisena mallina 18-paik-
kasena kaupunkikierroslaitteiksi 
ja 1950 Otto Kässbohrer yhdes-
sä pääsuunnittelijansa George 
Wahlin kanssa kehitti itsekan-
tavan bussikorin. Se perustui jo 
30-v aikaisemmin tehtyyn kek-
sintöön aiheesta pienemmässä 
mittakaavassa ja haasteena oli 
saada rakenne bussikokoluok-
kaan. Tuloksena syntyi malli S8.

!982 Setra esitteli kaksikerros-
bussikorin, jossa yläkerrassa 
korkeus oli 1,68m ja alakerrassa 
1,80m.

2012 mennessä Setra oli esitellyt 
jo monta mallia. Setra oli myös 
alkanut kiinnostaa myös Wik-
strömin bussiyhtiön henkilöitä, 
2013 hankittiin ensimmäinen 

teliversio CC 416 GT-HD, 2016 
vietettiin ComfortClass 500:n 
juhlaa, kun 2500 bussi valmistui.

Uusi Setra S 515 HD on va-
rustettu tilaajan haluamilla 
osatekijöillä, jotka tehtaalla ra-
kennettiin asiakkaan toiveiden 
mukaan. Esimerkkinä oikea ta-
kaluukku ja sen taakse jäävä tila, 
jota voidaan käyttää lisätava-
ratilana. Penkkien muotoilu on 
erittäin hyvä ja verhoilu on tum-
maa. Edessä on kaksoispenkki 
opas-matkanjohtaja käyttöön. 
Matkustamon seinissä on lataus-
pistokkeet USB-liittimin. 

Kuljettajan työtila on selkeä ja 
hallintalaitteet ovat paikallaan. 
Ensikertalaisen kannattaa ope-
tella käyttökytkimet ja toiminnot 
ennakkoon. Mersun tekniikka on 
hienoa ja esimerkiksi mottoriti-
lassa kolme laturia ovat kaikki 
omilla hihnoillaan varustettuja.

Kokeiluajoa ei tehty Bromarvin 
teillä, mutta voidaan olettaa bus-
sin sopivan myös oikein hyvin 
alueen väylille.

www.wikstromsbusstrafik.fi

Isko Uusimäki

Charter Club tutustuu

Uusi Setra tallipaikallaan.

Matkustamo on avara. Penkit on muotoiltu matkustamista var-
ten. Ralf Wikströmin vieressä 4. polven edustajina Emil ja Anton.
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Ajoneuvoluokka: 
M3 / Linja-auto
Käyttöönottopmv: 26.03.2020
Etuakseli:
Tieliikenteessä kantavuus 7500kg
Rengaskoko 295/80R22.5
Kuormitus ja nopeuslk: 154/-J
Taka-akseli:
Tieliikenteessä kantavuus 11 500kg
Paripyörillä varustettu, vetävä
Rengaskoko: 295/80R22.5
Kuormitus ja nopeuslk:-/148 J
Moottori:
OM 470 Euro 6
Iskutilavuus: 10677cm3
Suurin nettoteho: 335.0
Sylinterimäärä: 6
Päästötaso: 736
Vaihteisto:
Mercedes Benz GO 210-6, 
6-nopeuksinen

Massa:
Omamassa: 13 325kg
Tieliikenteessä suurin 
sallittu massa: 19 000kg
Mitat:
Pituus: 12 295mm
Leveys: 2550mm
Korkeus: 3770mm
Akseliväli 6090mm
Kori:
Korityyppi: Yksikerroksinen
Istuimet kuljettajan vieressä: 2
Istumapaikkoja: 52
Jarrut:
Voimanvälitys ja tehostamistapa: 
Sähköohjatut paineilmajarrut
Lisätieto: EBS

Kuljettajan paikalla on helppoa viihtyä.
Moottoritila on täynnä tekniikkaa. Jäähdyttimet on osastoitu 

väliseinällä. Perinteinen öljytikku on tilattavissa erikseen.

Kylmälokero on kojelaudassa.

Tavaratilaa on runsaasti. Oikealle taakse on saatu luukkujärjestelyillä lisää tavaratilaa.

Penkkien kiinnitys jättää tilaa lattian siivoukselle.

Kattokanavan paneeli on selkeäkäyttöinen.
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Kun Finskibusseja Suomeen raijjattiin
TURBOLINSSI

Lähes päivälleen kuusi 
vuotta sitten (eli touko-
kuussa 2014) Suomeen 
ujuttettiin kaikessa hiljai-
suudessa ensiksi kolme, 
lopulta 15, tehdasuutta 
VanHoolin rakentamaa 
linja-autoa. 

Olin yksi niistä kolmesta jant-
terista, jotka saivat tehtävän: 
Menkää Belgiaan, tarkastakaa 
tuotteet, teettäkää tarvittavia 
muutoksia ja lopulta kouluttakaa 
tulevat kuljettajat käyttämään 
(näitä) uusia busseja. 

Vappu Belgiassa
Vanhool piti tiiviin kahden päivän 
koulutuksen autojen spekseihin. 
Ne olivat ajamiseen ja huoltoon 
liittyviä asioita. Todella hienosti 
belgialainen bussimaakari asiansa 
esitti.. ihan kuin he tekisivät sitä 
ammatikseen. Ajoneuvojen ohje-
kirja oli melkoisen paksu teos ja 
todella hyvin suomeksi kirjoitettu. 

Kohti leimaa 
Ensimmäiset kolme bussia lai-
vattiin Belgiasta Suomeen ja 

Vuosaaren satamaan ne saa-
puivat toukokuun puolivälissä. 
Vuosaaresta Astromegat ajettiin 
lähes suorinta tietä Tampereen 
Hervannan katsastuskonttorille 
ja naapuriin Palannolle digipiir-
turoitavaksi. Lähes suoran reitin 
varrella otettiin virallisia salaku-
via vuodettavaksi. 

Astrot olivat siis uusia tekeleitä, 
mutta Euro 5 -moottorilla olevia 
Daffeja. Tästä syystä ne kirjat-
tiin Suomessa käytettynä maa-
hantuoduiksi. 

Ensimmäisen yksilön kanssa 
katsastuskonttorilla vierähti use-
ampikin tunti. Ei sen takia, että 
autossa mitään rekisteröintiin 
liittyvää tenkkapoota olisi, vaan 
siksi, että niin monet sitä kävivät 
montulla ihmettelemässä. 

Finskibus? 
Vanhool oli nimennyt asiakkaan 
tilaamat tuotteet Polskibus Fin-
land -termin alle, josta siis hei-
dän keksimä työnimi Finskibus. 

Kimmo Wirén

TURBOLINSSI on Kinmon kun-
mallinen palsta, jossa ihmetel-
lään bussimaailmaa erilaisien 
silmälasien läpi.

Ensimmäinen Finskibus koeajettavana VanHoolin tehtaalla.

Ensimmäinen virallinen salakuva Keimolanportissa.
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Charter Club
mediatiedot 2020

Charter Club on tilausajokuljettajat 
ry:n valtakunnallinen jäsenlehti, joka on 
ilmestynyt jo vuodesta 1991. 

Vuonna 2020 yhdistys täyttää 30 vuotta. 
Juhlateema näkyy kuluvan vuoden 
kaikissa numeroissa. 
 
Kannattaa tulla mukaan, ja etenkin 
nyt poikkeusaikana! Viestisi menee 
hyvin perille alan ammattilaisille, jotka 
lataavat voimia tulevaan nousuun. lehti 
on myös kaikkien vapaasti luettavissa 
nettisivuillamme.

Charter Club on luettu ja luotettu media. Sen 
lukijakunnan muodostavat jäsenistön lisäksi muut 
bussimatkailun sekä bussialan ammattilaiset, 
tavarantoimittajat sekä sidosryhmät.

lehden sisältö koostuu laaja-alaisesti matkailuun, linja-
autoihin, tekniikkaan sekä kuljettajan työhön liittyvistä 
aiheista. Mukana on runsaasti henkilöhaastatteluja ja 
muuta kiehtovaa.
 
ILMOITUSMYYNTI
Pekka Paloranta / Viestintä Omniplus 
puh. 050 584 1962 
pekka.paloranta@tilausajokuljettajat.fi

JULKAISIJA
tilausajokuljettajat ry 
talvelankatu 6, 24260 Salo  
PÄÄTOIMITTAJA/Toimitussihteeri
Pekka Paloranta 050 584 1962 
pekka.paloranta@tilausajokuljettajat.fi
 
AD/taitto
Mikko Paloranta 050 566 8630 
aineisto@tilausajokuljettajat.fi 
 

www.tilausajokuljettajat.fi

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
  Sivua  Koko    Hinta
takasivu   1/1  200 x 255 mm  1400 €
  tai   210 x 255 mm* 
ilmoitus on 40 mm matalampi kuin sivu yläreunaan tulevien postitusmerkintöjen takia. 

