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Vihdoinkin kesä!
Matkasi varrella Neste K Linnatuuli

Täyden palvelun taukopaikka 24/7
Linnatuuli sijaitsee 3-tien varrella Helsingin ja Tampereen puolivälissä. Pihaan ajetaan suoraan
moottoritien rampilta. Busseille on paikkoja aivan sisäänkäynnin vieressä ja parkkiruutuja löytyy
pidempää taukoa varten. Asemalta löytyy Nesteen polttoaineet, myös raskaalle kalustolle.
Ravintolamaailmassa on Hesburger, Subway, kahvila-ravintolapalvelut anniskeluoikeuksineen ja
buffet-lounaineen. À la carte -listalta löytyy herkkuja joka makuun. K-kaupassa on normaalit
valikoimat ja maksuvalmiudessa auttaa Otto-automaatti. WC-tiloja löytyy molemmilta puolilta.
Kuljettajat arvostavat hyvää taukotilaa, jossa on valmiina pientä purtavaa ja omat wc-tilat.

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

www.linnatuuli.fi

Avoinna

24 h

Pääkirjoitus

Puhutaan valoa
Bussiala ja erityisesti tilausajot
sekä matkailuliikenne ovat edelleen syvässä koronakuopassa.
Sieltä ei kovin ketterästi voi
nousta kukaan, ja valitettavasti joillekin yrityksille siitä voi
muodostua lopullinen monttu.
Toimittajan
perusluonteeseen
kuuluu joskus asioiden värittäminen, maalailukin. Raflaava
teksti myy paremmin kuin puhtaasti asiallinen. Olen etenkin
vanhemmiten yrittänyt välttää
ylilyöntejä ja asioiden kertomista niin, että kokonaiskuva
vääristyy.
Minua ei myöskään pidetä optimistina. Päinvastoin: usein
minulle muistutetaan, että olisi
syytä nähdä ne hyvätkin puolet.
Ei kaikki aina ole tuhoon tuomittua, vaan onnistumisiakin
tulee. Pakko uskoa, kun kerran
tähän asti on selvinnyt.
Optimismini saa siis nostaa päätään, enkä aio painaa sitä alas.
Myönteisiä merkkejä tulee silmiini ja korviini jatkuvasti usealta eri suunnalta. Väitän, että
vire ja poreilu ovat vahvempia
kuin vuosi sitten.

”

Jospa se
valo näkyisi
nyt aivan
oikeasti, eikä
olisi haihtuva
harha

Sosiaalista mediaa seuraava ei
voi välttyä näistä pilkahduksista.
Päivityksissä kerrotaan, kuinka
keikkaa taas pukkaa ja kerrallaan voi olla monta bussia ajossa
eri puolilla maata.
Vuoroliikenteessä vireys on ollut näkyvissä toukokuun alusta
lähtien. Reittejä on palautettu
liikenteeseen, ja yritysten perinteiset liikennekentät elävät uusien reittiavausten myötä.

kaiden rohkeus. Ikäihmiset on
pääsääntöisesti jo rokotettu, ja
heidän osaltaan tautitilanne on
pysynyt rauhallisena. Yrityksistä tulee ilahduttavia viestejä
siitä, että eläkeläisryhmät uskaltavat taas varata busseja ryhmäreissuilleen.

Bussiharrastajat raportoivat, että
pitkästä aikaa on jotain bongattavaa.

Liian optimistinen olisin, jos
ennustaisin ennen kokematonta kasvua tai edes paluuta parin
vuoden takaiseen. Mutta jospa
se valo näkyisi nyt aivan oikeasti, eikä olisi haihtuva harha. Tähän olen päättänyt itse uskoa ja
toimia sen mukaisesti.

Rokotusten edetessä reipasta
tahtia kasvaa tilausajoasiak-

Merkittävällä tavalla ihmisen
elämään vaikuttavat erilaiset

mielikuvat ja käsitykset sekä niihin suhtautuminen. Negatiivinen
mielikuva ja siitä kasvava ajattelu vievät mukanaan syvälle tummaan suohon. Se ajattelumalli ei
kestä takaiskuja, ei edes pieniä.
Niitäkin varmasti tulemme yhä
kokemaan, mutta eivät ne merkitse loppua.
Yritän näyttää esimerkkiä puheen ja tekstien voimalla. Puhutaan valo yhdessä esiin.
Valoisaa & turvallista kesää
Pekka Paloranta
Päätoimittaja
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Vieraskynä

The Tampere
Kuluneen neljän vuoden aikana
minulla on ollut ilo kertoa Tampereesta lukemattomissa tapahtumissa ja kaupungeissa, sekä
Suomessa että ulkomailla. Tamperetta on helppo kehua. Ei tarvitse valehdella, ei edes värittää.

siosta. Suureksi tapahtumakeskukseksi valmistuva Uros Live
–areena on myös saanut kansallista huomiota niin, että ensimmäinen toimintavuosi 2022 taitaa olla jo täyteen buukattu.
Sen varjossa valmistellaan muitakin kiinnostavia investointeja:
Tampereen Taidemuseon kortteli ja Sara Hildénin taidemuseon
uusi rakennus.

Vuodesta toiseen Tampere on
ollut Suomen halutuin asuinpaikka. Viimeisimmän kyselyn
mukaan peräti 37 prosenttia suomalaisista haluaisi asua Tampereella, jos eivät voisi asua nykyisessä kotikunnassaan. Parin
heinäkuorman jälkeen tulevat
Helsinki, Espoo, Jyväskylä ja
Turku.
Tänä keväänä julkaistiin tutkimus, jossa selvitettiin potentiaalisten asukkaiden näkemyksiä
Suomen kymmenen suurimman
kaupungin vetovoimasta.Tampere erottuu edukseen: se on
ykkönen sekä vetovoimassa että
maineessa.

”

Teknologinen
edelläkävijyys
on muovannut
Tampereesta
korkean
osaamisen
keskuksen

Tampere on valittu nuorten
keskuudessa myös Suomen
parhaaksi opiskelukaupungiksi ja suomalaisten keskuudessa
houkuttelevimmaksi kotimaan
matkakohteeksi. Mikään näistä
ei ole sattumaa, vaan määrätietoisen työn tulosta.
Tampere perustettiin vuonna
1779 edelläkävijäksi – vapaakaupungiksi. Kuka tahansa sai
muuttaa kaupunkiin harjoittamaan ammattiaan, mikä ei tuo-
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Tiivistäen uskallan väittää, että
Tampereelta löytyy jokaiselle
jotakin.

hon aikaan ollut tavanomaista.
Täällä sai myös harjoittaa mitä
tahansa uskontoa, kunhan se
oli kristinusko. Takkuisen alun
jälkeen Tampereen ja koko
Suomen teollistuminen alkoi
1820-luvulla, kun skotlantilaissyntyinen James Finlayson perusti Tammerkosken partaalle
puuvillatehtaan. Tuon jälkeen
kaupunki on käynyt läpi lukuisia
teollisia murroksia.
Teknologinen edelläkävijyys on
muovannut Tampereesta korkean osaamisen keskuksen ja
kovan työnteon vastapainoksi
kaupunkiin on syntynyt laaja,
korkeatasoinen kulttuuri- ja urheiluelämä. Tampereen tavoitteena on olla Pohjoismaiden
vetovoimaisin elämyskaupunki.
Tavoittelemmekin
Euroopan
kulttuuripääkaupungin statusta
vuodeksi 2026.
Lukuisten tapahtumien, kiehtovien urheilu- ja kulttuurielämysten edistyksellisyyden ja
uudistumiskyvyn lisäksi ihmisiä
vetävät puoleensatunnelmallinen kaupunkimiljöö sekä aurinkoinen ja vilpitön ilmapiiri.
Tänne on helppo tulla, viihtyä
ja jäädä.
Vuonna 2019 eli viimeisenä
kalenterivuonna ennen koronaa
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807 000 matkailijaa vietti Tampereella yhteensä 1,2 miljoonaa
yötä. Se tarkoittaa yli 78 miljoonan euron majoitusmyyntiä. Kesäkuukaudet ovat luonnollisesti
suosituimpia ja niistä heinäkuu
erottuu kuumimpana sesonkina.
Suomesta ei taida löytyä lasta
tai aikuista, joka ei tiedä, mikä
Särkänniemi on. Särkänniemen
alueelle on valmistumassa uusi
asemakaava, joka mahdollistaa
elämyspuiston toiminnan kehittämisen ympärivuotiseen käyttöön.
Särkänniemessä sijaitsee myös
Tampereen perinteinen maamerkki, Näsinneula. Sen syntyhistoria kuvaa erinomaisesti sitä
dynaamisuutta, joka on leimallista kaupungin kehittämiselle.
1960-luvulla Tampereen silloinen kaupunginjohtaja Erkki Napoleon Lindfors vieraili Kuopiossa ja isännät veivät seurueen
lounaalle Puijon näkötorniin.
Lindfors päätti jo lounaan aikana, että Tampereelle pitää saada
vastaava. Mutta vähintään viisi
metriä korkeampi. Hän pani toimeksi heti vierailua seuranneena
maanantaina.
Tampere on ollut positiivisessa
valossa näkyvästi esillä Rantaväylän tunnelin ja Ratikan an-

Voit rakentaa itsellesi vaikka
Tampere-bingon näistä: Muumimuseo, Vapriikki, Ilves-Tappara
paikalliskamppailu,
Tammerfest, Moro Sky Bar, Tullikamari,
salibandyn sm-finaali, naisten
ja miesten Superpesis-ottelu
Kaupissa, Pyynikin näkötorni
munkkikahveineen,
Tammelantorin herkut, Kintulammin
retkeily- ja luonnonsuojelualue,
Lohikunkku Terälahdessa, nyrkkeilyn Tammerturnaus ja SMsarjan koripallo-ottelu Pyynikin
palloiluhallissa, Blockfest ym.
Ratinan stadionilla, Työväenmuseo Verstas, mustamakkara, Finlaysonin kattokierros ja
Vapriikinraitti, Ratinan kauppakeskus ja Koskikeskus, golf- ja
frisbeegolfkierros Ruotulassa,
lenkki Hervannan-Suolijärven
alueella tai Kaupissa, jalkapalloottelu uudistuvalla Tammelan
stadionilla, höntsy Sorsapuiston
ja Koulukadun tekojääradoilla,
valoviikot, Keskustorin tapahtumat…
Aleksi Jäntti
Apulaispormestari, Tampere
P.S. Ei niin paljon hyvää, ettei
jotain parannettavaakin. Elinvoima edellyttää hyviä kulkuyhteyksiä riippumatta siitä,
millaisesta
elinkeinotoiminnasta on kyse. Tampere-talon
saattoliikenne paranee bussien
osalta Yliopistonkadun remontin myötä, mutta pidempiaikaisesta pysäköinnistä on huutava
pula keskusta-alueella.Tilausliikenteen bussien pysäköintiongelma on ratkaistava pikimmiten.

Puheenjohtajan palsta

Valonpilkahduksia
Yhdistyksemme pitkään jatkunut talouden alamäki taittui
viime vuonna ja ylsimme jopa
ylijäämäiseksi. Kyse on vain
muutamista lanteista, mutta silti. Positiivisen tuloksen taustalla
ei ole mitään yhtä taikatemppua vaan monien pienien asioiden summia. Erityisen hienona
asiana nostaisin esille Lapin
mökimme hyvän käyttöasteen.
Nyt näyttää siltä, että voimme
suunnitella mökkimme keittiöremonttia ilman, että täytyisi
ryömiä nelinkontin ja hattu kourassa pankinjohtajan puheille.

”

Monia asioita
ilmassa velloo
ja uskon, että
kesällä koemme
tilausajoliikenteen
elpymistä
suunnalla jos
toisellakin

Taloutta käsittelemme kevätkokouksessa Villähteellä toukokuun lopussa.
Valoa näkyy lentoliikenteessäkin, sillä ainakin Pohjois-Amerikassa, Kanadassa ja paikoitellen Aasiassa lentomatkustus on
palannut lähes entisiin volyymeihin. Nämä ovat positiivisia
signaaleja Suomeakin ajatellen
vaikka mieluummin katselemme
Euroopan lentotarjonnan lisäyksiä.

’Deltta Plaan Jumbo’
sai palkinnon
Lietolainen
bussi,
Volvo
9700DD, on kansainvälisesti
palkittu ”Kestävästä kehityksestä”. Lehden sivuilla saamme
tuta, mitä palkinto merkitsee ja
ennen kaikkea miltä se itse bussi
käteen tuntuu. Palkinto on hieno
asia suomalaiselle autokorirakennukselle, onnea Deltta Plaan
ja Volvo.

Turistibussien parkkipaikkoja Tampereelle!?
Vieraskynän kirjoittaja tässä numerossa on Tampereen apulaispormestari ja kapteeni evp Aleksi Jäntti, jonka vastuulla on mm.
joukkoliikennelautakunnan puheenjohtajuus ja kaikkea siihen
liittyvää. Hän oikeasti tunnistaa
Tampereen pulmakohdat myös
tilausajoliikenteen näkökulmasta ja melkein lupaa ne ratkaista.

Jäämme odottamaan ja apuakin
tarjoamme.
**

tilausajoliikenteen
elpymistä
suunnalla jos toisellakin. Toivottavasti näemme pian tiluriparkeilla!

Monia asioita ilmassa velloo
ja uskon, että kesällä koemme

Kimmo Wirén
puheenjohtaja

Liity sinäkin jäseneksi!
Täytä hakulomake netissä:
www.tilausajokuljettajat.fi
Charter Club 2/21
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Bussiyritys tutuksi: Packalén Bus

Valoa kohti

Helena ja Rune Packalén ovat hoitaneet bussiyritystään 16 vuotta. Yrityksessä työskentelee myös heidän Johanna-tyttärensä,
joka on suorittanut logistiikan perustutkinnon viime syksynä. Kuva Pekka Paloranta.
Sipoolainen Packalén Bus on
kärsinyt koronan kourissa jo runsaan vuoden. Hentoa toivoa kovia kokeneille yrittäjille antavat
viitteet siitä, että syksyllä asiat
voivat olla paremmalla tolalla.
Ennen viime vuotta Rune
Packalénin (57) ura yrittäjänä on
ollut menestystarina ja pääosin
nousujohteinen.
Autoihin ja menopeleihin Rune
innostui jo poikasena. Lapsuuden naapurina vastapäisessä talossa oli Birger Ström, joka ajoi
kuorma-autoa ja toi usein auton
kotiinsa. Birger harrasti myös
vanhoja traktoreita ja korjaili
mopoja sekä moottoripyöriä.
Naapurista tarttui autokipinä,
jonka hehku kuljetti pojan autoalalle ensin töihin ja sitten
yrittäjäksi. Rune kouluttautui
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autoasentajaksi ja edelleen autoteknikoksi. Armeijasta tuliaisina
oli yhdistelmäkortti.
Katsastusmiehen työtä Rune kokeili pari vuotta, muttei viihtynyt.
Sen sijaan yrittäminen kiehtoi.

Ihmisten kuljettamisen puolelle
Rune oli kulkeutunut jo aiemmin ja ajanut satunnaisesti bussia Sipoon Linjalla, jonka omisti
Kari Ahokas.

– Myytyäni kuorma-auton pois
Kari kysyi minua vakituiseksi. Kuukauden ehdin olla, kun
Kari puolestaan myi yrityksensä
Porvoon Liikenteelle.

– Gösta Steffanssonin 1980-luvun Scania 93 tuli myyntiin
vuonna 1990 ja minä ostin sen.
Ajoin ensin Laajasalon varastolta Shellin pakattuja tuotteita.
Sen jälkeen ryhdyin kuljettajamaan Innogasin nestekaasupulloja, Rune muistelee.
Välillä miehellä oli parikin autoa. Viimeisen, tuliterän Scania
124:n hän osti kaasupulloajoon
vuonna 2000. Kaasupullojen
kuljettaminen oli rankkaa työtä,
sillä painavia pulloja nosteltiin
käsivoimin. Mitta tuli täyteen
2004, ja Rune myi autonsa pois.
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Runen ura linja-autonkuljettajana alkoi Sipoon Linja Oy:n palveluksessa. Kuva: Packalénin arkisto.
Kuva: Anni Ovaska

Reissumuisto elokuussa 2019 tehdyltä Naantali-Nauvo-Kemiö -matkalta. Tässä ollaan Nauvon satamassa. Kuva: Packalénin arkisto.

Viidentoista
vuoden kasvu
Sipoon Linja oli ollut oman
paikkakunnan yritys, jolta väki
yleensä tilasi autot ajoihinsa.
Kaupan myötä tuttu firma sulautui maan suurimpaan bussikonserniin, jonka strategia painottui
linjaliikenteeseen.
– Sipooseen syntyi selvä markkinarako, ja Kari Ahokas kannusti minua perustamaan oman
bussifirman, Rune muistelee.
Rune haki luvat kuudelle bussille ja perusti yrityksensä elokuun
lopussa 2005.
Liikkeelle lähdettiin ensin maltillisesti pienkalustolla, ja vähitellen siirryttiin suurempaan
kalustoon ajojen lisääntyessä.
Ensimmäinen täysin uusi iso,
Scania OmniExpress 360 tuli
vuoden 2014 kevättalvella.
Auto juhlisti samalla yrittäjän
viisikymppisiä ja sai erikoiskilvet RP-50. Saman vuoden syksyllä Rune ja Helena Packalén
saivat Sipoon vuoden yrittäjä
-palkinnon.
Packalén Bus vakiinnutti nopeasti asemansa alueella. Mukaan
tulivat myös omat päivämatkat,
jotka ovat olleet erityisesti eläkeläisryhmien suosiossa. Työt
lisääntyivät ja automäärä kasvoi.
Tilausajojen ja omien matkojen
lisäksi Packalénin autot ajoivat
ahkerasti lähitienoon koulukuljetuksia sekä muita sopimusliikenteitä.

Toiminta laajeni myös yrityskaupan myötä keväällä 2019,
kun ostettiin keravalaisen Juha
Hytösen bussifirman liiketoiminta ja mukana tuli Scania OmniExpress 360 vuodelta 2014.
Perustamisesta lähtien toiminta
ja liikevaihto kasvoivat putkeen
peräti 15 vuoden ajan. Automääräkin kipusi pitkälti toiselle
kymmenelle.

Juhlavuosi
ilman juhlaa
Maaliskuussa 2020 Packalén
Bus törmäsi koronaseinään, kuten lukuisat saman alan yritykset
Suomessa ja kautta maailman.
Ennen maaliskuuta kaikki näytti
suorastaan erinomaisen hyvältä.
Täydet tilauskirjat juhlistaisivat
Runen yrittäjyyden 30-vuotista
taivalta.

– Meillä oli tilauksessa vajaat
100 risteilykuljetusta sekä kaikkea muuta ajoa. Sitten tuli 12.
maaliskuuta, jonka jälkeen puhelin alkoi soida taukoamatta.
Peruutuksia tuli jatkuvalla syötöllä ja vähitellen lähes kaikki
sovitut ajot sulivat pois. Ei ollut
enää aihetta juhlaan.
Yrittäjän oli pakko reagoida
nopeasti. Ennen koronaa palkkalistoilla oli omistajien lisäksi
seitsemän kokoaikaista kuljettajaa ja lisäksi useita tarvittaessa
töihin kutsuttavia. Ensimmäistä
kertaa yrityksen historian aikana
jouduttiin lomauttamaan henkilöstöä. Töitä voitiin tarjota pääasiassa vain Tuusulan kunnan
kouluajoissa, joita hoidetaan
kolmella bussilla.
Lomautukset ovat jatkuneet, ja
toukokuun puolivälissä töissä

Asiakaslahja: saippua sympaatisessa pakkauksessa.

oli neljä ja lomautettuna kaksi
kuljettajaa.
– Henkilökuntamme on suhtautunut tilanteeseen erittäin ymmärtävästi, mutta ovat tietysti
olleet huolissaan, Rune kuvaa.
Osa lomautetuista ammattilaisista on ymmärrettävästi etsiytynyt töihin muualle.
Tunnetusti viime kesä muutti
koronatilannetta suotuisampaan
suuntaan. Packalénillakin näytti muutaman kuukauden ajan
ihan kohtuulliselta, kun tilaajat
aktivoituivat. Syksyllä ryöpsähtänyt toinen aalto kuitenkin
katkaisi myönteisen suunnan
rajusti.

Raskaat
lainat niskassa
Pitkään jatkuneen hyvän ja hallitun kasvun myötä Packalén
Bus oli uskaltanut investoida.
Melkein joka vuosi oli parannettu kalustoa hankkimalla
uudehkoja käytettyjä. Ajojen
määrä ja kehitysnäkymät madalsivat kynnyksen myös tuliterän auton hankintaan. Syksyllä
2019 ostettiin uusi 58-paikkainen Scania Touring -teliauto,
koska tiedossa oli paljon suurien ryhmien ajoja.
Investoinneista tuli hetkessä
taakka, kun korona vei kaikki
tilausajot. Kassavirran kuivumisen takia oli pakko neuvotella
pankin ja autorahoittajien kanssa
lykkäyksiä erien maksuun.

Charter Club 2/21
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– Lisäksi oli pakko ottaa Finnveralta uutta lainaa, jotta tilanteesta selvittäisiin ja maksuja
pystyttäisiin siirtämään eteenpäin. Mutta kyllä se uusikin laina on laina, joka pitää maksaa
takaisin, Rune muistuttaa.
Hän kritisoi maan hallituksen
tapaa auttaa yrityksiä kriisin yli:
– Suoraa tukea olisi pitänyt järjestää heti. Kustannustuet otettiin
käyttöön aivan liian myöhään.
Eikä niistäkään suurta apua ole
ollut.
– Saimme ensimmäisellä kierroksella 7000 euroa, joka vastaa
alle prosenttia liikevaihdosta,
Rune laskee.

Jaksamisen
äärirajoilla
Helena ja Rune myöntävät, että
yli vuoden pyörinyt mankeli on
vienyt voimat ja jaksamisen. Nyt
ollaan äärirajoilla.
– Vielä keväällä 2020 jaksoi
puuhata kaikenlaista esimerkiksi
kotona, kun uskoi tilanteen kestävän vain muutaman kuukauden, Rune huokaa.
Helenan mielestä harmittavan
usein kuulee tilanteessa puhuttavan tavalla, joka ei vastaa yrittäjien todellista tilannetta.:
– Sanotaan, että olemme kaikki
samassa veneessä ja tilanne on
kaikilla sama. Mutta eihän se
pidä paikkaansa. Osalle korona
ei ole juurikaan vaikuttanut ja
sitten on yrittäjiä, joilta se on tuhonnut kaiken.

Packalénin kalustosta löytyy myös vuoden museobussi Scania B80/Lahti 10 vuodelta 1974.
Kuva: Packalénin arkisto.

Kiitosta asiakkaille
ja kunnalle

tiivisesti mietitty keinoja, joilla
voisi auttaa, Rune kiittää.

Packalénin pariskunta tunnetaan
iloisena ja elämänmyönteisenä.
He ovat persoonallaan ja palveluasenteellaan luoneet uskollisen asiakaskunnan, joka ei kriisin keskelläkään ole Packaléneja
unohtanut.

Bussilla
kansallispuistoon

– Olemme saaneet valtavasti myötätunnon osoituksia ja
tsemppiviestejä, Helena iloitsee.
Lämpimät kiitokset lähtevät
myös Sipoon kunnan elinkeinotoimistoon.
– Siellä on todella otettu vakavasti meidän tilanteemme ja ak-

Luovuttaa yrittäjät eivät aio,
vaikka voimille jatkaminen ottaakin. Vireillä on uusia ideoita,
joista voi hyvinkin nousta uutta
liiketoimintaa. Osa ideoista on
jo toteutettu.
Packalén Bus aloitti keväällä
uuden vuoron, joka kiertää Sipoonkorpea. Maaliskuusta marraskuuhun operoitava liikenne
helpottaa retkeilijöiden pääsyä
kansallispuistoon. Liikenne toteutetaan yhdessä Sipoon kunnan
ja Vantaan kaupungin kanssa.

Bussi liikennöi "Hop-On HopOff" -periaatteella. Nikkilä-Tikkurila -reitin varrella on kaksitoista pysäkkiä, joilta voi nousta
kyytiin tai jäädä pois. Toukomarraskuun välillä Packalén
Bus liikennöi vuoroa torstaista
sunnuntaihin.

Eläkeläisryhmät
aktiivisia
Haastattelua toukokuussa tehtäessä Packalénit katselevat tulevaisuutta vakavin mielin. Pieniä
myönteisiä merkkejä on onneksi
ilmaantunut.
– Hieman valoa on näkyvissä
tunnelin päässä, mutta haasteita riittää varmasti jatkossakin,
Rune toteaa.
Helena uskoo, että osa loppukesäksi suunnitelluista omista matkoista on toteutumassa. Ellei siis
koronatilanteessa ilmene uusia
takaiskuja.
Iloa tuottavat myös useat kantaasiakkaina olleet eläkeläisryhmät, jotka suunnittelevat syksyn
toimintaansa.
– Varauksia syksyksi on tullut
mukavasti. Toivotaan, että matkat voidaan myös toteuttaa!

Packalén Busilla on toistakymmentä modernia linja-autoa pikkubussista 58-paikkaiseen.
Kuva: Pekka Paloranta.
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Pekka Paloranta

Volvo 9700DD -Made in Finland.