Koko sivu   1/1  200 x 280 mm  1000 €
  tai  210 x 295 mm* 
Puoli sivua (vaaka) 1/2  200 x 140 mm   650 €
Puoli sivua (pysty) 1/2 100 x 280 mm*   
* = Sivun laitaan ulottuvissa ilmoituksissa jätetään leikkuuvaraa + 3 mm. 

Neljäsosa (vaaka) 1/4 180 x 64 mm  400 €
Neljäsosa (pysty) 1/4 83 x 126 mm 
Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 180 x 28 mm  200 €
 (vaaka) 1/8  82 x  62 mm 
 (pysty) 1/8 42 x 124 mm

tervehdys Onnittelemme juhlivaa yhdistystä 
-otsikon alla. Koko: leveys 85 mm x korkeus 30 mm   90 €  
hintoihin ei sisälly eikä lisätä arvonlisäveroa! 

LOPPUVUODEN AIKATAULU
lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 40-50-sivuisena 
laadukkaana 4-väri-julkaisuna.  Painosmäärä on n. 3000 kpl. 
                                                          Aineistopäivä  Ilmestyy
SYYSlehti 3 17.8. Viikko 37
JOULUlehti 4 6.11. Viikko 49

SuOMeN JOhtaVa buSSIMatKaIlulehtI
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2019

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

•	 Anni	on	unelma-ammatissa

•	 Tutustuimme	Anttolanhoviin

•	 Kuopion	tragedian	opetukset

•	 Testiesittelyssä	VDL	Futura

•	 Volvon	uutuudet	kiertueella
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2019

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

•	 Esittelyssä	Liikenne	Lakkapää

•	 Bus	2019	Jyväskylässä

•	 Tervetuloa	syyskokoukseen		

Ellivuoreen!
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tragedian opetuksetVDL Futurakiertueella
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2019

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

•	 Jari	palvelee	pupubussissa	

Esittelyssä	Valkeakosken	Liikenne

•	 Uusi	puheenjohtaja	ja	hallitus	valittu

•	 Sydäniskurilla	pelastetaan	henkiä

•	 Busworld	2019

Hyvää Joulua & Turvallista vuotta 2020!

Kuva: Kimmo Wirén

www.tilausajokuljettajat.fi

Charter Club
Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Lakkapää
Jyväskylässäsyyskokoukseen

Charter Club
Charter Club
Charter Club
Charter Club
Charter Club
Charter Club
Charter Club
Charter Club
Charter Club
Charter Club
Charter Club
Charter Club
Charter Club

201920192019

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

•	 Jari palvelee pupubussissa

Esittelyssä Valkeakosken Liikenne

•	 Uusi puheenjohtaja ja hallitus valittu

•	 Sydäniskurilla pelastetaan henkiä

•	 Busworld 2019

Hyvää Joulua & Turvallista vuotta 2020!

Kuva: Kimmo Wirén
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Poikkeustila koettelee ja 
ravistelee ankaralla kädellä 

Taukopaikat

Meidän läheiset yhteistyökump-
panimme eli tienvarsiyrittäjät 
ovat kokeneet viime aikoina 
kovia. Kävin jututtamassa E18-
tien varrella toimivan Ykkös-
pesän yrittäjiä Janne ja Jussi 
Leppäkoskea. He toimivat le-

vähdysalueen ravintolayrittäji-
nä Helsingin ja Turun puolessa 
välissä, Helsinkiin päin vievällä 
puolella.

Ykköspesä elää liikenteen suh-
teen ajan hermolla ja he aloitti-

vat sopeuttamisen maaliskuus-
sa. Lopullinen iso muutos oli 
uudenmaan maakunnan rajojen 
sulkeminen, joka pysäytti ohi-
kulkevan liikenteen totaalisesti. 
Normaalisti E18-moottoritiellä 
kulkee 12 000-13 000 ajoneuvoa 

Aamuhämärissä valmistellaan kahvilan avaamista ja rekkamiehet ovat vielä unilla.

vuorokaudessa. Sulun jälkeen 
autoja oli liikkeellä hiljaisim-
millaan 1200 kpl. Tämä tarkoitti 
70% vähennystä liikevaihtoon. 
Tavaraliikenne on kulkenut 
koko ajan miltei normaalisti eli 
tavallisena arkena tietä käyttää 
noin 2000 kuorma-autoa. – Rek-
kamiehet ovat olleet uskollisia 
asiakkaitamme, varsinkin Uu-
denmaan sulun aikaan 90 % 
asiakkaistamme oli liikkeellä 
raskaalla ajoneuvolla. Nyt alkaa 
jo olla muutakin liikennettä eli 
pientä kehitystä askel kerrallaan, 
kertoo Jussi Leppäkoski.

Sopeutustoimina ravintola siirtyi 
kokonaan take away- myyntiin. 
Á la Carte-lista meni jäähylle 
ja asiakkaita palvellaan mukaan 
otettavilla lounas-annoksilla, 
burger-valikoimalla ja vitriini-
tuotteilla. Aukioloaikojakin on 
rukattu vastaamaan pienentynyt-
tä kysyntää eli asiakkaita palvel-
laan arkisin klo 5-18. Muutokset 
ovat pakottaneet lomautuksiin, 
joka oli ensimmäinen kerta yri-
tyksen 48-vuotisen historian ai-
kana. – Meillä on aivan huikean 
hyvä henkilökunta, joka on ollut 
täysillä mukana ”taistelussa”, 
kiittävät Janne ja Jussi henkilö-
kunnan asennetta. Lomautukset 
ovat hoituneet pitkälti vapaaeh-

Jannen ja Jussin työmaa eli ravintolasali saa faceliftin. 
Kun tilanne normalisoituu, kaikki on valmista.
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Valot palavat jo aikaisin, sillä joka aamu leivotaan. Kaisa Myl-
lyrinne (vas) teki sämpylöitä ja Kirsi Kannisto paistoi munkkeja. 
Ovet avautuvat 15 minuutin kuluttua klo 5.00. (Toimittaja kävi 

kahvilla takaoven kautta)

toisin järjestelyin ja osa-aikais-
tuksilla. – Olemme lomauttaneet 
samalla osittain itsemmekin, ei 
meitä siellä tarvita säätämässä. 
Pitkään töissä olleet ammatti-
laiset hoitavat hommat hyvin 
ilman meitäkin. Olemmekin 
tehneet pientä remonttia ravin-
tolatiloihin ja olemme saaneet 
tehdä aivan jotain muuta kuin 
kahvilatyötä, veljekset toteavat 
tyytyväisinä.

Usko tulevaan ei horju. Ykkös-
pesä on ollut nykyisellä liikepai-
kalla 10 vuotta ja on aika tehdä 
pientä päivitystä sisätiloihin. 
Yksi huoli on se, että kukaan 
ei tiedä, milloin tilanne norma-
lisoituu. Tällä hetkellä myynti 
on noin 50 % normaalista. So-
peutuksin toiminta on saatu pyö-
rimään ja kaikki toivovat, että 
päästäisi palaamaan normaaliar-
keen. Mitä se sitten käytännössä 
tarkoittaa sitä ei tiedä kukaan. 

Kahvilaravintola Ykköspesä on 
ensimmäisiä kannattajajäseniäm-
me. Aikaisemmin yritys toimi 
valtatie 1:n varrella Suomusjär-
ven keskustassa ja moottoritien 
avautumisen jälkeen Hauklam-
men levähdysalueella Helsin-
kiin päin mentäessä. Olemme 
valinneet Ykköspesän Vuoden  

Taukopaikaksi vuonna 2003 (Van-
ha ravintola). Yrittäjinä toimivat 
veljekset Janne ja Jussi Leppä-
koski. Yrityksen ovat perustaneet 
Sisko ja Aimo Leppäkoski.

Timo Rinnekari

Kannustavat 
onnittelut 
30-vuotiaalle!

www.bussi.fi

Janne ja Jussi Leppäkoski. Kuva: Ykköspesä.
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Turvallisuus

Iisalmen onnettomuuteen
vaikuttivat useat tekijät

Pääsiäissunnuntaina suistui Ii-
salmessa Kainuun Prikaatin soti-
laita lomalle kuljettanut linja-au-
to tien oheen ja pellolle kaatuen 
oikealle kyljelleen. Kyydissä oli 
kuljettajan lisäksi 45 varusmies-
tä. 13 varusmiestä loukkaantui 
lievästi ulosajossa ja heidät kul-
jetettiin sairaalahoitoon, loput 
pääsivät jatkamaan matkaansa 
toisella linja-autolla

Onnettomuustutkintakeskus tutki 
asian ja antoi siitä raportin jonka 
mukaan keli oli tapahtumahetkel-
lä huono. Tielle oli satanut mär-
kää lunta noin viisi senttiä. Tiellä 
oli siis loskaa jonkin verran. 

Onnettomuusauton renkaat oli-
vat lailliset, mutta tilannenopeus 
oli liian kova 85 km/h. Seututiel-
lä on 80 km/h rajoitus. 

Teknisesti auto oli hyväkun-
toinen. Auto oli noussut soh-
jon päälle ja siihen vielä liittyi 

voimakas sivutuuli, joka saatoi 
edesauttaa kaksikerroksisen 
bussin ohjattavuuden menetyk-
sen.