Retki historiaan

Tilausajoista tuttu
O. Mäntylä O y

Olavi Mäntylän linja-autoja kotipihassaan 1960-luvun puolivälissä.
Tamperelainen
Linja-autoliikenne O. Mäntylä Oy on toiminut suurimman osan toimintaajastaan tilausajojen parissa.
Yrityksellä oli paikallis- ja lähiliikennettä Tampereella ja ym-

päristössä vuosina 1956–2003,
mutta liikenteen tuotot ovat syntyneet pääosin tilausajoista.
Olavi Mäntylä syntyi Messukylän Uudessakylässä 20. elokuu-

ta 1926 ja kuoli Tampereella
94-vuotiaana 14. maaliskuuta
2021. Olavi Mäntylä palveli jatkosodan loppuvuosina ilmatorjuntayksikössä Kotkassa. Sodan
päätyttyä hän aloitti kuorma-

Sinersalo & Mäntylän Sisu/Ajokki, rek.nro HBX-35, auton edessä Olavi Mäntylä.
Tämä auto myytiin 1963 Frans Kovaselle
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autoilijana vuonna 1945. Pari
vuotta myöhemmin hän aloitti
linja-autonkuljettajana Messukylän Auto-osuuskunnan palveluksessa. Osuuskunnan autot
liikennöivät keskustasta muun
muassa Messukylään, Viialaan
ja Vehmaisiin. Autoja oli parhaimmillaan kahdeksan ja tallit olivat sillä paikalla. jossa
myöhemmin toimi Messukylän
TB. Mäntylä asui Tampereen
Viialassa. Olavi Mäntylän puoliso oli terveydenhoitaja Salme
Mäntylä, lapset ovat Helena ja
Matti.
Oma linja-autoyritys käynnistyi
vuonna 1956 Tampereen sähkölaitoksella työskennelleen Risto
Sinersalon (1928–2004) kanssa.
Tämä asui Takahuhdissa. Kaverukset perustivat Avoin Yhtiö
Sinersalo & Mäntylän. He onnistuivat saamaan kaksi linjaa
Aitolahden suunnalta. Linjat
olivat Tampereelta Sorilan kautta Pulesjärvelle ja Paalijärvelle.
Palveluksessa oli pari kolme
kuljettajaa. Tienvarsi Tampereelta Aitolahden Olkahisiin oli
jo tuolloin nauhamaisesti rakennettuja omakotialueita, joten
matkustajia riitti. Ensimmäiset
linja-autot olivat tietysti pitkänokkaisia, tärkeimpinä merkkeinä Sisu, Vanaja ja Volvo.

Elokuussa 1958 oli patanokka-Volvo tilattu Tampereen kaupungin kesäsiirtoloiden kuljetuksiin.

Sinersalo-Mäntylän patanokka-Volvo tilausajolla 1950-luvulla.
Pilkkijät vietiin avantojen äärelle, auto on järven jäällä.

Kolme Sinersalo-Mäntylän linja-autoa kesäsiirtolakuljetuksissa
Tampereen Aleksanterin koululla elokuussa 1958.

Telttamatkalla 1960-luvulla. Tässä ollaan keittelemässä kahvia matkalaisille.
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Kaksikerroksinen turistibussi Ruotsissa Scanian tehtailla.
Sinersalo & Mäntylä saivat 1961
luvan linjalle Tampere–Kaukajärvi–Suntinmäki–Liuksiala/
Kangasala kk. Linjaa oli vuodesta 1954 lähtien liikennöinyt Pentti Siiki seka-autollaan.
Mäntylä rakensi linja-autotallin
Suntinmäentien varteen. Risto
Sinersalo halusi jättäytyä 1963
pois yhteisestä yrityksestä.
Aitolahden liikenteet myytiin
autoineen ja Sorilan talleineen
Frans Kovaselle, ja Mäntylä jäi
yksin hoitamaan Kangasalan
linjaansa. Tämä linja piteni 1965
Tiihalaan, ja linjaa ajettiin parikymmentä vuotta, vaikka se hiljenikin vuosi vuodelta.
Tilausajoa ajettiin heti yrityksen
perustamisesta alkaen. Paikallisten tilausajojen lisäksi ajettiin muun muassa telttamatkoja
Lappiin ja Keski-Eurooppaan.
Leningradin matkat olivat hyvin suosittuja. Mäntylä sai 1975
linjaluvan Tampereen Keskustorilta Särkän lavalle Punkalaitumelle, tätä linjaa ajettiin
tanssi-iltaisin monen linja-auton
voimin.
Yhtiön toimitusjohtaja Matti Mäntylä.
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Olavi Mäntylä liikennöi hyvin
kirjavalla kalustolla, ja etenkin

Ovatko työkalusi kunnossa, kun...

L A S I S P E S I A L I S T I PA LV E L E E !

Paluu ja nousu ovat tulossa syksyllä. Siinä tilanteessa
kaluston on oltava hyvässä iskussa. Meillä on tarjolla
laadukkaita, täydellisesti varustettuja vaihdokkeja, jotka
ovat heti valmiita liikenteeseen. Katso kuva ja kysy lisää!

• Kaikki lasityöt kaikkiin merkkeihin laadukkaasti ja nopeasti.
• Joustavasti ja taloudellisesti - silloin kun sinulle sopii.
• Tarvittaessa auton nouto ja palautus ilman eri veloitusta.

Liikennöitsijöiden palveluksessa jo vuodesta 1992

BUSSIMYYNTI & KORITYÖT

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo

alkuvaiheessa autot olivat muilta käytettyinä ostettuja. Jotkut
niistä maalattiin omiin väreihin,
mutta ei kaikkia. Olisi helpompi
luetella mitä alusta- ja korimerkkejä Mäntylöillä ei ole ollut jossain vaiheessa käytössään. Olavi
Mäntylän ystävällinen, avulias
ja empaattinen luonne soveltui
hyvin tilausajojen usein vaativaan asiakaspalveluun.
Olavi Mäntylä menetti 1981
Kangasalan ja Särkän linjansa
Väinö Paunu Oy:lle, autot jäivät
pihalle seisomaan ja kuljettajat
työttömiksi. Toiminnan pelasti
Tampereen kaupungin maistraatti. Se myönsi Olavi Mäntylälle linjaluvan Tampereen Kissanmaalla toimivalta Tapiolan
tanssipaikalta Pyynikintorille.
Linjalla ajettiin sunnuntain vastaisina öinä kaksi tanssivuoroa
Tapiolasta keskustaan. Tämä
linjalupa mahdollisti tilausajotoiminnan kehittämisen koko
1980-luvun ajan.
Yritys muuttui 1980-luvun alussa O. Mäntylä Oy:ksi, ja Olavin
poika Matti Mäntylä siirtyi yrityksen toimitusjohtajaksi. Tanssikyytejä ajettiin Tampereen

Somerotie 11, Kangasala
(Tampereen rajalla)

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

www.finneoplan.com

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

Keskustorilta muun muassa Valkeakosken Vuolteensiltaan, Hattulan Satulinnaan ja Humppilan
Seurojentalolle. Väkeä kuljetettiin bingoiltoihin. Olavi jäi pois
kuljettajan hommista 1996.
Sotahistoria- ja kotiseutumatkat
luovutettuun Karjalaan olivat
suosittuja etenkin 1990-luvulla.
Vironmatkailu alkoi kasvaa, tärkeimmät kohteet olivat Tallinna
ja Pärnu. Mäntylät suunnittelivat
ja myivät erilaisia valmismatko-

ja. Asiakkaina olivat paljolti samat yhdistykset, järjestöt ja firmat vuosikymmenestä toiseen.
Yrityksessä oli kymmenkunta
bussia. Myös kaksikerrosbusseja kokeiltiin. Yritys osti itselleen
uuden tallin Kangasalan Suoramalta.
Bussiyritysten kilpailuttaminen
muutti tilannetta, ja O. Mäntylä
Oy ajoi vaihtelevasti Tampereen
ja Kangasalan lyhyitä koulu-

laiskuljetuksia. Korona hiljensi
vuonna 2020 tilausajoliikenteen,
mutta onneksi pientä sopimusliikennettä on löytynyt. Kuljettajat ovat olleet lomautettuina, ja
autot seisovat pihalla komeassa
rivissä. Nyt Vappuna 2021 näyttäisi, että tilanne alkaisi pandemian osalta hiukan hellittää,
mutta tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa.
Jari Kurkinen

Yrityksen entistä kalustoa. Kuva: Jorma Hakala.
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Tekniikka tutuksi

Ajellaanko tulevaisuudessa
sähköllä, vai jo nyt?
Sähköinen liikenne on ollut tulevaisuutta, vaikka ensimmäiset sähköautot on tehty jo paljon ennen
polttomoottoriautojen esiinmarssia
eli asiassa mennään 1800-luvun
puolelle. Ympäristökysymykset ja
teknologian kehittyminen on tuonut sähköautot parrasvaloihin vasta
tällä vuosituhannella.
Tesla toi markkinoille Model S
-mallinsa vuonna 2012, jonka
jälkeen on tullut sähköautoja
markkinoille muiltakin ns. perinteisiltä valmistajilta. Tesla
asetti riman korkealle niin suorituskyvyn, kuin toimintamatkan
suhteen. Ensimmäiset Model S:t
ovat edelleen alansa kärkeä, kun
verrataan suoritusarvoja. Vanhimmat Suomessa myynnissä
olevat ovat vuosimallia 2013.
Olen kokeillut kollegani ja ystäväni Vesa Heinon opastuksella
muutamia sähköautoja tutustuen
tämän käyttövoiman antamiin
mahdollisuuksiin. Vesa on ajanut sähkö-Nissanilla jo kolme
vuotta ja nyt perheeseen tuli
TeslaModel 3. - Paluuta polttomoottoreihin ei enää ole muuten
kuin ehkä harrasteauton muodossa, toteaa Vesa suhteestaan
uuteen käyttövoimaan.

Kojetaulu on minimalistinen, joku sanoisi jopa karuksi. 15-tuumaisella näytöllä hoidetaan kaikki.
Tähänkin tottuu nopeasti, vaikka vanhan liiton autoilija katselisi mielellään normaalimpia mittareita. Ruudulle voi laittaa vaikka takkatulen tai elokuvan, kun ei olla liikenteessä. Sovelluksia on
valtavasti ja optioina vielä lisää.

Jotta liikenne sähköistyisi, niin
kuin poliitikot toivovat, tar-

vittaisi tavallisille kuluttajille
järkevän hintaisia käyttöautoja.
Hankintahinta lienee se suurin
ongelma. Toinen paljon puhuttava haaste on toimintamatka
ja latausinfran puutteet. Toki
ympäristöhaasteet ja sähköntuotanto puhuttavat myös, mutta kirjoittajalla ei ole tietämystä

Sähköä saa sieltä, missä on
pistorasia. Tässäkin on aamuksi tankki täynnä. Voimavirtapistokkeesta saadaan 11
kw:n teho, jolla saadaan akku
täyteen lyhyemmänkin yön
aikana. Reissussa pikalaturit
ja Supercharger-verkosto tarjoaa huippunopeaa latausta.

Tesla on sähköautojen ikoni ja tämä malliston pienin on kiva 4-ovinen auto urheilullisessa muodossa. Lapsiperheille ja muille paljon tilaa kaipaaville tämä ei ehkä ole oikea valinta.

Taviksille kans!
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riittävästi käsittelemään suuria
globaaleja kysymyksiä. Keskityn vain autoihin ja niillä ajamiseen lyhyiden maistiaisten
kautta.
Halvimpia täyssähköautoja taitaa saada juuri alle 20 k€:n. Silloin joutuu luopumaan isoista

tiloista, suorituskyvystä ja toimintamatkasta. Nissan Leaf on
jo oikea perheauto tiloiltaan ja
tämä sähköautojen pioneeriksi
katsottava auto on ensimmäisiä
käyttökelpoisia
sähköautoja.
Nyt markkinoilla oleva toisen
sukupolven Leaf on jo toimintasäteeltään käyttökelpoinen ja

hyvin varusteltu auto. Hinnat
alkavat alle 30 k€:sta ja toimintamatkaa on 280 km:n luokkaa,
käytännössä sillä pääsee 150 220 km Tämä riittää jo monille
normiarkeen. Kotona ladattu
auto on aina tankattuna ja valmiina vajaan päivän rientoihin.
Tähän kokoluokkaan on tullut
mm. Stellantiksen tuottamia
sähköisiä pikkuautoja (Peugeot,
Citroen, Opel ja Fiat)
Seuraava hintataso on 40+ k€.
Siihen mahtuu jo valikoimaa
mukavasti. Volkswagen toi ensin markkinoille ID 3:n, joka
on Golf- kokoluokkaan laadukkaasti suoraan sähköautoksi
suunniteltu. Toimintamatkaa on
parhaimmillaan 520 km ja tehoa
204 hv. Tilat riittävät jo perhekäyttöön mukavasti. Tämän jälkeen esiteltiin ID 4 joka on jo
reilunkokoinen SUV 1000 kg:n
perävaunupainoineen.
Tämä
sopisi jo taksikäyttöönkin vallan erinomaisesti. Tekniikka on
samaa pikkuveljensä kanssa.
Muutkin VAG-merkit tuovat
omat sähköversionsa markkinoille tuota pikaa. Uudet Volkkarit ovat takavetoisia, kuten
suoraan sähköisiksi suunnitellut
autot yleensäkin.
Korealaiset Hyundai Kona ja
Kia Niro Electric jakavan saman
tekniikan eli ovat saman konsernin tuotteita. Kia on himpun
isompi ja Hyundai nuorekkaampi, mutta tiloiltaan pienempi.
Toimintamatkaa luvataan 455
km ja kaupungissa pääsee jonkin verran pidemmälle. ”Polttoainetaloudeltaan” nämä ovat
huipputuotteita, sähkönkulutuslukemat ovat omaa luokkaansa.
Hintahaarukkaa on 39 k€-50 k€
varusteista ja versiosta riippuen.
Se on paljon rahaa ja kun sielultaan nämä ovat paljon halvempia, sama auto polttomoottorilla
maksaa alle 30 k€ ja hybridinä
hieman yli. Nämä polveutuvat
polttomoottoriautoista, joka näkyy perinteisempinä toteutuksina ja tilankäytössä. Esim. konehuoneessa on moottori ja autot
ovat etuvetoisia.
Entä Ford Mustang Mach-E?
Sen saa myös alkaen alle 50 k€:n
hintaan. Suorituskykyä, tyyliä ja
toimintamatkaa on jo kivasti.
Valitettavasti Musse ei ole se
mihin olemme tottuneet. Sama
hevoslogo löytyy, mutta siitä on
tehty nykymuodin mukainen ka-