Kuljettajan osalta asiat olivat 
kunnossa. Hän saanee myöhem-
min poliisitutkinnan valmistut-
tua syytteen törkeästä liikenteen 

vaarantamisesta, vamman tuot-
tamisesta ym.

On ilmeistä, että kaikki matkus-
tajat eivät käyttäneet turvavyötä. 
Auton kaaduttua he lentelivät 
holtittomasti ja saivat ruhjevam-
moja kehoonsa. Kaikki pääsivät 
omin avuin ajoneuvosta pois 
kattoluukkujen kautta.

Täyttä turvallisuustutkintaa On-
nettomuustutkintakeskus ei kat-
sonut aiheelliseksi tästä tapauk-
sesta suorittaa.

Tämäkin onnettomuus opetti 
jotakin. Kuljettajien on syytä 
lähtökuulutuksisssa ja välikuu-
lutuksissa tähdentää turvavyön 
käyttöpakkoa. Otkes myös suo-
sittaa Linja-autoliitto ry:tä ryh-
tyä kampanjoimaan turvöiden 
käyttöä linja-autoissa. Tutkijat 
ovat jo aiemmin pyytäneet Lii-
kenteen Turvallisuusvirastoa 
esittämään kansainvälisesti, että 

Kaksikerrosbussi suistui tieltä ja kaatui kyljelleen. Kuva: Onnettomuustutkintakeskus.

Sohjoa, sivutuulta, ylinopeutta...

Ari Karesvuo.
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jatkossa bussit varustettaisiin 
kolmipiste-turvavöillä ja hälyt-
timillä. 

Tutkijat kehottavat myös Puo-
lustusvoimia vaikuttamaan sii-
hen, että lomakuljetuksissa ja 
muissakin puolustusvoimien 
kuljetuksissa käytetään turva-
vyötä. 

Lisäksi matkustajaluettelot tulee 
olla ajan tasalla. Itse kuljetuksia 
paljon ajaneena tiedän, että listat 
eivät koskaan pidä sataprosent-
tisesti paikkaansa. Tutkijoiden 
mukaan takapainoisten bussien 
eturenkaisiin tulee kiinnittää 
enemmän huomiota. Talvella 
tulisi käyttää hyviä karkeita ren-
kaita jotta ohjattavuus säilyisi 
paremmin. Kuljettajien olisi 
myös syytä katsella sääpalvelun 
kelitietoja ja suunnitellla reitit ja 
aikataulut kelin mukaisesti.

Kuopion turman  
tutkinta valmistunut

Kuopiossa parisen vuotta sitten 
sattuneen bussiturman poliisitut-
kinta on valmistunut, se on saa-
tettu syyttäjälle. Syytteen mu-
kaan kuljettajaa syytetään mm. 
neljästä kuolemantuottamukses-
ta, useista ruumiinvamman tuot-
tamuksesta, törkeästä liikenteen 
vaarantamisesta ym. Asiakirjat 
tulevat julkisiksi oikeudenkäyn-
nin alettua.

Tätä kirjoitettaessa koronavi-
rukseen on sairastunut Suo-
messa 4400 ihmistä ja se on 
vaatinut 177 kuolonuhria. Uu-
denmaan eristys on juuri pu-
rettu. Kukaan ei voi ennustaa 
miten asiat ovat lehden ilmes-
tymisen aikoihin. Joka tapauk-
sessa eristystoimenpiteet ovat 
koetelleet kovin monia aloja 
esim. kuljetusalalla on ajojen 
ja kuljetusten huomattavan vä-
henemisen myötä henkilöstöä 
lomautettuna.

Täytyy vain toivoa, että lomau-
tetut sekä isännät jaksavat odot-
taa parempaa aikaa ja rajoitusten 
pikkuhiljaista purkua. Toivot-
tavasti rahoittajat ymmärtävät 
myös tilanteen eivätkä lähde 
heti vetämään kuljetusyrityksiä 
konkurssin. 

”Kyllä se siitä”,
uskokaamme huomiseen

Ari Karesvuo 

Pieni soitto taukopaikalle sopivasti ennen saa-
pumistasi auttaa palvelemaan asiakkaitasi!

Yhteystiedot ovat Googlessa kaikkien saata-
vissa, joten soita taukopaikalle hyvissä ajoin. 
Näin turvaat aikataulun toteutumisen, sujuvan 

palvelun ja tyytyväiset asiakkaat. Emme siis 
tuota yllätysvieraiden aiheuttamaa paniikkia.

PS. Tätä toivovat myös taukopaikat, ovat ottaneet 
oikein yhteyttä….
Timo Rinnekari

Soita taukopaikalle etukäteen,
niin palvelu sujuu paremmin

Huittisten Portti

Risto Rytin katu 2, Huittinen • info@harkapakari.fi • harkapakari.fi

Tervetuloa 
viihtyisään ruoka-
ja taukopaikkaan!
Yli 200 asiakaspaikkaa
HYVÄT PAIKOITUSTILAT

Risto Rytin katu 2, Huittinen • Risto Rytin katu 2, Huittinen • 

• Laukut • Matkalaukut 
• Reput • Vyöt 
• Aidot 
  Ainot ja Reinot

Laadukkaat kotimaiset, 
nahkaiset 
• Laukut • Vyöt
• Lompakot • Käsineet

Laadukkaat kotimaiset, 

• Lompakot • Käsineet

Laadukkaat kotimaiset, 

Muista myös herkulliset á la Carte -annoksemme!

Avoinna: 
ma-pe  5.30–23 
la  6.30–23
su  7.30–23
puh. 02 565 000

ma–la 7–22, su 9–22

Avoinna klo 9–23

Tervetuloa!

Jatkuvasti 
hyviä tarjouksia!

Avoinna klo 9–23

Avoinna su-pe 10–18, la 10–16 tai sop. muk.
Puh. 0440  565 021

LAUKKU-CENTER
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Matkailua lähelle tai hieman etäämmällekin

Matkailu irrottaa arjesta ja antaa 
vaikutteita moneen suuntaan

Kotimaamme Suomi on hyvin 
virikkeellinen alue Euroopan 
kartalla. Meillä voi lyhyenkin 
ajoajan kuluessa päästä mitä 
monipuolisimpiin maisemiin. 
Rannikkoalueet ovat hyviä 
kohteita. Vanhat tiet ovat usein 
rakennettu luonnon ehdoilla ja 
kiireettömästi niitä huristellessa 
bussilla voi mielikuvissa siirtyä 
ajassa monelle vuosisadalle. 
Paikalliset oppaat tuntevat alu-
eensa ja voivat avata näkymät 
matkaajan mielikuvitukselle so-
pivassa muodossa. 

Eteläisimmässä osassa maa-
tamme ovat monien tarinoiden 
keskittymä. Hankoniemi ja 
Bromarvin alueet ovat nähneet 
Suomemme historiaa monel-
ta kantilta. Hangon kaupungin 
”korkealta vuorelta” vesitornin 
huipulta voi katsoa kauas ete-
lään, miettiä suurta ihmismää-
rää, joka on lähtenyt rapakon 
taakse uutta elämää hakemaan. 
Ulkolaisia sotilaita, joita on 
tuotu ja viety milloin mihinkin 
tarkoitukseen puuhastelemaan. 

Satamassa voi vain kuvitella, 
mitä sen kautta ei ole kulkenut. 
Maasto on pääosin hyvin tasais-
ta hiekkapohjaista aluetta.

Hyppäys lahdenpohjukan yli 
Bromarviin avaa taas mäkisen ja 
mutkittelevan reitin, jossa myös-
kin tarinoita riittää. Tavaraa on 
kulkenut ja kuljetettu suuria 
määriä Hangon ollessa ”varattu-
na muille”.
Ihmisiä on tullut ja mennyt var-
sinkin sodan jälkeen, jolloin 
kaikenlainen puute on laittanut 
kekseliäisyyden koville.

Näiltä alueilta voi lähteä teitä 
pitkin länteen, pohjoiseen, itään. 
Vesitse pääsee kaikkialle maail-
massa. 

Kunhan koronaatio saadaan ai-
soihin, lähdemme tutustumaan 
alueeseen lisää ja moneen muu-
hun paikkaan missä vaan Suo-
messa, jos vaikka kutsu tulee 
tutustumiseen. 

Isko Uusimäki

Normaaliaikoina matkailijat ja turistibussit ovat Hangossa tyypillinen näky. Kuva: Tom Rönnberg.

Hangon kolme tornia. Kuva: Tom Rönnberg.

Matkakohteet
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facebook.com/VolvoBussit

Hanko tarjoaa parastaan turisteille. Kuva: Tom Rönnberg.

Hangon itäsatama. Kuva: Tom Rönnberg. Hangon kaupunki illalla. Kuva: Tom Rönnberg.

Hangon tori on suosittu kohtauspaikka. Kuva: Tom Rönnberg.
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Linja-autonkuljettajat
huolissaan työpaikoista

Uutiset

Hallituksen maaliskuinen linja-
us koulujen sulkemisesta ja ko-
koontumisien kieltämisestä iski 
ensimmäisenä rajuimmin tilaus-
ajoliikenteen harjoittajiin. Kaik-
ki kevääksi sovitut tilausajot 
peruttiin ja hetkessä kalenterit 
olivat tyhjiä. Muutaman päivän 
viiveellä matkustajakato pesiy-
tyi linjaliikenteeseen. Ravintolat 
ja matkailuala ylipäätään saivat 
vaikutuksista tuta.

– Kevät ja kesä ovat tilausajojen 
sesonkia. Silloin matkataan pal-
jon ja turistibusseja näkyy teil-

lämme eniten. Nyt tuota sesonkia 
ei ole. Kun otetaan huomioon, 
että edeltänyt joulu-helmikuu 
on aina tilausliikenteen hiljaisin-
ta aikaa, niin bussiyrittäjillä on 
luvassa katastrofaalinen vuosi, 
sanoo Tilausajokuljettajat ry:n 
puheenjohtaja Kimmo Wirén.

– Tukiverkostot pitävät lomaute-
tut kuljettajat jollain tapaa kiin-
ni elannossa, mutta bussifirmat 
ovat oman onnensa nojassa. Pa-
hoin pelkään, että meillä ei ole 
pian yrityksiä joihin töihin pala-
ta, Wirén jatkaa.

Valtaosa suomalaisista linja-
autoyrityksistä ovat pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, joiden lii-
ketoiminnan merkittävin osuus 
koostuu koululais- ja tilausajois-
ta.

– Tämän kriisin vaikutukset 
tulevat näkymään pitkään, sil-
lä tilausajot eivät palaa edes 
normaalille tasolleen enää tänä 
vuonna. Yrityksillä, seuroilla ja 
vastaavilla ei ole syksylläkään 
varaa järjestää sellaista toimin-
taa, joissa tilausbusseja tarvi-
taan.

Tilausajokuljettajat ry:n puheen-
johtaja Kimmo Wirén toivoo 
vastuuministeriöiltä pikaisia ja 
riittäviä tukitoimia linja-autoyri-
tyksille.

– Nyt ei riitä pieni symboli-
nen kertamaksu tai pikavipit 
vaan koko loppuvuoden ajaksi 
tarvitaan kestäviä ratkaisuja. 
Esimerkiksi jo maksettujen ve-
rojen ja maksujen palauttamista 
sekä niiden perimättä jättämistä 
vuoden 2020 loppuun asti, hän 
esittää.

Ingsvan työttömäksi jäänyttä kalustoa seisomassa Pietarsaaressa maaliskuun lopussa. Kuva: Janne Tastula.

Konkurssiaalto alkoi Ruotsissa

Vikingbussin näyttävä Neoplan Starliner. Kuva: Vikingbussin nettisivut.

Korona on alkanut kaataa ruotsa-
laisia matkailuun erikoistuneita 
bussiyrityksiä. Toukokuussa kon-
kurssiin haettiin Itä-Götanmaan 
läänin suurin matkanjärjestäjä, 
linköpingiläinen Vikingbuss.

Bussmagasinet.se -sivuston mu-
kaan konkurssin aiheutti korona-
pandemia, jonka seurauksena yri-
tyksen myynti loppui kokonaan 
maaliskuun puolivälissä. Viking-
bussilla on ollut 11 työntekijää, ja 
viime vuonna liikevaihtoa kertyi 
40 miljoonaa kruunua.

Vikingbuss on vanha yritys, jolla 
on juuret 1930-luvulla. Vuodesta 
2010 sen ovat omistaneet Ste-
fan ja Kerstin Wernholm. Tänä 
aikana Vikingbuss on kasvanut 
alueensa suurimmaksi alallaan. 
Vuonna 2018 yritykseen liitettiin 
toinen tunnettu bussimatkailuun 
erikoistunut yritys Ringarums 
Resor.

Lähde: bussmagasinet.se

Korona kaatoi brittiläisen SLG:n
Pandemia koituu nyt monenko-
koisten matkailuyritysten koh-
taloksi. 

Toukokuussa konkurssiin ase-
tettiin brittiläinen Specialist 
Leisure Group eli LSG, joka 
on yksi Euroopan suurimmista 

bussi- ja ryhmämatkatoimis-
toista.

LSG:llä oli useita bussimatka-
toimistoja, noin 240 turistibus-
sia sekä 44 hotellia sekä lähes 
2500 työntekijää. LSG:n lipun 
alla toimivat mm. tunnetut mat-

kanjärjestäjät Shearings, Walla-
ce Arnold, National Holidays ja 
Caledonian Travel sekä hotelli-
ketjut Country Living Hotels ja 
Bay Hotels.

Lähde: bussmagasinet.se
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Risto Pekola:

Bussiyritykset
tarvitsevat suoraa tukea

150 miljoonaa
Pekolan Liikenne Oy:n toimi-
tusjohtaja Risto Pekola tyrmää 
liikenneministeri Timo Harakan 
ajatukset joukkoliikenteen on-
gelmista, jotka johtuvat korona-
kriisistä.

Seuraava teksti on lainattu  
yrittajat.fi -nettisivulta:

Ylen haastattelussa Timo Ha-
rakka mainitsi, että esimerkiksi 
Helsingin seudun joukkoliikenne 
(HSL) menettää noin 20 miljoo-
naa euroa lipputuloja kuukaudes-
sa. HSL on anonut valtiolta 100 
miljoonan euron tukea.

– Kaupunkien liikennelaitokset 
ovat tilanteessa, jossa on uhka-
na, että lippujen hintoja on ihan 
pakko nostaa, Harakka sanoi.

Hämeessä toimivan bussiyhtiön 
yrittäjä näkee ministerin kom-
menteissa ymmärtämättömyyttä 
alaa kohtaan.

– Mielestäni Harakalla mene-
vät puurot ja vellit sekaisin. Isot 
kaupungit ottavat yrittäjäriskiä 
ja hakevat sitten rahaa valtion 
kassasta. Sitten olemme me, yrit-
täjät, joilta on hävinnyt kaikki 
liikenne, muun muassa Hämeen-
linnassa ja Lahdessa operoivan 
Pekolan liikenteen toimitusjohta-
ja Risto Pekola sanoo.

– Nyt kaivataan suoraa tukea 
meille yrittäjille. Harakka ei tun-
nusta sitä, että on eri asia olla 
Helsingin kaupunki, jolla on ve-
ronmaksajien rahat takana. HSL 
leikkii yrittäjää yhteiskunnan 
rahoilla.

Pekola on koko kevään ajanut 
itse vuoroja, koska yrityksellä ei 
ole varaa ottaa lomautettua hen-
kilökuntaa takaisin töihin. Kou-
lujen ovien avaaminen pariksi 
viikoksi ei tuonut minkäänlaista 
helpotusta, päinvastoin.

Pekola on tuohtunut tilantee-
seen, jossa valtiovalta ei näytä 
ymmärtävän alan hätää.

Olemme puoli vuotta ilman kas-
savirtaa, koska kesältä kaikki 
tilausajot on peruttu. Helposti 
ajatellaan, että bussit kulkevat, 
niin rahaakin tulee. Ongelma-
na on se, että matkustajat eivät 
uskalla tulla autoihin. Mummot 
eivät matkusta mihinkään.

”Eniten kärsii  
tilausliikenne”

Pekola muistuttaa, että liiken-
nöintialan yritykset ovat keske-
nään hyvin erilaisessa asemas-
sa.

– Eniten kärsii tilausliikenne. 
Siellä ei ole näköpiirissä min-
käänlaista helpotusta. Kaikki 
retket on peruttu koko maassa. 

– Kenelläkään ei mitään bisnestä 
ennen kuin korkeintaan pikku-
jouluaikaan. Meillä on sentään 
muitakin liikennetyyppejä, kun 
ajamme viidellä autolla kaupun-
gin vuoroja ja viidellä autolla 
markkinaehtoisia pikavuoroja. 
Silti kysymys kuuluu, millä sel-
viämme puolen vuoden päähän, 
yrittäjä kysyy.

Suoran tuen pitäisi olla Pekolan 
mukaan vähintään 150 miljoo-
naa euroa. Jos tukea ei tule, hän 
ennakoi, että syksyllä nähdään 
useita alan konkursseja.

– Yritykset eivät kaadu vielä, ne 
kaatuvat syksyllä kun rahat lop-

puvat. Vaarana on, että kunnat 
eivät pysty järjestämään kulje-
tuksia syksyllä.

Pekola ihmettelee, että kunnat 
eivät maksa minkäänlaista kor-
vausta esimerkiksi menetetystä 
koululaisliikenteestä.

– Isot kaupungit ovat pitäneet 
velvoitteensa, mutta pienem-
mät kunnat ovat haistattaneet 
pitkät yrittäjille. Ne eivät 
korvaa mitään. Täällä omalla 
alueellamme Hämeenlinnan 
kaupunki on korvannut ajoista, 
mutta Hattula ei mitään. Sen 
takia liikennöinti Hattulassa 
loppui.