Porsche Taycan 4S on hieno sportti, joka 4-ovisena käy hyvin arkiajoon. Luxusta ja merkin perinteitä kunnioittavaa tyyliä
tumaasturi. Tilaa on mukavasti
eli siinä olisi todella vahva haastaja Volkkarille ja korealaisille. Autoja on eri tehoisina sekä
taka- että nelivetoisina.
Tässä hintaluokassa Teslan Model 3 tarjoaa veret seisauttavaa
suorituskykyä. Alkaen mallin
toimintamatka on 450 km:n
luokkaa, 0-100 km/h ponkaistaan 5,6 sek. huippunopeuttakin
225, tehoa 325 hv. Vetokoukkuun voi kytkeä 1000 kilon kärryn. Lataukset hoituvat nopeasti
ja tilat riittävät normikäyttöön
todella kivasti. Näin maallikon
silmin Tesla on tietokoneen ja
auton risteytys. Sovelluksia on
koko ruudun täydeltä niin viihteeksi, kuin ajamiseen ja matkan
sujuvuuteen. Amerikassa on
ymmärretty suomalainen huumorintaju. Valikossa on pierutyyny, jolla saadaan huumoria
matkantekoon. Ääniä voi valita
lukuisista erilaisista törähdyksistä. Ajoin pienen lenkin Veskun uudella autolla. Ajettavuus
on mukavan helppoa, auto kulkee autopilotin avulla pieniä
matkoja ilman aktiivista ohjaamista ja huomioi automaattisesti
nopeusrajoitukset. Suorituskyky
on todella vakuuttava. Moottoritielle mentäessä kiihdytys
sujuu kuin moottoripyörällä,
tosin sähköautossa riittää pelkkä
oikeanpuoleisen polkimen painallus. Varusteita on jo alkaenmallissa läkähdyksiin saakka.
Jos joutuu viettämään autossa
vaikka yönsä tai muuten venttailemaan, Camp-mode pitää auton
lämpimänä/viileänä pitkäänkin,
koiralle on oma toimintonsa eli

Ohjaamossa on kuljettajan edessä oikeat mittarit näytöllä toteutettuna. Vesa Heino on innokas automies ja Porsche kelpaisi kyllä.
lemmikin voi jättää kesäkuumalla autoon ja säätää sisälämpötilan vaikka 22 asteeseen. Kamera
valvoo parkkipaikan tapahtumia
eli kolhijat kuvataan armotta.
Kaikki toiminnot hoituvat ison
kosketusnäytön kautta, ainoastaan vilkut, pyyhkijät ja vaihteet
hoituvat
viiksikatkaisijoista.
Auton softapuolelle tulee päivitykset netin välityksellä. Tänään
ostettu auto on vuoden kuluttua
aivan erilainen. Ulkonäkökin on
tyylikkään urheilullinen hyvästä
statusarvosta puhumattakaan.

Luxustakin löytyy
Kävimme koeajamassa Porsche
Taycan S4:n, joka on jo selvästi eri asia kuin muut tässä
jutussa mainitut. Sen ostamista
ei tarvitse perustella järkisyillä.
Ajamamme yksilö maksoi noin
160 000 €. Laatuvaikutelma on
myös sen mukainen, tosin lisä-

varusteitakin oli 45 000 eurolla.
Suorituskyvyssäkään ei ollut toivomisen varaa. Tehoa on tarjolla
530 heppaa, ensimmäinen satanen tulee täyteen 4 sekunnissa ja
huippuja on varmasti riittävästi.
Huippulaadukas herkku, joka
maksaa 100 000 € enemmän
kuin jo hyvillä spekseillä varustettu TeslanModel 3.SähköPorchessa on autoveroa vain
4000 €. Vastaavan bensamallin
vero olisi jotain aivan muuta.
Kuusinumeroinen hintalappu alkaa helposti kakkosella tai jopa
kolmosella.

Ajaminen sähköllä
on Kokemus
Minä olen vahvasti bensalla ja
naftalla rokotettu. Onneksi en
ole pahasti ennakkoluuloinen
ja näin valmis kokeilemaan
melkein mitä tahansa, myös
sähköautoa.Autokauppa tarjoaa
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Volkswagen ID4 on tilava perheauto niin matkustamosta kuin tavaratiloiltaan. Sopisi vaikka taksitolpalle. Ehdottoman järkevä
toteutus. Kulkupuolikin on arkeen riittävä.

Kojetaulu on lajiin kuuluvalla tavalla näyttöruuduin toteutettu.
Mittarit ovat kuljettajan edessä, kuten olemme tottuneet.
mielellään koeajettavaksi uutta tekniikkaa, sillä jos kokeilet,
ihastut varmasti.
Kun hyppää kuljettajan paikalle, näkymä on kieltämättä uusi.
Jotkut sanovat, että ajat tietokonetta, etkä autoa. Tämä on
kieltämättä osaksi totta. Hallin-
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talaitteet ovat toteutetut näytöin
ja norminappulat ovat miltei
historiaa. Ohjauspyörä viiksikatkaisijoineen ovat tuttuja. Pienen
perehtymisen jälkeen ajaminen
sujuu helposti. Auto lämpiää ja
jäähtyy ihan saman tien eli se
on aina käyttövalmis kuin akkuporakone. Puhelinsovelluk-
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silla voit tehdä esilämmitykset
ja hallita lataamista. Vaihdevalitsimesta vain D päälle ja siitä
lähdetään. Auto lähtee nätisti
liikkeelle ja ajoltaan ne ovat
ihan samanlaisia kuin muutkin
automaattivaihteiset, ainoastaan
paljon hiljaisempia ja miellyttävämpiä. Kiihtyvyys on ihan
omaa luokkaansa. Väkevä, 300
– 600 Nm:n maksimivääntöon
käytössä heti ensimetreiltä. Auto
liikkuu uskomattoman vaivattomasti ja ohitukset sujuvat kuin
taikavoimasta. Jos ostat saman
suorituskyvyn omaavan polttomoottoriauton, joudut ostamaan
todella paljon kalliimman erikoisauton. Nyt halvin Tesla hoitaa ”huvipuistoefektin” noihin
verrattuna pikkurahalla. Toki
luxus-tuotteet ovat ihan eri asia,
mutta jos pelkkä suorituskyky
on focuksena, niin sitten voidaan
verrata huippukalliisiin urheiluautoihin.
Sähköautoja tulee markkinoille
kovaa vauhtia. Miltei joka merkillä on omansa. Mallisto painottuu katumaastureihin ja viis-

toperämalleihin eli suomalaisten
suosimat farkut puuttuvat vielä
markkinoilta. Isojen markkinoiden muoti ratkaisee. Mallistot
laajenevat käsittämään kaikki
autotyypit. Olemmehan saaneet
totutella sähköisiin busseihin
paikallisliikenteessä. Tulevaisuus on sähköinen, halusimme
tai ei.

Sopiiko sähköauto
minulle?
Teknisesti sähköpeli olisi mitä
sopivin ajoihini. En ole aikoihin käynyt henkilöautolla niin
kaukana, etteikö sähkö olisi riittänyt perille ilman välilatausta.
Työmatkani on vain 2 km, joten
kaikki ajot liittyvät muuhun arkeen ja vapaa-aikaan. Mökkimatka on 260 km eli se menisi
heittämällä ja mökillä voisin
ladata akun täyteen tai pikalaturissa läheisellä ABC-asemalla.
Helsingin reissu edestakaisin
(230 km) menisi lataamatta ja
jne. Lapissa olen käynyt henkilöautolla viimeksi joskus viime vuosituhannella. Pitkätkin

Ford Mustangista tehty sähköversio onkin katumaasturi.
matkat sujuvat hyvin, koska
kaikki me haluamme pitää
taukoja. Puolen tunnin tauolla
akku latautuu parhaimmillaan
miltei täyteen ja matka voi
jatkua seuraavaan taukoon. Jo
lyhyelläkin kahvitauolla akku
latautuu reilusti. Ilmoitetut
toimintamatkat ovat melko
optimistisia, kuten kaikkien
autojen kulutuslukemat. Niihin
vaikuttavat mm. ajotapa, lämpötila, ajoympäristö ja akun
lämpötila. Hyvällä reittisuunnittelulla hoituisi kyllä kaikki

reissut ja tulevaisuudessa aina
vain sujuvammin. Auton valinnassa latausnopeuden merkitys on tärkeä ominaisuus siinä
missä toimintamatkakin.
Nykyisellä
ajosuoritteellani
(noin 15 000 km) jatkan ajamista vanhoilla ranskalaisilla,
joiden arvo on roimasti alle suomalaisen keskivertoauton arvon.
Väliraha uuteen olisi melkoinen.
Jos suoritteeni olisi 35 - 40 000
km, tilaisin sähköauton todennäköisesti heti.

Hankintahinta on minulle ja
varmasti monille muillekin
kollegoille liian kova. Ratkaisu löytyy rahoitusratkaisuista.
Laskin ihan taskulaskimella, että pienellä käsirahalla ja
ihan realistisella jäännösarvolla kuukausierä jäisi 400 euron
tienoille, jolloin noin 40 000
km ajosuoritteella sähkäri olisi
halvempi hankkia, pitää ja ajaa
kuin muutaman tonnin dieselauto. Polttisautojen käyttökulut ovat niin kovat, että säästyneillä bensalaskuilla, veroilla ja

huolloilla kuolettaa sähköauton
pääoman.
Sähkö maksaa kotona noin 3 €/
100 km. Sähköauto syö satasella esim. 17 kwh, joka tarkoitta
1,7 l dieseliä tai 1,9 l bensiiniä.
Energia on valtaosin kotimaista
ja käyttäjä voi valita täysin hiilineutraalin sähkön.
Teksti ja kuvat:
Timo Rinnekari

Plussat:
+ Ajamisen helppous
+ Polttoainekustannukset ovat noin 3 €/100 km (kotilatauksessa
).
+ Autot ovat miltei huoltovapaita, verrattuna polttiksiin.
+ Suorituskyky on huikean hyvä, joissakin jopa mykistävää
luokkaa.
+ Varmat käynnistykset, auto on aina sopivan lämpöisenä liikke
ellä lähdettäessä.
+ Ei tarvitse läträtä polttoaineiden kanssa, auto on aina ”tank
attuna” pihassa.
+ Ajat huomaamattasi rauhallisesti, ennakoivasti ja taloudellise
sti
+ Äänimaailma ja fiilis on erilainen.
Miinukset:
- Autojen hankintahinta on vielä korkea tavalliselle palkansaaja
-

Latausinfra laahaa pikkuisen perässä. Sesonkeina tunkua lature
ille.
Pidemmät matkat vaativat suunnittelua.
Tarjonta on vielä rajallista, tosin kasvaa kovaa vauhtia.
Vetokoukkua ei saa kaikkiin autoihin, vetopainot ovat rajalli
sia.
Äänimaailma ja fiilis on erilainen.

lle.
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Karesvuo kommentoi

Seurauksia ja suojauksia
Kun tämä Covid 19 -tauti lähti
reilu vuosi sitten leviämään, ei
kukaan osannut aavistaa kuinka
kauan tämä virus ohjailee maailman kansojen kohtaloita. Bussiyrityksillä oli tilauskirjoissan
paljon erilaisia tilausajoja. Mutta kuinka ollakaan, yhdessä päivässä kaikki peruivat matkansa
saartojen ja taudintarttumisen
pelossa. Terveyden kannalta
hyvä asia. Satavarmasti vaakakupissa painaa terveys enemmän
kuin vapaa-ajan virkistäytymismatkat, urheiluun liittyvät matkat tai erilaiset kokousmatkat.