Ely-keskukset ovat Pekolan mu-
kaan niin ikään kädettömiä tilan-
teessa.

– Autot seisovat pihassa. 
Olemme tehneet sopimuksen 
lähes 190 koulupäivän liiken-
nöinnistä ja ostaneet autot sitä 
varten. Ely-keskuksen kanta 
on, että kyse on yrittäjän omas-
ta riskistä, vaikka sopimus on 
olemassa. 

Lähde: yrittajat.fi/uutisetPekolan Liikenne Oy ajaa runsaasti myös tilausajoja.



52 Charter Club   2/20

Uutiset

KB Auto laajeni Suomeen
KB Auto Eesti OÜ aloitti toimin-
tansa vuonna 2007 Virossa ja 
on kasvanut voimakkaasti joka 
vuosi. Vuonna 2013 ostettiin 
yritys Ruotsista ja laajennettiin 
samalla toimintaa Norjaan. KB 
Auto on myynyt vuodessa kes-
kimäärin 300-400 bussia, joista 
25-30 prosenttia Suomeen.

– Suomi on ollut aina potenti-
aalinen markkina ja tavoittee-
namme, kysymys on vain siitä 
milloin. Vuonna 2019 aloitti toi-
mintansa KB Auto Finland Oy 
tavoitteenaan olla lähempänä 
asiakkaita, säilyttäen parasta ja 
halutuinta kalustoa paikan päällä 
huomioiden Suomen-markkinan 
erityispiirteet, kertoo suoma-
laisten ennestään hyvin tuntema 
Marek Metsis. 

KB Auto Finland tarjoaa samoja 
palveluita kuin muissakin mais-
sa eli raskaan kaluston ja -ajo-
neuvojen ostoa ja myyntiä. KB 
Autolla on maailmanlaajuinen 
verkosto, mikä tarjoaa mahdol-
lisuudet hankkia juuri Suomen-
markkinoille sopivaa kalustoa ja 
myydä esimerkiksi kolmansiin 
maihin tai purkaa ne, jotka ovat 
Suomen-markkinalle liian van-
hoja tai sopimattomia.

– Tällä hetkellä oleellista on 
tarjota ympäristövaatimukset 
täyttäviä EURO5- ja 6 -ajoneu-
voja. Joukkoliikennepuolella 
tarjoamme hankintavaatimuksia 
vastaavia busseja yksittäin tai 
suuremmissa erissä, jotta asiak-
kaillamme olisi mahdollisuus 

osallistua hankintakilpailuihin 
ja saavuttaa avullamme kilpailu-
etu, Marek sanoo.
 
KB Auto -ryhmä myi viime 
vuonna 1500 yksikköä liiken-
nekelpoisia ajoneuvoja, joista 
busseja 400. Suunnitelmana on 
kasvaa. Keväällä 2020 yritys 
aloitti Tanskassa yhteistyön VBI 
Minibus ApS:n kanssa.

KB Auto on ollut jo vuosia suo-
malaisten bussifirmojen yhteis-
työkumppani.

– Asiakkaitamme ovat bussi-
yritysten lisäksi bussien välittä-
jät, ja siten KB Auto Finlandin 
myymiä busseja on oleellisesti 
enemmän ajossa Suomen teillä, 
Marek mainitsee.

 
Koronakriisi on vaikuttanut huo-
mattavasti koko kuljetussekto-
riin, erityisesti turismiin ja hen-
kilöliikenteeseen. Bussiyritykset 
ovat kohdanneet Suomessa ku-
ten muuallakin suuria haasteita, 
Marek toteaa. 

– Pyrimme tarjoamaan nyt 
edullisia ratkaisuja käytetty-
jen bussien muodossa. Lisäksi 
olosuhteista johtuen pyrimme 
olemaan joustavampia ja tar-
joamaan enemmän vaihtoeh-
toja. 

Tällä hetkellä KB Autolla on 
vuokrattuna toimipiste Vantaal-
la, jota käytetään ajoneuvojen 
esittelemiseen ja logistiikkaan. 
Yrityksen suunnitelmissa on 
jatkaa kasvua, hankkia lisää asi-

akkaita ja yhteistyökumppaneita 
sekä suurentaa verkostoa.

Marek Metsis on aiemmin työs-
kennellyt korjaamopäällikkönä 
useiden merkkihuoltojen palve-
luksessa Virossa.

– Sitten työt veivät minut Suo-
men suuntaan. Olin kolme vuot-
ta Vianorin toimipisteiden joh-
taja Virossa. Suhteet Suomeen 
olivat erittäin positiiviset. Sen 
jälkeen olin kahdeksan vuotta 
töissä Buslandilla, Suomen-
markkinan myyntiedustajana. 
Vuosi sitten siirryin KB Autolle 
töihin ja on todella hienoa olla 
takaisin samalla alalla, sanoo 
Marek.

Marek Metsis on monille suomalaisille tuttu muun muassa bussinäyttelyistä.

Moottoriliikenteen ansiomitali kahdeksalle 
Vuoden 2020 moottoriliiken-
teen ansiomitalit myönnettiin 
kahdeksalle ansiokkaasti tielii-
kenteen toimintaa edistäneelle 
henkilölle. Liikenne- ja viestin-
täministeri Timo Harakka myön-
si mitalit 8. toukokuuta 2020. 
Koronavirustilanteen vuoksi mi-
talit jaetaan myöhemmin.

Ansiomitalin saivat: Heikki 
Parviainen, lehtori; Kari Palo-
järvi, toiminnanjohtaja, Metsä-
alan kuljetusyrittäjät ry; Heikki 
Lepistö; Arto Silvennoinen, 

toimitusjohtaja, Suomen Auto-
kierrätys Oy; Kai Andersson, 
puheenjohtaja, Suomen Taksi-
liitto ry; Mikko Huopalainen, 
hallituksen jäsen; Mika Boede-
ker, valiokuntaneuvos; Suvi 
Rihtniemi, toimitusjohtaja, Hel-
singin seudun liikenne –kun-
tayhtymä (HSL).

Mitali myönnetään ansiokkaasta 
valtakunnallisesta toiminnasta 
suomalaisen moottoriliikenteen 
hyväksi. Ansiomitalin voi saada 
myös henkilö, joka pitkäaikai-

sella ja tuloksekkaalla työllään 
on edistänyt tieliikenteen kehit-
tämistä.

Liikenne- ja viestintäministeri 
myöntää mitalin Moottorilii-
kenteen Keskusjärjestö ry:n 
hallituksen asettaman mitalitoi-
mikunnan esityksen perusteella. 

Mitaleja on myönnetty vuodesta 
1993 lähtien uudet mitalistit mu-
kaan luettuna kaiken kaikkiaan 
211 kappaletta. Ansiomitali vi-
rallistettiin vuonna 2007.

Moottoriliikenteen Keskusjär-
jestö on kahdeksan tieliikenne-
järjestön yhteistyöelin. Jäseninä 
ovat Autoalan Keskusliitto, Au-
toliitto, Autotuojat ja -teollisuus, 
Linja-autoliitto, Suomen Auto-
koululiitto, Suomen Autoteknil-
linen Liitto, Suomen Kuljetus 
ja Logistiikka SKAL ja Suomen 
Taksiliitto.

Lähde: Liikenne- ja viestintä-
ministeriö
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Kohti liikenteen päästöjen puolittamista
Liikenne- ja kuljetusalan toimijat laativat ehdotuksen toimenpiteistä

Liikenteen päästöt on tavoit-
teena puolittaa vuoteen 2030 
mennessä vuoden 2005 päästö-
tasoon nähden. Tavoitteena on, 
että tulevien vuosikymmenten 
aikana liikenne olisi kokonaan 
hiilineutraalia.

Myös liikenne- ja kuljetusalan 
toimijat ovat halunneet tart-
tua haasteeseen ja laatia oman 
näkemyksensä tarvittavista 
päästövähennystoimenpiteistä. 
Tiekartta on liikenne- ja kul-
jetusalan elinkeinojärjestöjen 
keskustelunavaus niistä toi-
menpiteistä, joilla on mahdol-
lista saavuttaa vähennystavoit-
teet turvaten samalla Suomen 
kilpailukykyä. Tiekartta luovu-
tettiin liikenne- ja viestintämi-
nisteri Timo Harakalle 26.5.

Tavoitteiden mukaisesti tielii-
kenteen hiilidioksidipäästöjen 
määrä saisi olla vuonna 2030 
enintään 5,9 miljoonaa tonnia. 
Nykykehityksen perusteella 
tieliikenteen päästöjen mää-
rä olisi vuonna 2030 noin 7,4 
milj. tonnia, joten tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää li-
sätoimia noin 1,4 milj. tonnin 
verran. Vuoden 2045 lisätoi-
mien tarve on noin 3,6 milj. 
tonnia.

Liikenteen verotusta 
uudistettava

Liikenteen verotuksen rakennet-
ta tulisi uudistaa siten, että auto-
kannan uusiutuminen nopeutui-

si. Tämä tapahtuisi siirtämällä 
verotuksen painopiste hallitusti 
ja riittävän pitkän siirtymäajan 
kuluessa auton hankinnasta sen 
käyttöön.

Autokannan kierron nopeut-
taminen on yksi tärkeimmistä 
päästövähennystoimista erityi-
sesti tulevina vuosikymmeninä, 
kun uusien autojen hiilidioksi-
dipäästöt alenevat huomattavasti 
valmistajille asetettujen päästö-
tavoitteiden vaikutuksesta. Ke-
hitys on ilman verouudistuksia 
hidasta, sillä autokannan kierto-
aika on nykyisin yli 20 vuotta.

Kilometriveroon siirtyminen 
on ajankohtaista 2030-luvulla, 
jolloin liikenteen nykyinen ve-
ropohja murenee sähköautojen 
ja biopolttoaineiden osuuden 
kasvaessa. Kilometriveron käyt-
töönotossa muiden verojen tasoa 
tulisi alentaa, jotta liikenteen ve-
rorasitus ei kasvaisi. Toisin kuin 
alueelliset ruuhkamaksut, kilo-
metrivero antaa mahdollisuuden 
sovittaa liikenteen kokonaisve-
rotaso maltilliseksi. Alueellisten 
ruuhkamaksujen ensisijaisena 
tavoitteena sen sijaan on kerätä 
resursseja liikenneinvestointei-
hin ja niiden vaikutus liikenteen 
päästöihin jää vaatimattomaksi.

Polttoaineverotuksen kiristä-
minen on yleisimpiä liikenteen 
päästöjen vähentämiseen esitet-
tyjä toimenpiteitä. Polttoaine-
vero ei kuitenkaan yksittäisenä 
toimenpiteenä ole tehokas keino 

päästöjen vähentämiseen. Tie-
liikenne on luonteeltaan lähellä 
välttämättömyyshyödykettä ja 
liikennepolttoaineiden kysynnän 
jousto on pieni, joten verokoro-
tukset eivät merkittävästi vähen-
nä liikennettä. Polttoaineveron 
merkittävä korotus edellyttäisi 
veronkorotusten kompensointia 
ammattiliikenteelle, jotta kul-
jetuskustannukset eivät merkit-
tävästi kasvaisi ja kotimainen 
kilpailukyky heikentyisi.

Pullonkauloja
tieverkossa

Vuoden 2019 alusta asti entistä 
pidempien ns. HCT-ajoneuvoyh-
distelmien käyttö on mahdollista-
nut aiempaa korkeammat kuormi-
tusasteet erityisesti merikonttien 
kuljetuksessa, kappaletavaralii-
kenteessä ja elintarvikekuljetuk-
sissa. Suurempien ajoneuvoyh-
distelmien käyttö mahdollistaa 
saman kuljetuskapasiteetin pie-
nemmällä ajoneuvojen määrällä, 
mikä vähentää päästöjä ja kulje-
tuskustannuksia.

Pidempien ajoneuvoyhdistel-
mien osuuden lisääminen ja 
nykyisin sallittujen suurimpien 
massojen käyttäminen edellyt-
tää investointeja tieverkkoon. 
Pullonkaulana ovat erityisesti 
ongelmalliset liittymäalueet. 
Nykyisen lainsäädännön salli-
milla pitkillä ja painavilla yh-
distelmillä ei vielä nykyisin ole 
mahdollista liikennöidä koko 
tieverkolla.

Joukkoliikenteellä 
kasvupotentiaalia 

etenkin suurilla  
kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen kasvunäkymät 
ovat suurilla ja keskisuurilla 
kaupunkiseuduilla hyvät. Myös 
kaukoliikenteen matkustajamää-
rän on arvioitu voivan kasvaa 
hieman yli kolmanneksen vuo-
teen 2030 mennessä. 

Kaupunkiseutujen ulkopuolella 
joukkoliikenteen järjestämis-
tavan hajanaisuus vaikeuttaa 
joukkoliikenteen kehittämistä, 
ja varsinkin valtion ja kuntien 
välinen tehtävänjako on jossain 
määrin ongelmallinen.

 Joukkoliikenteen edistäminen 
edellyttää kaupunkiseuduilla 
pitkäjänteisiä kehittämistoimia. 
Raideliikenteen kehittäminen ja 
linja-autokannan käyttövoima-
muutokset edellyttävät aiempaa 
enemmän rahoitusta.

Hallitusohjelman mukaisesti 
monet toimialat laativat par-
haillaan tiekarttojaan, joiden 
tavoitteena on viitoittaa kohti 
hiilineutraalia yhteiskuntaa. Vä-
häpäästöisen liikenteen tiekartta 
on laadittu Autoalan Keskuslii-
ton, Autotuojat ja -teollisuuden, 
Linja-autoliiton, Suomen Auto-
teknillisen Liiton, Suomen Kul-
jetus ja Logistiikka SKAL:n ja 
Suomen Taksiliiton yhteistyönä.
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Volvon uusi 2-kerrosbussi ra-
kennetaan Liedossa Carrus Del-
talla. Esittelyautojen lisäksi en-
simmäinen asiakkaallekin tehty 
auto on jo toimitettu Ruotsiin.

Volvo Bussien tiedotteen mu-
kaan Volvo 9700 DD on seu-
raava askel Volvo 9700 ja Volvo 
9900 pitkänmatkan linja-autojen 
kehityksessä, ja se on suunnitel-
tu asiakkaiden korkeiden vaa-
timusten mukaan: sillä on suu-
rempi matkustajakapasiteetti, se 
on joustava, mukava ja turvalli-
nen.

- Volvo 9700 DD:n avulla 
voimme tarjota asiakkaillemme 
kattavan valikoiman turisti- ja 
express linja-autoja korkea-
luokkaisilla ominaisuuksilla. 
Express-toiminta linja-autolii-
kenteessä kasvaa nopeasti Poh-
joismaissa. Useille toimijoille 
Volvo 9700 DD on kaivattu lisä, 
jonka avulla kuljetuskykyä voi-
daan kasvattaa ja tuottavuutta 
tehostaa, sanoo Niklas Orre, tu-
ristibussitoimintojen johtaja. 

9700 DD linja-autoon on kyt-
ketty seurantajärjestelmä, jolla 
linja-auto-operaattori saa reaa-
liaikaista tietoa linja-auton käy-
töstä ja pystyy raporttien avulla 
suunnittelemaan palveluja te-
hokkaasti. Zone Management 

aluehallinta mahdollistaa linja-
auton nopeuden rajoittamisen 
määritellyillä alueilla. Samalla 
yritys parantaa linja-auton tur-
vallisuutta ja vähentää polttoai-
neenkulutusta. 

Volvo 9700 DD, joka kuljettaa 
jopa 96 matkustajaa, on suunni-
teltu antamaan matkustajilleen 
parhaan mahdollisen matkus-
tusmukavuuden niin lyhyillä 
kuin pitkilläkin matkoilla. DD 
linja-auto on varustettu Volvon 

omilla ergonomisilla istuimil-
la sekä ilmastoinnilla, joka on 
erillinen sekä kuljettajalle että 
matkustajille. Matkustajille on 
monipuoliset äänentoisto- tai 
multimediajärjestelmät sekä in-
formaatiojärjestelmä. Oviaukot, 
keskikäytävä, portaikot ja sekä 
ylä- että alakerran kattokorkeu-
det on mitoitettu siten, että nou-
seminen linja-autoon tai poistu-
minen on nopeaa ja vaivatonta. 

Kuljettajan tila uudessa DD lin-
ja-autossa on tilava ja korotettu, 
jotta kuljettajalla olisi mahdolli-
simman hyvä näkymä liikentee-
seen. Jotta liikenneturvallisuutta 
voitaisiin entisestään parantaa, 
Volvo 9700 DD on varustettu 
useilla turvallisuusjärjestelmil-
lä. Tällaisia ovat muun muassa 
sähköisesti ohjatut jarrut sekä 

ajovakautus- ja luistonestojär-
jestelmä. Kuljettajan avuksi on 
myös hälytysjärjestelmiä, kuten 
kaista-avustin, törmäysvaroi-
tus-, hätäjarrutus- ja virkeysval-
vontajärjestelmät. 

Volvon uusi 2-kerrosbussi tulee Liedosta

VOLVO 9700 DD  
TEKNISIÄ TIETOJA

Korkeus: 4.25 m.
Pituus: jopa 14.8 m.
Matkustajamäärä: jopa 96.
Tavaratila: jopa 7.5 m3.
Moottori: Volvo DK11, teho 460 hv.
Vaihteisto: I-Shift.
Alusta: Volvo B11R/LE, 6x2.
Kori: Carrus Delta Oy.
Käymälä ja keittiö  
saatavissa lisävarusteena.

Volvon kaksikerrosbussiin mahtuu jopa 96 matkustajaa.

Jönköpings Länstrafik sai ensimmäisen 9700 DD:n.
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Päällystettä yli tuplasti
enemmän kuin 2019

Aapiskukossa Pälkäneellä
ajellaan tänä kesänä 
kolmeakymppiä: Kukko 
täyttää sen verran pyöreitä 
vuosia! Luvassa on makeita 
ja maistuvia etuja 
kaikenikäisille.