”

Palataanko
koskaan entisiin
aikoihin? Tuskinpa.
Kunhan kansalaiset
saadaan rokotettua
niin mailma palaa
entiselleen. Näin ei
saatakaan käydä.
Taloudellisesti eniten taudista
ovat kärsineet palvelualat.
Taudin jatkuessa usea kuljettaja
on joutunut miettimään kuinka
tulla toimeen kun töitä ei vaan
ole. Perheiden menot jatkuvat
kuitenkin mutta rahaa ei tule.
Vaikea yhtälö. Ammattitaitoisia
kuljettajia on joutunut hakeutumaan muille aloille saadakseen
toimeentulonsa.
Helpolla eivät ole päässeet bussiyrityksetkään. Kallis kalusto
seisoo pihassa jo toista vuotta
tuottamatta mitään. On yrityksiä joilla ei ole linjaliikennettä,
joka saattaisi jollain tavalla taata
hankalasta ajasta selviytymisen.
Tosin matkustajat vakio- ja pikavuoroillakin ovat merkittävästi vähentyneet ja yritykset ovat
joutuneet karsimaan vuorojaan
raskaalla kädellä. Vain kuntien
sopimusliikenne toimii lähes
samalla tavoin kuin ennen koronaa.
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Moni bussiyritys on pannut pillit
pussiin ja lopettanut tai ainakin
alasajanut toimintansa. Näin
kävi myös minun pitkäaikaiselle työnantajalleni ja yhdelle
Suomen vanhimmista linja-autoyrityksistä, Jääskeläisen Auto
Oy:lle.
Palataanko koskaan entisiin aikoihin? Tuskinpa. Rokotteilta
odotetaan paljon. Kunhan kansalaiset saadaan rokotettua niin
mailma palaa entiselleen. Näin
ei saatakaan käydä. Etätyöt ja
-kokoukset netin välityksellä
ovat tulleet jäädäkseen. Se vähentää matkustamista.
Eläkeläisporukat saattavat tilata
bussin ja matkustaa lähikaupunkiin katsomaan teatteriesityksiä,
mutta luulenpa että monella
kynnys on suurempi lähteä matkalle. Tuo pahuksen virus kun
luo koko ajan uusia muunnoksia
joihin rokotteetkin ovat osittain
voimattomia. Urheiluseurat ovat
olleet myös hyviä bussialan
työllistäjiä. Toivottavasti heidän
pelimatkansa palautuu lähelle
koronaa edeltävälle tasolle.
Älkäämme kuitenkaan vaipuko synkkyyteen, vaan nokka
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kohti tulevaisuutta luottavaisin
mielin.
Tilausajokuljettajien
jäsenmäärä ei kuitenkaan ole
sanottavammin laskenut. Se
on hyvä asia, mutta näkyykö
jäsenmäärän nytkähdys vasta
vuodenvaihteen jälkeen kunhan jäsenmaksut kolahtavat
postilaatikkoon?
Nähtäväksi
jää. Omalta kohdaltani aloitan
uudessa yrityksessä Kymen
Carterlinessa
sopisliikenteen
ajossa. Yritys laajentaa toimintaansa Savon alueelle. On hienoa, että uskoa tulevaisuuteen
löytyy. Toivotan onnea yritykselle.
Ajatuksia
taudintarttumisen
ehkäisemiseksi kuljettajan näkökohdasta tuli mieleeni, miten
voitaisiin kuljettajaa suojella.
Voisivatko koritehtaiden insinöörit parantaa kuljettajan
eristystä matkustajatilasta? Voitaisiinko kuljettajan taakse ja
osittain sivulle määrätä pakolliseksi suojapleksit? Voitaisiinko
matkustajatila muutoin eristää
paremmin bussin etuosasta?
Tämä suojaushan ei olisi vain
tarttuvia tauteja vastaan, vaan se
toimisi myös suojana väkivaltaiselta hyökkäykselta. Tämäkin

on jo ennen keksitty asia, mutta
jälleen ajankohtainen. Tähän ei
kuitenkaan ole kiinnitetty tarpeellista huomiota. Lähiliikenteen autoissa on kuitenkin jo
saatu aikaan jonkinlaisia suojaratkaisuja.
Koronatauti on herkkä leviämään. Tästä esimerkkinä Helsinki – Savonlinna -pikavuorolla
ollut sairastunut matkustaja sai
aikaan pitkän ketjun Savonlinnan seudulla. Tartunnalta ei
välttynyt kuljettajakaan, jopa
bussiyhtiön
henkilökuntakin
sairastui johtoporrasta myöten.
Vastuuntunteva ihminen ei lähde sairaana matkalle mutta aina
taudinkantaja ei välttämättä edes
tiedä olevansa sairas.
Kuljettajan maskin käyttö on
lain mukaan kielletty. Naamioituneena kun ei saa ajaa.
Tässä tapauksessa kuitenkin
on hyöty suurempi ja lakia voi
näin laillisesti kiertää. Ammattiliikenteen kuljettajille suositellaan maskin käyttöä toistaiseksi.
Yritetään pysyä terveenä
Ari Karesvuo

Löydä tähti ja pysähdy
Puustelliin. Syö hyvin,
nuku hyvin. Ja nauti matkallasi
suloisen Suomen kesätapahtumista.
KUUSAMO
OULU
KALA JOKI

Kyösti Kallion
hautamuistomerkki
Kyösti ja Kalervo
Kallion museo

Kolin kansallismaisema
ja maisemanähtävyys

Lukuisat Nivalan
liikuntapaikat

Paaterin kirkko

Pielisen museo
Reima ja Raili Pietilän
sunnittelema kivikirkko

Vuonna 1803
rakennettu Nivalan
puukirkko

KA JAANI

Grazylandia
18-reikäinen, upea
golfkenttä

Eva Ryynäsen taiteilijakoti
Mätäsvaaran kaivoskylä
Ruunaan retkeilyalue ja
kosket
Änäkäisen virkistysmetsä

• kaupungin parasta ruokaa
• buﬀetpöytä ja À la carte (Varmista aukioloajat
kotisivuiltamme ja varaa etukäteen. Toimimme
voimassa olevien koronarajoitusten mukaan.)
• 32 huonetta, 16:ssa oma sauna
• monipuoliset kokous- ja saunatilat

Pikkukilin elämyspiha

IISALMI

NIVALA

• kaupungin parasta ruokaa
• buﬀetpöytä ja À la carte (Varmista aukioloajat
kotisivuiltamme ja varaa etukäteen. Toimimme
voimassa olevien koronarajoitusten mukaan.)
• 30 huonetta
• monipuoliset kokous- ja saunatilat

KUOPIO

LIEKSA

KOKKOLA

VAASA

JOENSUU

JYVÄSKYLÄ

LAPPEENRANTA

Kysy lisää ja pyydä tarjous
044 201 4668 Teija Järvenpää

Kysy lisää ja pyydä tarjous
040 191 8298, Tiina Tossavainen

HOTELLI PUUSTELLI NIVALA

HOTELLI PUUSTELLI LIEKSA

Toritie 7, 85500 Nivala
Puh. +358 10 3214 580
myynti@puustelliravintolat.ﬁ

Hovileirinkatu 3, 81700 Lieksa
Puh. +358 13 511 5500
lieksa@puustelliravintolat.ﬁ
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Koeajossa

Jumbo Bus Oy:n uusi UNVI SIL Scania KEB450 6x2 ,91+1+1 paikkaisena on juhlava ilmestys. Sen kuljetuskapasiteetti on jopa
42 prosenttia edullisempi kuin kaksi 50-paikkaista turistibussia.

91-paikkainen Unvi-Scania DD
Jumbobus Oy:lle
Isojen bussien merkkivalikoima
lisääntyy Suomessa Voitto Kukkolan ja Toni Paussun yhteisyritys Jumbobus Oy:ssä tehdyn
hankintapäätöksen myötä.
Espanjalainen bussikoritehdas
Unvi valiutui kaksikerrosbussin
korirakentajaksi ja Scanian KEB
450 6x2 alustaksi, kun miehet
pohtivat kaksikerrosbussin hankintaa. Aikansa erilaisia vaihtoehtoja ja bussimerkkejä tutkittuaan, päätös oli lopulta helpompi
tehdä kuin aluksi tuntui. Unvitehdas osoittautui neuvotteluissa olevan aidosti kiinnostunut
pohjoisista asiakkaistaan ja
näistä meitä lähellä olevista olosuhteista. Tehdas toimii globaalisti ja pyrkii toimittamaan aina
oikeanlaisen ajoneuvon tilaajan
sijainnin ja käyttötarkoituksen
mukaan.
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Alakerran matkustamo on asiallisen tyylikäs. Keskioven edessä oleva penkkipari on helppo siirtää
pyörätuolitilan saamiseksi.
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UNVI SIL -bussi on suunniteltu
toimimaan Jumbo Bus Oy:n liikeidean mukaisessa liikenteessä. Matkustajakapasiteetti 91
paikkaa on suurimpia Suomessa
olevista turistibusseista. Lukema on joustava sikäli, että penkkien väliä muuttamalla voidaan
myös henkilömäärää muuttaa
haluttuun suuntaan. Suuri kapasiteetti pienentää matkustajayksikkökustannusta, kun yhdellä
bussilla voidaan kuljettaa lähes
kahden tavanomaisen turistibussin väkimäärä.
Perusratkaisut turistikaksikerrosbusseissa vaihtelevat jonkin
verran valmistajasta riippuen.
Yleisesti ottaen yläkerta on yksiosainen ja sinne johtaa kahdet
portaat, edestä ja keskeltä. Alakerrassa on ohjaamo, matkustamo, keittiö ja wc. Tavaratila on
keskiosasta taakse voimaosaston
päällä. Yleensä alamatkustamosta on jonkinlainen miesluukku sinne. Unvin luukku
on kohtalaisen suuri, joten sen
taakse voi varastoida vaikkapa
pullovesipakkauksia tai muuta
matkustajahuoltoon liittyvää.

Keskiportaikko on perinteisellä paikallaan
ja riittävän leveä kulkea.

Keskiovea

vastapäätä
on
asennettu WC.

poikittain

UNVIn kerrosratkaisu on mielenkiintoinen. Yläkerran lattiatasoa on pudotettu muutamalla
sentillä edestä keskelle, mikä on
havaittavissa alakerran katossa.
Kävelytilaa on säilynyt kohtuullisesti kummassakin. WC on
keskioven kohdalla vasemmalla
puolella, pönttö on poikkisuuntaisesti asennettu, ja siivousta
ajatellen seinä-lattiapinnat ovat
yhtenäistä muovivalua. Pyörätuolipaikka on samoin auton
keskellä ja ramppi on manuaalisesti käännettävää mallia.
Matkustamon penkit ovat hyviä istua. Niissä on käännettävä
tarjotin ja tukevat kahvat . Kuvamonitorointi on hoidettu erillisillä ruuduilla. Jokaisessa istuimessa on oma USB-pistoke ja
220V-pistorasioita on muutama
sopivissa paikoissa.
Scania 6x2 -alusta toimii hyvin
autossa. Moottoriteho on riittävä: 12,7-litraisesta 6-sylinterisestä turbokoneesta irtoaa 450
hevosvoimaa. Vakionopeudensäädin, kaista- ja jarruavustimet ovat kuljettajalle mukavia
apureita muiden perustehdasvarusteiden lisäksi. Hispacoldilmastoinnin voi olettaa riittävän
myös meidän oloissamme. Av-

Yläkerran kävelykorkeus on saatu aikaiseksi erikoisella välikattorakenteella. Penkeissä on perusvarustus tarjotinlevyineen. Käsikahvat ovat tukevat. Monitoreja on aivan edessä kaksi ja keskellä yksi.
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Hallintalaitteet ovat lähellä ja selkeitä. Monitorikuva antaa infoa tarvittaessa molemmista kerroksista.
laitteet ovat Bosch Professional
-tuotteita.
Scanian moottorin päivittäistarkastuskohteet ovat hyvin esillä.
Suuremmat huoltotarpeet hoituvat merkkikorjaamoissa, koska
tekniikka koostuu vakio-osista.
Korin korjaukseen saa tehtaalta nopeasti sähköiset ohjeet ja
esimerkiksi sähköpäätaulu, releistö ja sulakkeet on sijoitettu
sisätiloihin kuljettajan taakse
pyöräkotelon päällä olevaan laatikkoon.
Ajotuntumaa bussista on saatu
muutaman tuhannen kilometrin
verran Espanjan Galician Ourensesta Suomen Helsinkiin. Se
oli samalla koeajoa valmistuksen jälkeen. Mitään mainittavaa
ei matkalla ilmennyt.
Jutun teon aikaan bussi oli Konalassa nykyisen bussihuoltokorjaamon pihalla, joka siirtyi
vuoden alussa Ruskeasuon halleilta takaisin Kehä I:n ja Vanhan Vihdintien pakeille. Auto on
rekisteröity Suomeen. Käymme
myöhemmin kokeilemassa sitä
”on the road”!
Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki
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Moottorin tarkastuspisteet ovat hyvin esillä.

Korirakenteelle tyypillisesti tavaratila on taka-akselistojen
päällä. Sinne on luukut molemmilla puolilla ja ovi, mutta yhteysluukku myös alakerran matkustamosta. Takana
näkyy keskuspölynimuri.
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Bussin takaosaan on saatavilla
myös vetokoukku. Hyvä varuste hieman isommallekin perävaunulle,
joita Euroopassa paljon harrastetaan. Yli 750kg:n vaunun käytössä
kuljettajalla tulee olla ajokortissa
myös iso E.

Jumbo Bus Oy:n omistavat toimitusjohtaja Voitto Kukkola ja hallituksen puheenjohtaja Toni Paussu. Yritys on solminut UNVI SIL
-bussien Suomen edustussopimuksen maahantuonnista. Espanjalainen UNVIBUS on Scanian yhteistyökumppani, joten autojen
huollot ja korjaukset hoituvat Scanian verkoston kautta.

Oppaan istuin on etuportaikon ja keskikäytävän välissä. Sen
edessä on riittävästi tilaa. Matto ei ole vakiovaruste, mutta
hyvä suoja, koska auto oli menossa huoltotarkastukseen.

•
•
•
•

•

Alusta Scania
-moottori 331 kw 12742 cm3
-pituus 14175mm
omapaino 19364 kg
kokonaispaino 26500 kg
levyjarrut
automaatti
mukautuva vakionopeussäädin
hidastin sekä mäkipidätin
renkaiden ilmapaineiden tunnistin /näyttö sekä varoitus liian alhaisesta paineesta
kääntyvä taka-akseli

•
•
•
•

Korivarustelu
paikkaluku 92+1+1
mahdollisuus yhteen pyörätuoliin
esteettömyys 25 matkustajalle

•
•
•
•
•

Auton sähköpäätaulu on vasemman pyöräpesän päällä kuljettajan takana. Esimerkillisen hyvässä paikassa, jos jotain sulaketta tms pitää tarkastaa.