Valtatie 12 • 36600 PÄLKÄNENeste Pälkäne Aapiskukko

Autoile Aapiskukkoon!

avoinna ma-su 10:30-22

avoinna 11-21 (12-21)

Tuttuun tapaan ollaan auki yötäpäivää 
ja palveluissa on tarjolla jokaiselle jotain. 
Syö, juo ja nuku hyvin – kellon ympäri! 
Kaara kiiltää ja menovettä tai latausta löytyy. 
Eikä tarvitse mennä kauppaan kauemmas, 
kun ostettavaa riittää tuoreista tarjouksista
lumoaviin lahjoihin. 
Kurvaa Kukkoon!  
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Maanteitä ja kävely- ja pyörä-
teitä päällystetään tänä vuonna 
aiottua enemmän. Lisäksi jo 
päätettyjä väylien kunnossapi-
don toimenpiteitä aikaistetaan 
mahdollisuuksien mukaan. 

Liikenne- ja viestintäministe-
riö on pyytänyt Väylävirastoa 
ja ELY-keskuksia lisäämään 
ja aikaistamaan perusväylän-
pidon kohteiden toteuttamista 
vuoden 2020 aikana koko Suo-
messa.

Rahoitusta maanteiden ja käve-
ly- ja pyöräteiden päällysteisiin 
kohdennetaan 20 miljoonaa 
euroa aiemmin päätettyä enem-
män. 

Ministeriö on pyytänyt Väy-
lävirastolta jo suunniteltujen 

Neste avaa 51 uutta
My-dieselin 

jakelupistettä

väylänpidon toimenpiteiden 
aloittamista mahdollisimman 
nopeasti.

Päällysteisiin suunnatulla 20 
miljoonalla eurolla saadaan teh-
tyä noin 300 kilometriä lisää 
maanteiden sekä kävely- ja pyö-
räteiden päällysteitä. 

Maanteiden sekä kävely- ja pyö-
räteiden päällysteitä uusitaan 
tänä vuonna yhteensä noin 4300 
kilometrin matkalla, mikä on yli 
tuplasti enemmän kuin viime 
vuonna. Maanteitä päällystettiin 
noin 1700 kilometrin matkalta 
vuonna 2019.

Lähde: Liikenne- ja viestintä-
ministeriö

Neste avaa lähikuukausina mer-
kittävän määrän uusia Neste MY 
uusiutuva diesel-polttoaineen 
jakelupisteitä sekä yksityis- että 
yritysautoilijoille. Laajennuksen 
myötä Neste MY- dieseliä on 
saatavilla jo noin 120 asemalta, 
kasvukeskuksien lisäksi myös 
pienemmiltä paikkakunnilta.
 
– Asiakkaamme ovat toivoneet, 
että uusiutuvaa dieseliä olisi kat-
tavammin saatavilla ‒ siksi laa-
jennamme Neste MY uusiutuvan 
dieselin jakelupisteiden määrää 
nyt kertaharppauksella. Laajen-
nuksen myötä yksityisautoilijat 
sekä raskaan kaluston kuljettajat 
voivat tankata uusiutuvaa poltto-
ainetta liikkuessaan ympäri Suo-
men. Neste MY uusiutuva diesel 
on vähäpäästöinen ratkaisu, joka 
on mahdollista ottaa käyttöön 
tässä ja nyt, ilman muutoksia 
olemassa olevaan ajoneuvoon 
tai moottoriin,kertoo Nesteen 
Suomen asemaverkoston myyn-
nistä vastaava johtaja Katri Tas-
kinen.

Jakelupisteiden määrä laaje-
nee kevään aikana 70 asemasta 
120:een. Kevyen liikenteen ja-
kelupisteiden määrä kasvaa 37 
uudella asemalla, joista 24 sijait-
see paikkakunnilla, joissa Neste 
MY uusiutuvaa dieseliä ei aiem-
min ole ollut saatavilla. Raskaan 
liikenteen jakelupisteiden mää-
rä kasvaa 13 uudella asemalla, 
mikä tarkoittaa jakelun kasvua 
11 uudella paikkakunnalla.

Joka kolmas 
suomalainen voisi 

luopua fossiilisesta

Neste MY:n kysyntä on kasva-
nut viimeisen vuoden aikana 
yritysten ja yksityisautoilijoi-
den keskuudessa. Vuonna 2019 
muutama sata yritystä eri aloilta 
otti uusiutuvan dieselin käyttöön 
vähentääkseen päästöjään. Ke-
vyen liikenteen puolella tuotetta 
tarjoavien asemien dieselmyyn-
nistä jopa 20 % on Neste MY 
uusiutuvaa dieseliä, ja joillakin 
asemilla pääkaupunkiseudulla 
sekä Lahdessa Neste MY uusiu-
tuvan dieselin osuus sitä tarjoa-

vien asemien dieselmyynnistä 
on noussut yli 40 %:iin. 
 
– Suomessa on tunnetusti van-
ha autokanta ‒ esimerkiksi tänä 
vuonna ostetut autot romutetaan 
arviolta vasta lähempänä vuot-
ta 2040. Myös raskas liikenne 
kulkee Suomessa dieselillä vielä 
pitkään. Teettämämme tuoreen 
kyselyn mukaan kolmasosa 
suomalaisista olisi valmis vaih-
tamaan fossiilisen polttoaineen 
ympäristöystävällisempään 
vaihtoehtoon jo kahden vuoden 
sisällä. Vastaajista 43 % voisi 
harkita vaihtavansa nykyisen 
bensa- ja tai dieselauton sähköl-
lä tai kaasulla kulkevaan autoon 
seuraavan kymmenen vuoden 
aikana. On selvää, että kaikkia 
ratkaisuja tarvitaan ja niitä on 
syytä kehittää jatkuvasti, Taski-
nen sanoo.
 
Uusiutuvat polttoaineet ovat 
tehokas tapa vähentää tieliiken-
teen päästöjä, ja ne sopivat ny-
kyiseen autokantaan. Neste MY 
uusiutuva diesel lanseerattiin 
Suomessa tammikuussa 2017, ja 
sen kysyntä on lyhyessä ajassa 
kasvanut huomattavasti.

– Yritykset ja kuluttajat näyttä-
vät omilla valinnoillaan päät-
täjille ja infrastruktuurin ke-
hittäjille mallia siitä, millaista 
tulevaisuutta suomalaiset halu-
avat rakentaa ‒ ostopäätöksen 
kohdistuminen vastuulliseen 
vaihtoehtoon nopeuttaa tarjon-
nan laajentumista markkinoilla 
yhä useamman ulottuville. Nes-
te MY uusiutuva diesel on konk-
reettinen ratkaisu, jonka valitse-
malla omaa hiilijalanjälkeä voi 
pienentää välittömästiTaskinen 
kiteyttää. 

Suomen lisäksi Neste MY uu-
siutuvaa dieseliä on saatavilla 
Virossa, Latviassa, Liettuassa, 
Ruotsissa, Alankomaissa sekä 
Yhdysvaltojen Kaliforniassa ja 
Oregonissa.

Lähde: Neste
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Sihteerin palsta

Ollaan aktiivisia ja kehitytään!
Lähetämme jäsenrekisterimme 
kautta tiedotteita ja yritysjäse-
niemme tarjouksia sähköpos-
tilla. Toisinaan viestit saattavat 
mennä roskaposteihin tai tarjo-
uksiin. Käythän kurkkaamassa 
myös ne kansiot.

Mikäli et ole saanut tämän 
vuoden jäsenlaskua, kannattaa 
olla yhteydessä sihteeri Kat-
jaan. Yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti,mikäli jäsenmaksu 
on maksamatta 30.6., tulkitaan 
automaattisesti jäsenyys päätty-
neeksi. Laskujen lähetys onnis-
tuu myös sähköpostilla. Samalla 
tulee tarkistettua, että sinulla on 
ajantasainen sähköpostiosoite 
jäsenrekisterissämme. Sitä tar-
vitset, kun kirjaudut uusien net-
tisivujemme jäsenosioon.

Parhaiten sihteeri Katjan tavoit-
taa sähköpostilla:
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi. 
Toki voit myös soittaa:
045 676 5865.

Juhlavuoden 
tapahtumia

• Kevätkokous siirretty
• BUS2020 Paviljonki Jyväs- 
 kylä siirtyy vuodelle 2021
• 8.7.2020 Kesäretki 
 Lavian Linja-automuseoon
• 1.8.2020 klo 10-14 Linja- 
 auton päivä Mobiliassa,  
 Kangasalla. Tervetuloa osas- 
 tollemme!
• 4.-6.9.2020 Sotilaskuljettajien  
 kertauskurssi Kainuun Pri- 
 kaati, Kajaani
• 24.-25.10.2020 Juhlavuoden  
 Syyskokous Sveitsi, Hyvinkää
• 25.-29.10.2020 
 BuswoldRussia, Moskova
• Syksyllä REAK-päivä Huitti- 
 sissa. Lisätietoa kesän aikana.