• Invaramppi
• automaattinen ilmastointi koko matkustamossa + kuljettajalle erikseen
• webasto
• leveä takaovi
• wc
• USB jokaiselle matkustajalle
• 220v sähköpistoke
• audiolaitteet näytöillä
• nahkapenkit kääntyvillä selkänojilla
• selkeänäyttöiset linjakilvet edessä ja takana
• kameravalvonta sisällä, sekä ovikamera
edessä
• peruutuskamera
• lisäperuutusvalot 4 kpl

• kylkivalot ylhäällä ulkona koko auton
matkalla molemmin puolin
• tavaratila sähköisillä avauksella 9m3
• moottoritilan sammutusjärjestelmä automaattinen
• led lisäpitkät
• näyttävä sisävalaistus led eri väreillä
• lämmitettävä tuulilasi
• pöytäryhmät 2 kpl
• langaton mikrofoni + 2 langallista
• vetokoukku
• peräkärry 18,5m3 laukuille hyllyt 4 tasossa säädettävät
• parkkitutkat taakse
• wifi
• polttoainetankki 500l
• keskuspölynimuri
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25

Koeajossa

Deltan uusi stara

Volvon 9700DD-esittelybussi
käväisi Suomessa toukokuussa
ja sitä esiteltiin lehdistölle sekä
asiakkaille. Edellisessä numerossa Tom Rönnberg esitteli
kaksikerrobussia seikkaperäisemmin, joten tässä sepustuksessa keskitytään ajotuntumaan.

Tavallinen, aito Volvo
New Volvo 9700 on jo muutaman vuoden ikäinen, joten
kuljettajat ovat ehkä tottuneet
uuteen Volvoon. Lietolainen DD
noudattaa muita tuoteperheen
Volvoja muotokielellään ja tek-

niikallaan. Erilaista on vain se,
että DD on neljä metriä korkea.

Ajolleen
Hämmästyttävää Carrus Deltan
”Jumbostar”:ssa on kuljettajan
paikan tila - välttämättömän ku-

luerän toimistoon on saatu hyvin
tilaa. Ratin kehän koon voi valita kahdesta eri vaihtoehdosta, Ishiftin saa kepillä (kuten demoautossa) tai napeilla. Taustapeilit
on korvattu kameroilla kuten
matkustamon ja ovien valvontakin. Itse tykäistyin kamerapeileihin välittömästi.
Pari asiaa haluan nostaa erityisesti esiin. Kuljettajan paikan
äänettömyys moottoritienopeudessa on poikkeuksellista. Linjaautolle tuttu suhinapuhina puuttuu kokonaan. Peilittömyydellä
lienee tässä osatekijänsä.
Ohjaus on todella keveä. Ensimmäisenä tuli mieleeni Scania
112:n ohjaustuntuma. Volvon
Dynamic Steering on erinomainen keksintö. Ketteräksikin
neljätoista metristä bussia voisi
luonnehtia.
Minulla,
normaalikokoisella
kuljettajalla on päätilaa jopa
runsaasti. Tottakai liian pitkäksi
venähtäneellä näin ei välttämättä ole.

Linja-autoissa tärkeintä on, että kuljettajalla on nappeja mitä painella.
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Ajamisen helppous saattaa muodostua harhaksi ja silloin saattaa
sattua haavereita. Kaksikerrosbussin kuljettaja ei näe ajamansa bussin yläkulmia, joten

valotolppamainosten ja puiden
oksien huomioiminen ajoissa on
ensiarvoisen tärkeää.
Turvallisuusnäkökulmaa Volvolla on siinäkin, että kuljettajan
edessä on varsin paljon vällyä
josta on törmäystilanteessa varmasti hyötyä. Näin ei kaikilla
kilpailijoilla ole.

Näyttävä kori
Demoauton väritys on onnistunut, muotoilusta aina ollaan
montaa mieltä tietysti. Varsinkin
takaosan monet muodot auttavat polttoainekulutukseen, sillä
”dragia” on vähemmän. Samalla
sen kerrotaan estävän perän likaantumista. Bussin varusteluun
en nyt puutu, sillä kyseessä on
esittelybussi. Asiakas sitten katsoo mitä himmeleitä näkee tarpeellisena. Carrus Deltalle sataa
lisäpisteitä myös keskikäytävän
väljyydestä.
Matkatavarat lastataan moottorin päälle, kuten näissä bussityypeissä tapana on. Silmämääräisesti katseltuna ruuma on suuri;
tai ainakin suurempi mihin itse
olen tottunut.

Pari sanaa lopuksi
Ajotietokoneen kertoma keskikulutus näytti 25 litraa sataselle.
Volvon edustajan, Jani Kangasmäen kokemuksen mukaan noin
13 000 kilometrin testiajojen
keskikulutus on noin 26 litraa.
Se on todella hyvä saavutus,
kun kokonaismassa on kuitenkin
26 500 kg. Vahvistaa omaakin
näkemystäni, että eurokutosilla
kulutus on inasen pienempi kuin
aiemmilla sukupolvilla. Samaa
olen kuullut Mersun, Sisun ja
Daffin teknisiltä asiantuntijoilta.

Takaosassa muotoja riittää.

Carrus Delta ja Volvo ovat saaneet hienon tuotteen aikaiseksi. Näitä on tätä kirjoitettaessa
myyty kaikessa hiljaisuuden
tilassa yli 40 kappaletta, suurin
osa Ruotsiin tietenkin. Kuka onnekas saa tämän ensimmäiseksi
suomalaisiin kilpiin?
Kiitos Volvolle (Petteri Reku ja
Jani Kangasmäki) tästä koeajomahdollisuudesta näin tuoreeltaan. Bussi matkasi tämän jälkeen takaisin Ruotsiin.
Teksti ja kuvat:
Kimmo Wirén

Tavaratila vaikutti poikkeuksellisen suurelta ollakseen
kaksikerrosbussin ruuma.

Toivottavasti kamerat pian yleistyvät.
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Sähkönivelbussin latauksessa päätepysäkillä.

Volvo 7900 EA sähkönivelbussi
Volvo 7900 EA sähkönivelbussi on alkuvuodesta vieraillut
Suomessa esittely- ja koeajotarkoituksessa. Se on ollut liikenneoperaattoreiden ja pääkaupunkiseudulla HSL:n koekäytössä.
Charter Club-lehden avustaja
pääsi maaliskuussa tutustumaan
bussiin yhdessä Auto tekniikka
ja kuljetus -ammattilehden edustajien kanssa.
1980-90-luvuilla pääkaupunkiseudulla oli käytössä runsaastikin nivelbusseja, mutta 1990-luvun lopussa niitä alettiin korvata
telibusseilla. Linja-liikenteessä
nivelbussi on lyhyemmillä akseliväleillä ja lyhyemmällä
takaylityksellään ajokäyttäytymiseltään telibussia hieman notkeakulkuisempi.

Kuljettajan paikka ja hallintalaitteet ovat nivelbussissa yhteneväiset kaksiakselisen kanssa.
Myös dieselbussiin tottuneelle
kuljettajalle ohjaamo on tutun
oloinen. Ainoa asia, johon pitää kiinnittää huomiota on, että
myös sähköbussi vaatii käynnistyskatkaisimen käännön käynnistysasennon kautta, ennen
kuin bussilla päästään liikkeelle.
Ohjaustehostin on sähkökäyttöinen VDS-tyyppinen.
Koiviston Auto -konserniin
kuuluva Helsingin Bussiliiken-

Liikenteen tilaajana HSL asetti
nyt ehdoksi joidenkin bussiliikenteen kilpailutuskohteisiin sähkökäyttöisiä nivelbusseja. Suomen
Volvo bussiosasto päätti lainata
emoyhtiönsä esittelysähkönivelbussin tänne, jotta suomalaiset
bussioperaattorit pääsisivät tutustumaan myös Volvo-vaihtoehtoon. Uhkana on muuten, että valtaosa bussihankinnoista Suomen
kaupunkeihin kohdistuu kiinalaisvalmistajien sähköbusseihin.
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ne on viime syksystä asti koeajanut kaksiakselisen Volvo
7900 E sähköbussin pääasiassa
HSL:n linjalla 23. Linjan päätepysäkille Helsingin Ruskeasuolle on loppuvuodesta 2020
pystytetty yhteistyössä Volvon
ja lahtelaisen Kempowerin
kanssa kehitetty kotimainen
sähköbussien OppCharge (Opportunitycharging) standardin
mukainen lataustolppa. Nivelbussin akkuja voi tällaisesta
tolpasta ladata enimmillään
450 kW:n teholla. Varikolla
auto voidaan CCS2-latauksella

ladata enintään 150 kW:n teholla.
OppCharge-ratkaisussa liikkuva
virroitin on asennettu lataustolppaan, ja bussien katolla on vain
kiinteät kiskot virransyöttöä varten. HSL on Linkker-bussejaan
varten aikaisemmin valinnut järjestelmän, jossa liikkuva virroitin on bussin katolla (panto up).
Panto up -ratkaisu on latauksen
kannalta esimerkiksi talviseen
aikaan Helsingissä osoittautunut
haavoittuvaksi. Päätepysäkkien
epätasaisuudet latauspaikoilla

Sähkönivelbussin matkustamon näkymää nivelestä taaksepäin.

voivat johtaa auton vinoon pysäköintiasentoon, eikä lataus aina
sen vuoksi onnistu ensimmäisellä yrittämällä.
Volvo 7900 EA (Electric Articulated) sähkönivelbussi perustuu pitkälti Volvo 7900 E
kaksiakseliseen
vastaavaan
sähköbussiin. Saksalainen Hübner on toimittanut nivelosan
komponentit. Taka-akseli on
ZF:n valmistama AV133 portaaliakseli. Sähkömoottoreita
on nivelbussissa 2 kpl, jotka
on asennettu kaksiportaiseen
mekaaniseen planeettapyörästövaihteeseen.
Moottoreiden
huipputeho on 200 kW/kpl (jatkuva teho 170 kW), joka antaa
vetopyörille enimmillään 31
000 Nm:n vääntömomentin.
Kaksiakselisessa bussissa on
yksi sähkömoottori.
Akkukapasiteetti on valittavissa
lataustavan ja ajotarpeiden mukaan, neljästä kuuteen akkua.
Varauskapasiteetiltään akut ovat
vastaisuudessa runsaat 60 kWh/
akku. Jokainen akkuyksikkö
painaa noin 530 kg. Bussin matkustamon lämmitys ja viilennys
hoidetaan sähkökäyttöisellä ilmalämpöpumpulla, talvea varten on käytettävissä polttonestekäyttöinen lisälämmitin.
Normikulutuksena kaupunkiliikennebussissa voidaan yleensä
laskea noin 1 kWh:n sähkönkulutusta ajettua kilometriä kohti.
Sähköajoneuvoissa toimintasäde lataukseen nähden on kuormituksen lisäksi suuresti sidottu
myös vallitseviin ulkolämpötiloihin. Akkujen ja matkustamon
lämmitys- ja jäähdytystoiminnot syövät käytettävissä olevasta akkukapasiteetistä oman
osansa.
Ajoneuvon mittoja: pituus 18,6
m, leveys 2,55 m, korkeus 3,3
m, akselivälit 5945+6605 mm
(nivelosuudella
1860+4745
mm), takaylitys 3,3 m (vrt. telibussissa n. 4,3 m). Nivelen
suurin kääntökulma on 52 astetta, vaakasunnassa 10 astetta.
Kääntöympyrä korin etukulmasta mitattuna 24,6 m, etupyöristä 21,5 m. Auton kokonaismassa kuormattuna 29 tn,
omamassa 20,6 tn.
Matkustamon yleisilme on samantapainen kuin muissa Volvo 7900 ja 8900 kaupunkibus-

Huittisten Portti

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

Tervetuloa
viihtyisään ruokaja taukopaikkaan!
Yli 200 asiakaspaikkaa
HYVÄT PAIKOITUSTILAT

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

Muista myös herkulliset á la Carte -annoksemme!

LAUKKU-CENTER

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

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

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

Avoinna klo 9–23
Jatkuvasti
hyviä tarjouksia!
Tervetuloa!

ma–la 7–22, su 9–22
seissa. Kuormituksen kannalta
suurin sallittu matkustajamäärä
on 145 henkilöä. Normaalikäytössä luku kuitenkin on vähäisempi, koska käytettävissä
oleva seisomatilan vapaa pintaala rajoittaa matkustajamäärää.
Matkustajille tarkoitettuja istumapaikkoja bussiin voidaan
sijoittaa enimmillään 53. Nivelosa vähentää käytännössä
muutaman istumapaikan nivelbusseissa.
Teksti ja kuvat:
Tom Rönnberg.

Kuljettajan työympäristö on Volvosta tuttu.
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Yhteistyökumppanimme
Finneoplan Oy uskoo tulevaisuuteen

"Panostamme edelleen
vahvasti bussikauppaan"
Lähes 30 vuotta bussikauppaa
tehnyt perheyritys Finneoplan
on joutunut koko linja-autoalan
tavoin kärsinyt koronasta. Hiljaisesta jaksosta huolimatta yrittäjät Ville Ketola ja Hannu Henriksson uskovat tulevaisuuteen
ja vakuuttavat, että bussikauppaa jatketaan ja siihen panostetaan vahvasti.
Korona on mätkinyt koko
linja-autoalaa kunnolla. Bussiyritysten ja kuljettajien lisäksi
kurimukseen ovat joutuneet
muutkin alan toimijat ja etenkin
bussimyynti. Vaikeuksissa ovat
olleet niin uusien kuin käytettyjen bussien kauppiaat.
– On meilläkin uudenkarheita
hienoja busseja odottamassa
ostajaansa. Pitää ajatella positiivisesti: kun asiakkailla tulee
autotarpeita, pystymme toimittamaan hänelle kalustoa nopeasti, Ketola naurahtaa.
– Ja syksyä varten on jo tehty
satsauksia, Ketola vakuuttaa.