Kaikista tapahtumista tarkem-
mat tiedot tapahtumakalente-
rista, Facebook-sivuilta sekä 
tiedotamme niistä myös säh-
köpostilla sekä lehdessä. Juh-
lavuoden tapahtumiin saattaa 
tulla muutoksia vallitsevasta 
poikkeustilasta ja sen kehitty-
misestä. Ilmoittautumiset ja tar-
kemmat tiedot tapahtumista net-
tisivuilla tapahtumat-osiossa tai  
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi.

Loppuun vielä yhteenvetona eri-
laiset tavat olla jäsenemme. Nyt 
juhlavuonna kannattaa pyytää 
myös työkaveri tai muu alasta 
kiinnostunut ystävä mukaan.

Varsinainen jäsen 
(henkilöjäsen)

Mikäli tilausajot kuuluvat työ-
tehtäviisi tavalla tai toisella, 
enemmän tai vähemmän, olet 
lämpimästi tervetullut varsinai-
seksi jäseneksi.

Varsinainen jäsen on oikeutettu 
äänestämään kevät- ja syysko-
kouksissa. Hän voi toimia hal-
lituksessa niin pääyhdistyksessä 
kuin alueosastossa. 
• Saa lehden vuosikerran eli  
 neljä numeroa vuodessa. 
• Voi liittyä FB-ryhmään 
 (suljettu ryhmä). 
• Saa vuokrata mökkiä jäsenetu- 

 hintaan. Jäsenille suunnattua  
 tiedottamista, tarjouksia, jäsen- 
 etuja ja ammattilaisten verkos-
 to, josta löytyy tietotaitoa. 
• Retkiä ja tapahtumia mielen- 
 kiintoisten aiheiden parissa.

Eläkeläisjäsen

Eläkeläisjäseneksi voi siirtyä, 
kun on ollut varsinaisena jäsene-
nä ja jää työstään eläkkeelle.

• Saa lehden vuosikerran.
• Voi osallistua yhdistyksen  
 kokouksiin ja tapahtumiin.  
 Ei äänioikeutta kokouksissa.
• Voi liittyä FB-ryhmään 
 (suljettu ryhmä).
• Tiedotteita, jäsenetuja ja  
 kontaktipintaa bussialan ilmi- 
 öihin. Seurustelua vanhojen  
 kollegoiden kanssa.
• Saa vuokrata mökkiä 
 jäsenetuhintaan.

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi voi liittyä 
yksityinen henkilö tai oikeus-
kelpoinen yhteisö, joka haluaa 
tukea yhdistyksentoimintaa.

• Saa lehden vuosikerran.
• Voi osallistua yhdistyksen 
 tapahtumiin. Ei äänioikeutta  
 kokouksissa. 
• Jäsenetuja ja tiedotteita bussi- 
 alan ilmiöistä.
• Saa vuokrata mökkiä 
 kannatusjäsenen hintaan.

Yritysjäsen

• Saa lehden vuosikerran
• Voi mainostaa jäsenlehdessä  
 etuhintaan. Kysy tarjous!
• Voi kohdentaa alueellistakin  
 mainontaa jäsenrekisterimme  
 kautta sähköpostilla. Annam- 
 me mielellämme käyttöön  
 asiakasnäkökulmaamme. 
• Hyvällä yhteistyöllä palvelem- 
 me yhteisiä asiakkaitamme  
 entistä paremmin!

Alkutalven aikana on uusittu yh-
distyksen ylläpitämät verkkosivut. 
Pääpiirteissään Tilausajokuljettajat.
fi palvelee yhdistyksemme jäseniä 
ja Charterclub.fi keskittyy ulkoiseen 
tiedottamiseen.

Graafinen ilme ja tekninen raken-
ne hankittiin tamperelaiselta it-toi-
mittajalta Avoine Oy:ltä. Raskaim-
man urakan uudistuksien eteen on 
tehnyt mainio sihteerimme Katja 
Pyyny.

Tilausajokuljettajat.fi sisältää mo-
nipuolista infoa yritysjäsenistäm-
me, ohjeita eri kaupunkeihin ja 
niin edespäin. Ihan kaikkea infoa 
ei vielä ole saatettu näkyviin ja 
päivitettävää tietoa riittää. Materi-
aalia lisätään jatkuvasti. Kannattaa 
seurata siis.

Charterclub.fi puolestaan keskit-
tyy bussimaailman uutisointiin, 
niin Suomesta kuin maailmalta-
kin. Samalla se tarjoaa alustan 
verkkomainostamiseen bussiam-
mattilaisille ja muille lukijoille.

Tervetuloa uusille nettisivuille!



Tilausajokuljettajat  r y :n 
VERKKOK AUPASTA
L AADUKK AAT TUOT TEE T
t yöhön ja  vapaa-aik aan!

Hyvälaatuinen kauluspaita 
Tilausajokuljettajat 
rybrodeerauksella
• Väri: vaaleansininen
• Mitoitus: C, ellei muuta mainita

32 €32 €32 €32 €32 €32 €

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

49 €49 €49 €49 €49 €49 €49 €49 €49 €49 €49 €49 €

Upea solmio!
Hinta sisältää toimituskulut

• Materiaali: Puuvilla/sekoite
• Pesuohjeet: Käsinpesu

15 €15 €15 €15 €15 €15 €

Tilausajokuljettajat ry:n 
logolla varustettu
heijastinkankainen
huomioliivi
Hinta sisältää toimituskulut

7,50 €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 €

Hyvälaatuinen Pikeepaita
Rinnassa Tilausajokuljettajat ry:n logo

• Väri: Valkoinen
• Koot ovat miesten kokoja

18 €18 €18 €18 €18 €18 €18 €18 €18 €18 €18 €18 €

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

26 €26 €26 €26 €26 €26 €
Tuulilasikyltti
Muista ilmoittaa lisätietoihin kylttiin 
haluamasi nimi/lempinimi.
Hinta sisältää toimituskulut

12 €12 €12 €12 €12 €12 €

RFID -turvasuojattu lompakko

40 €40 €40 €40 €40 €40 €

2XL-4XL 
kokoja 
paljon!

Clubituotevastaava Maija Mikkola, 044 - 505 6673
clubituote@tilausajokuljettajat.fi

Tee tilaus: www.tilausajokuljettajat.fi/tuotteet



58 Charter Club   2/20

Jäsenedut

Pyhätunturi kutsuu 
lataamaan akkuja

Meidän kaikkien yhtei-
nen kelohuvila tarjoaa 
Lapin lumoa edulliseen 
hintaan

Varauskalenteri, kuvia ja muuta tietoa
www.tilausajokuljettajat.fi

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

Mökki on rakennettu massii-
visesta kelohirrestä ja pystyy 
majoittamaan mukavasti 4-6 
henkeä ja tarvittaessa jopa 8. Py-
hätunturi tarjoaa aktiviteettejä ja 
lapin elämyksiä ympäri vuoden 

Mökiltä on matkaa palveluihin 
noin 1500 m. 

Katso myös www.pyha.fi 

Varustus on korkeaa tasoa: Täy-
sin varusteltu keittiö, pesukone, 
kuivauskaappi, astianpesukone, 
tunnelmasta ja lämmöstä vastaa 
Tulikiven vuolukivitakka, 2 tele-
visiota, taulu-TV kortinlukijalla 
(antenniverkko), DVD- soitin, 
vajasta löytyy 2 polkupyörää, 
lämpöpistoke autolle. Pihalla on 
myös grillikota.

Lomakohteen osoite: 
Pyhätunturintie 1298, 
98530 Pyhätunturi

Sesonkiviikot: 
1, 8 – 18, 36 – 40, 52-53. 
400 € /viikko

Muut ajat: 
300 € /viikko

Henkilökannattajille: 
500/400 € /viikko

Hinnasto jäsenille

Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 60 € / vrk,
etusija kokonaisilla viikoilla.





www.Pirkanhovi.fi

PIRKANH VI
Kelhontie 254, 37500 Lempäälä

Herkullisin taukopaikka Lempäälässä, 3-tien varressa

Pirkanhoviteboilpirkanhovi

Tilaa kotiruokalounas tai Rolls-ateriat ennakkoon verkkokaupasta! 

Pirkanhovi.fi/ennakko
Olemme aVOINNa 24/7!

• Take-away lounas 9,70 € 24/7
• Lounas ma-su klo 10–16*
• À la carte ma.su klo 10–21*
• Rolls ma-su klo 11–04
• Kahvio ja myymälä auki 24/7
• Suuri terassi etelään päin

                *1.6.2020 alkaen

PIRKaNHOVIN BUSSIPaSSI –  
KeRÄÄ leImOJa  Ja  aNSaItSe HeRKKUKaSSI
 
Käy kysymässä Pirkanhovin kassalta henkilökohtainen 
BussiPassisi. Saat passiin leiman joka kerta, kun saavut 
Pirkanhoviin mukanasi yli 30 hengen ryhmä. Kun passi 
on täynnä, saat meiltä noin 60 euron arvoisen herkku-
kassin! 