Finneoplan Oy on pian 30-vuotias perheyritys, jonka Hannu Henriksson (oik.) on alun perin perustanut. Yrityksen vetovastuu on nykyisin Ville Ketolalla (kesk.). Finneoplanilla työskentelee asentajana hänen pikkuveljensä Severi Ketola.
Viime vuodet Finneoplan on
erikoistunut uudehkojen ja
täydellisesti varusteltujen Vol-

vojen tuontiin ulkomailta. Tätä
ennen yrityksen kautta tuli Saksasta useita kymmeniä Scania
OmniExpressejä ”paluumuuttajina”.
– Valitsemme autot aina erittäin
huolellisesti. Meillä on vuosikymmenten kuluessa kertynyt
Eurooppaan erinomainen ja
luotettava kontaktien verkosto,
jota hyödynnämme asiakkaidemme parhaaksi, Ketola mainitsee.

Lasinvaihdot ja pienet korjaukset tehdään Kangasalla Somerotie 11:n toimitiloissa, jotka sijaitsevat hyvien yhteyksien päässä
aivan Tampereen ja Kangasalan rajalla.
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Myyntiin tuleva bussi käydään
huolellisesti läpi ja havaitut
puutteet korjataan toimintakyvyn turvaamiseksi.
– Toimitamme auton katsastettuna, rekisteröitynä ja muutenkin
valmiina lähtemään ajoon vaikka heti, Ketola kiteyttää.

Valmiina
liikenteeseen

Ulkoa tuodut hyvät vaihdokit ovat
Finneoplanin kärkituote, mutta
kauppaa on käyty laajasti myös
asiakkailta tulleilla vaihtoautoilla.
Nykyisen markkinatilanteen seurauksena vaihtoautoja tosin otetaan valikoidusti ja harkiten.

Jo varhaisessa vaiheessa Finneoplanilla otettiin periaatteeksi, että kaupanteon lähtökohtana täytyy olla asiakkaan saama
hyöty.

– Teemme jonkin verran autokauppaa myös asiakkaidemme
nimiin eli etsimme hänen vaihdokilleen sopivan ostajan, Henriksson lisää.

– Vaihtoautoissa on tietysti aina
riskinsä, mutta myyjä voi sentään jotain tehdä niiden minimoimiseksi. Onhan se meillekin
takaisku, jos asiakkaalle toimitettu auto menee epäkuntoon
ja matka vaikkapa ulkomailla
keskeytyy, Hannu Henriksson
huomauttaa.

Lasipalveluilla
kysyntää
Finneoplan on toimintansa startista lähtien tarjonnut kattavia
lasipalveluja.
– Meille on kertynyt bussien laseista varsin mittava kokemus

Neste K Pukaron Paroni
Legendaarinen matka-asema Lapinjärvellä
Koivistontie 2, 07830 Pukaro

ja tietämys. On ollut ilahduttavaa huomata, että osaamistamme arvostetaan laajalla alueella
ja palveluilla riittää kysyntää.
Teemme kaikkien lasien vaihtoja kaikkiin merkkeihin sekä malleihin, kertoo Henriksson.
– Valtava joukko bussiyrityksiä
elää sellaisessa vaiheessa, että
ainakin osa kalustosta joutuu
seisomaan. Toisaalta juuri nyt
on mielekäs ajankohta laittaa
vaikkapa bussin lasit kuntoon.
Normaalioloissa voi usein olla
vaikeaa löytää sopiva hetki
lasinvaihdolle, joten hommat
kannattaa hoitaa ennen kuin
kiireet palaavat, Ketola vinkkaa.
Finneoplan on panostanut lasinvaihdon prosessiin ja liimausteknologiaan.
– Olemme käyttäneet näitä menetelmiä nyt useamman vuoden
ajan. Lasinvaihdot sujuvat nyt
laadukkaasti ja nopeasti, mikä
asiakkaan kannalta merkitsee
minimaalista seisonta-aikaa.
Ketolan mukaan lasinvaihdot
tehdään asiakkaan kannalta
mahdollisimman sujuviksi.
– Pyydettäessä tulemme hakemaan auton tänne laitettavaksi
ja palautammekin sen ilman eri
korvausta. Meiltä saa tarvittaessa myös lainaksi henkilöauton,
jolla pääsee vaikkapa hoitamaan
asioita kaupungille bussin ollessa lasinvaihdossa.
Takavuosina
Finneoplanilla
tehtiin runsaasti vauriokorjauksia, joista osa oli mittavia koriremontteja. Nykyisin omissa
tiloissa korjauksia on vähänlaisesti, ja nekin ovat pääosin
pienehköjä toimenpiteitä. Korjauksissa ja maalauksissa hyödynnetään kumppaniverkostoa.
– Olemme vakuutusyhtiöiden
hyväksymä
kolarikorjaamo,
muistuttaa Ville Ketola.
Pekka Paloranta

www.pukaronparoni.com

Varaa ryhmäruokailut P. 019 613185

Kuljettajasta
lähes rehelliseksi bussikauppiaaksi
Tampereelta kotoisin olevan
Hannu Henrikssonin lähes koko
työura on kulunut onnikoiden
parissa. Kuljetusalan kannuksensa mies hankki ajamalla useita vuosia rekkaa myös Euroopan
valtaväylillä.
Keväällä 1979 Henriksson meni
Länsilinjat Oy:n palvelukseen
tilausajokuljettajaksi. Vuonna
1983 hän palasi raskaan liikenteen puolelle Tampereen Huolinta ja Kuljetuksen (THK) toimistolle ajojärjestelijäksi.
Takaisin bussialalle Henriksson palasi vuonna 1983, kun
Antti Taipaleen ja Jorma Kulmalan omistukseen siirtynyt
perinteikäs Frans Kovasen linjaautoyritys palkkasi hänet ajomestariksi. Kovaselta hän siirtyi
vuonna 1986 samaan omistukseen kuuluneen Kokemäen
Tilausliikenne Oy:n (aiemmin
Linja-autoliikenne Rafael Wallin) toimitusjohtajaksi, ja sieltä
edelleen bussikaupan puolelle.
Harjavallassa toiminut Bussipörssi ja Henriksson tulivat
suomalaiselle bussialalle tutuksi
Neoplanien edustajana ja myyjänä. 1980-luvun lopussa rinnalle
tuotiin myös jugoslavialainen
edullinen vaihtoehto eli Artic,
joka perustui Mercedes-Benzin
tekniikkaan. Uusien kaupan rinnalla Bussipörssi jatkoi myös
vaihtoautojen kauppaa, jonka
Antti Taipaleen yritys Autopori
Oy oli aloittanut jo 1960-luvulla.
Bussipörssi kaatui konkurssiin
vuonna 1991 valuuttalainojen
muututtua liian raskaiksi suuren
devalvaation jälkeen. Vuonna
1992 toimintaa jatkamaan perustettiin Finneoplan Myynti
Oy, johon Henrikssonin lisäksi
tuli vähemmistöosakkaaksi saksalainen päämies eli Neoplanin
valmistaja Gottlob Auwärter
GmbH & Co.

Hannu Henriksson jäi muutama vuosi sitten virallisesti eläkkeelle Finneoplan Oy:n palveluksesta. Mies on hellittänyt tahtia,
mutta osallistuu edelleen yrityksensä toimintaan.
Finneoplan toimi 23 vuotta
Neoplanin valtuutettuna myyjänä, ja Suomeen myytiin tänä
aikana lähes 200 Neoplania.
MAN:n ostettua Neoplanin kaupallista toimintaa siirrettiin Suomessa Keskolle, jonka kanssa
Henriksson oli sopimussuhteessa viiden vuoden ajan.

kailukirjan, jossa liikuttaisiin
Suomen maisemien lisäksi esimerkiksi Siperian salaperäisillä
seuduilla. Henrikssonin ja legendaarisen Esko Lappalaisen
yhteisyritys Savon Turistiauto
myi ja välitti maastamme satoja
linja-autoja itänaapurin suuntaan.

MAN:n ostettua Neoplanin
muuttui myös Finneoplanin
omistuspohja, kun Henriksson
lunasti itselleen Neoplanin osuuden vuonna 2005. Lopullisesti
yhteistyö MAN-Neoplan -organisaation kanssa päättyi 2010,
minkä jälkeen Finneoplan Oy on
keskittynyt omaan liiketoimintaansa.

Henrikssonin myymien bussien
määrä noussee tuhannen paremmalle puolelle. Hänen asiakkainaan ovat olleet niin muutaman
auton yrittäjät kuin Suomen suurimmatkin konsernit.

Hannu Henriksson on taatusti
yksi maamme kokeneimpia bussikauppiaita. Hänen työurastaan
saisi vaikkapa värikkään seik-

Bussikauppias kertoo mielellään
tarinaa tunnustuksesta, jonka antoi eräs suuren yrityksen omistaja auton luovutuksen jälkeen:
– Kyllä sinä olet lähes rehellinen
linja-autokauppias, kiitti kauppaan tyytyväinen asiakas.
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MB GrandKare

MB GrandKare on romanialaisen Dypety bussikoritehtaan 29-31 +1+1 -paikkainen midibussi, jonka alustasta vastaa Suomessa
Veho Oy ja korista Autosisustus Kare Tervonen Oy.
Mercedes Benzin Sprinter on suosittu alusta monelle korinrakentajalle meillä ja muualla. Veho Oy
ja Autosisustus Kare Tervonen
Oy ovat tuoneet midibussimarkkinoille ison Sprinterin alustalle
rakennetun 1+1+31 paikkaisen
henkilökuljetuslaitteen.
Tehtäväkuvauksen mukaan Veholla on vastuu alustan lisäksi
myynnistä ja Karella romanialaisen Dypety-tehtaan valmistaman korin osalta. Korivalmistamo sijaitsee Romanian
Moinestissa.
Alusta on modifioitu MB
519CDI:n rakenteesta. Edessä
paraabelijouset, vahvistetut iskunvaimentimet ja kallistuksen
vakaajat, rengaskoko 205/75R16.
Ilmajousitettu paripyörätaka-akseli on Dypety-tehtaan vahvistama ja rengaskoko 225/75R16.
Moottorina 2987cm3 6-sylinterinen, 140kW(190hp/3800r/
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min) turbo, jossa on 400Nm:n
vääntö 1200-2400r/min välillä.
Common Rail-suoraruiskutus
tarjoilee kulkunestettä elektronisen ohjauksen käskyjen mukaan.
Päästöluokka on EURO 6-normin
mukainen. SCR-tekniikka AdBlue, (Urean ja puhdistetun veden
32,5-prosenttinen liuos, joka ruiskutetaan kuumien pakokaasujen
joukkoon vähentämään typpioksideja katalysaattorikäsittelyssä.)
Ainetta ilmoitetaan kuluvan 18
litran säiliöstä kolmisen litraa sadalla kilometrillä. Polttoainesäiliö
on 75-litrainen. Kulutuksia ei lyhyellä ajolenkillä mitattu.
Voimansiirrossa
7G-Tronicvaihteisto toimii hienosti. Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja etäisyyssuunnassa. Sen
liike on yhdistetty tehostettuun
hammastankoon. Pyörien liikettä hidastaa alipainetehostetut
levyjarrut. BAS-jarruassistentti
on vakiona. Autossa on myös
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Telman sähkötoiminen hidastin,
jota on mukava käyttää. Ennakoivalla ajotyylillä sitä pystyy
käyttämään joustavasti.
Sähköjärjestelmä
on
12V/
100Ah. Latausgeneraattori on
14V/250A.
Ruostumattomasta
teräksestä
valmistettu korikehikko antaa
jämäkän vaikutelman; pintarakenteen alumiini ja lujitemuovi ei rämise. Korityön jälki on
hyvää ja yleisilme on erittäin
positiivinen. Autossa on pääkulkuväylänä etuovi. Takaoven
saa käyttöovena, jolloin kaksi
penkkipaikkaa vähenee tai varauloskäyntinä, jolloin se voidaan
ottaa käyttöön esimerkiksi pyörätuolihissille. Tavaraosastossa
on myös sivuluukut, jotka helpottavat tilan käyttöä.
Matkustajille on varattu 16 kilowatin tehoinen ilmastointilaite.
Latauspistokkeet on jokaises-

MB GrandKare on mitoiltaan
Koeajolenkillä sillä oli mukavaa ajaa

MB GrandKaren sisustus on tyylikäs. Kare Tervonen on osallistunut bussin korisuunnitteluun ja yrityksessä tehtaalta tulleeseen perusautoon on lisätty Suomessa hyväksi havaittuja komponentteja.

hyvin hallittava kokonaisuus.
mm. riittävän suuren moottorin vuoksi.

Malli
-akseliväli
-auton mitat p,l,k
-kok.paino

Dypety 719
4.820mm
8.782mm, 2.350mm, 2.955mm
7.440kg

Alusta

MB 519CDI alustaversio

Moottori

6-syl turbodiesel
- 140kW( 190hp) /3800rpm
- 400Nm / 1200-2400rpm
- iskutilavuus 2987cm3
- elektronisesti ohjattu
Common Rail-suoraruiskutus
- Euro 6, SCR-tekniikka (AdBlue)

Adblue
Polttoainesäiliö

-18 l säiliö, kulutus n 3 l /1000 km
-75 l

Vaihteisto
Renkaat

7G-Tronic
- edessä 205/75R16
- takana 225/75R16

Korikehikko
Pintarakenne

- ruostumaton teräs
- alumiini,lujitemuovi

Paikkamäärä

1+1+31, 1+1+29

Hinta
Takuu

145.000,- alv 0
alusta 2v
korityö 1+1 vuosi
(jotkut korin osat 1vuosi)

Takaovi toimii hätäpoistumistienä, mutta se on otettavissa aktiivikäyttöön, jolloin sen kohdalta
joudutaan penkkipari poistamaan.
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Ankkurituuli on monipuolinen taukopaikka
Loviisassa, seiskatien varrella.
Käännä seiskatiellä vilkku oikealle Loviisan läntisen liittymän kohdalla ja kurvaile
Neste K Ankkurituuleen missä innokas miehistömme odottaa sinua. Ankkurituuli
on tuttu ja turvallinen ketjuravintola persoonallisella paikallisella twistillä.
Ota yhteyttä etukäteen jos olet tulossa isommalla porukalla niin voimme suunnitella
ja valmistella tarjoilun valmiiksi. Meillä on pitkä kokemus ryhmien kestittämisestä.
Liikutpa ryhmässä tai yksin niin palkittu palvelumme on aina käytössäsi. Olemme lisäksi
alueen virallinen matkavihjepiste joten meiltä saat parhaimmat vinkit matkan onnistumiseksi.
Ja kaupastamme vielä pientä tarpeellista matkalle mukaan.

i!

Tervetuloa Ankkurituuleen!
Välkommen till Ankkurituuli!

Neste K Ankkurituuli
Länsikaari 3, 07900 LOVIISA ☎ (019) 560 9007
www.ankkurituuli.fi • facebook.com/ankkurituuli

sa penkissä. Ulos näkyy hyvin
eristelasien läpi. Istuimissa on
selkänoja- ja sivusäätö, istuinpöydät, lehtiverkot, käsinoja
käytävän puolelle ja tartuntakahvat.
Ajovaikutelma
ilmastointeineen (ohjaamossa oma) on tärkeä osa kuljettajan maailmaa.
Ajajan istuin on ammattikäyttöön suunniteltu. Näkyväisyyttä

kuljettajan paikalta on riittävästi joka suuntaan. Sähkölämmitteisten peilien ja peruutuskameran avulla katvealueita on
vähän.
Hallintalaitteet on hyvä käydä
läpi ennen ajoon lähtöä, samoin
äänentoiston toiminta. GrandKare -bussissa on riittävän kokoinen moottori yhdistettynä tasaisesti toimivaan vaihteistoon.

Tavaratilaa on bussin keskellä ja takana on varsinainen isompi
osasto, jossa on näppärät sivuluukut.

34

Charter Club 2/21

VISIT

KOTKA
HAMINA
LOVIISA

FRONTERA DE LA

MIEHIKKÄLÄ
FORT

HAMINA
KOTKA
DEL SOL

RIO DE

BAHIA

VIROLAHTI

PYHTÄÄ

TRAVEL TIPS

Yhdistelmä toimii hyvin myös
kuormattuna.
MB GrandKare on hyvä vaihtoehto monenlaiseen ajoon.
Auton varustelu on riittävä
perusversiossakin. Esimerkiksi vetokoukku on näppärä lisä
kuljetusominaisuuksiin. Se on
hyvä rastittaa jo heti tilauksen
yhteydessä tehtaalla asennettavaksi.

Autoja on jo muutama myyty Suomeen, mutta laajempaa
käyttökokemusta jäämme odottelemaan.
(Jostain syystä alkoi mielessä soida Janis Joplinin biisi
”Oh Lord, won´t you buy me a
Mercedes Benz...!)
Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki

Matkakohteet

Bussilla, isolla bussilla,
DoubleDecker -bussilla Suomessa

Pääväylien ulkopuolellakin riittää nähtävää.
Suomessa on suuri määrä nähtävää ja koettavaa, jos vain on
intoa ja mielenkiintoa suunnitella reittejä pääväylien sijaan
pienemmille teille. Muutokset
maisemassa ovat usein yllättäviä
ja monesti merkittäviä. Kotiseutumatkailu, 8-16 henkilön pienryhmissä mihin päin Suomessa
tahansa, on eräs mietinnän arvoinen asia.
Pienryhmämatkailun harrastaminen, muun muassa Norjassa,
tuli vastaan tilausmatkoilla, joita
teimme pienellä ja isolla bussilla. Siellä oli koottu ystäväpiiri
reissuun ja iloinen fiilis tuntui
olevan matkaeväänä.
Kun kuljetaan kauemmaksi keskuksista, myös kohdetarjonta
muuttuu. Majoitus on eräs tärkeä osa retkeilymatkaa. Hotellimajoituksilla on omat todella
hyvät puolensa. Niiden rinnalle
on tullut myös yksityisiä pienempiä kohteita, joissa on kuitenkin varustelu riittävän hyvää
miellyttävään oleiluun. Niissä
omaehtoinen toiminta vaatii kuitenkin hotellielämää enemmän
oma-aloitteisuutta, mutta luo
kuitenkin yksityisemmän fiiliksen, kun sukulaismajoitukseen

harvemmin on mahdollisuutta
ja intoa.
Ajelimme tuossa taannoin pikkubussillani 3-tietä kohti pohjoista
ja keskustelimme matkailun tulevista näkymistä. Pari viikkoa
aikaisemmin olimme tehneet
päiväretken 5-tietä Siilinjärvelle
taidenäyttelyyn ja palanneet samana päivänä takaisin. Hieman
pitkä päivä, mutta antoisa.
3-tiellä pohdimme, jospa olisimmekin menossa parin kolmen
päivän kierrokselle, niin miten
saisi majoituksen järjesteltyä
”Parkanon mettien” vaihduttua
”noirutuksi
Pohojammaaksi”
Kurikka-kyltin jälkeen.

sovittuun paikkaan. Siellä olisi
pienempiä busseja, 9-30 paikkaa,
joilla sitten pienet ryhmät pääsisivät omaan suuntaansa menneen ajan muisteloita tekemään.
Kukin ryhmä olisi itse hoitanut
kohdejärjestelynsä.
Viimeksi
mainittuun ovat paikalliset toimijat tilattavissa apuun. Muutaman päivän jälkeen sitten isolla
bussilla takaisin merkittävän puheensorinan säestämänä ja uusia
yhteismatkoja suunnitellen.
Paikallisia toimijoita, sekä kohteisiin että majoituksiin, on listat-

tuna www.visitxx(paikkakunta).
fi helposti käytettäväksi.
Visit- sarjaan voi tehdä ehdotuksia paikkakunnista ja kohteista,
jotka voisivat olla lukijoillemme
kiinnostavia. Lähetämme myös
Saksaan sitten tietoa yhteistyökumppaneillemme heille sopivista kokonaisuuksista.
Ehdotuksia osoitteeseen isko.
uusimaki@tilausajokuljettajat.fi
tai isko.uusimaki2@gmail.com
Isko Uusimäki

Yllättävän paljon löytyikin netistä vaihtoehtoja yksistään Kurikan alueelta. Siitäpä lähtikin
ajatus lentämään omaehtoiseen
matkailuun.
Työnimeltään ”hajautettu kotiseutureissu” voisi toimia koko
maassa siten, että erilaisiin keskuksiin muuttamaan joutuneet
keräisivät 60-80 hengen ryhmän vaikkapa kaksikerrosbussiin ja hurauttaisivat sillä pitkän
siirtymän johonkin yhteisesti

Täältä voi löytää toisenlaisia elämyksiä.
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Bussiuutuudet

Scanialta uusi linja-automallisto

Suomeen on tulossa kokonaan uusi pitkän matkan linja-automallisto, entistä
avarampi, ekologisempi ja turvallisempi Touring- ja Citywide-sarja sekä Scanian
historian ensimmäinen täyssähkökäyttöinen kaupunkilinja-auto.  

”Kun linja-autoon astuu, pitää
tulla heti parempi fiilis. Se on
kuin askel lomamoodiin: joku
muu hoitaa ajamisen hulppeissa
puitteissa”, Scania Suomi Oy:n
osastopäällikkö Timo Iltanen
sanoo.

Viimeistä yksityiskohtaa myöden hiottujen pintojen alla on
piilossa paljon muutakin uutta
aina valmistustapaa myöden.

Näitä tunnelmia voi aistia Scanian uudessa ja laajentuneessa linja-automallistossa. Matkustajilla
on aiempaa enemmän tilaa, valoa ja turvaa. Ikkunapinta-ala lisääntyi, lastenvaunuilla mahtuu
käytävälle paremmin ja autoissa
on uutta ajoneuvotekniikka. Etuakselin erillisjousitus tekee matkasta pehmeämmän.

Scania tuo Suomeen kokonaan
uuden malliston pitkänmatkan
liikenteeseen.

”Turvalaitteisiin on kiinnitetty
valtavasti huomiota. Törmäystilanteiden estämiseksi on tullut useita apuvälineitä”, Scania
Suomen myyntipäällikkö Mikko
Riihimäki kertoo.
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Irizar Interlinkin
tilalle

”Jos haluaa tehdä vaikutuksen
oikein vaativaan turistiin, hänet
kannattaa ottaa Scania-Irizarin
kyytiin. Vaihtoehtoina on nahkasisustusta, viihde-elektroniikkaa
ja kaikkea mahdollista uutta,
mitä linja-autossa nykyään voi
olla”, Riihimäki kertoo.
Scania-Irizar-mallisto on kehitetty entisen Interlinkin tilalle,
joka oli suunniteltu esikaupunkeihin, lentokentille, lähi- ja
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Scanian täyssähköisen BEV-kaupunkibussin sarjatuotanto
alkaa vuonna 2022.

tilausliikenteeseen. Scania valmistaa alustan, voimansiirron ja
jousituksen, Irizar korin.
”Irizarin espanjalaista linjaautoa ei siis olla tuomassa Suomeen, sillä olosuhteet ovat täällä
erilaiset. Scania antoi ohjeet
muun muassa lämmöneristyksen
ja lämmityslaitteiden suhteen.
Kori tehdään ruostumattomasta
teräksestä. Kun Suomeen myy
linja-auton, sen on voitava olla
luotettavasti liikenteessä 10-20
vuotta. Myös Norja ja Ruotsi
ottavat tämän ajoneuvon käyttöön”, Riihimäki toteaa.

voimaan tulevia uusia standardeja. Scanian uuden sukupolven
mallisarja säästää parhaimmassa
tapauksessa jopa 21 prosenttia
polttoainetta verrattuna edeltäjäänsä. Silti suorituskyvystä ei
ole tingitty. Kaupunkiliikennevalikoimassa on myös maa- ja
biokaasumoottorit sekä biodiesel- että lataushybridi-versiot.
Vaihtoehtoisten polttoaineiden
saralla mallisto on Suomen
markkinoiden laajin.
Touring-malliston etuina ovat
kokonaistaloudellisuus ja edullinen elinkaarikustannus.

Sähköä
kaupunkiajoon

Mallia kuorma-autovalmistuksesta

Scania aloittaa vuoden 2022
alussa odotetun täyssähkökäyttöisen BEV-kaupunkilinja-autonsa sarjatuotannon. Autoa on
testattu Ruotsissa vuosia, jopa
vuosikymmeniä, jotta tekniikka
saatiin hiottua vastaamaan kovaa käyttöä.

Scanian kuorma-autot rakennetaan moduuleittan, ikään kuin
osissa. Nyt metodia sovelletaan
aiempaa enemmän Scanian linja-autotehtailla.

”Voimalinjan ja sähkömoottorin paremmalla sijoittelulla
saatiin turhat värinät pois voimansiirtolinjasta. Sähkökäyttöisissä linja-autoissa haasteena
on painopisteen nousu korkealle, kun akut sijoitetaan katolle.
Suunnittelulla saimme linjaauton painopistettä siirrettyä
alemmas. Osa akuista on sijoitettu lattiatason alle”, Riihimäki
kertoo.
Citywide-kaupunkimallistossa
samoin kuin uudistuneessa
Touring-mallistossa on edelleen
vaihtoehtona myös perinteinen
dieselmoottori, mutta se on entistä
ympäristöystävällisempi
ja vastaa vuoden 2022 alussa

”Tämä on huikea satsaus. Ajatusmaailma on muutettu täysin. Linja-auton valmistus on
ollut pitkälti käsityötä, mutta
siirrymme enemmän sarjatuotannon suuntaan”, Riihimäki
sanoo.

Uudessa mallistossa on panostettu kuljettajan työympäristöön.

Sähköbussin kojetaulunäkymä on tuttua Scaniaa.

Asiakas hyötyy tästä monin
tavoin. Esimerkiksi Citywidelinja-autoa tilatessa voi valita korin pituuden kymmenen
senttimetrin tarkkuudella sen
mukaan, kuinka paljon matkustajia halutaan ottaa kerralla
kyytiin.
Moduulijärjestelmä nopeuttaa
linja-auton valmistusaikaa, sillä
käsityön osuus vähenee.
Teksti: Sari Järvinen
Kuvat: Scania

Kaupunkibussin matkustamo on avara ja valoisa.
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Yhteistyökumppanimme

Mikko Riihimäki jatkaa
Jarmo Putuksen elämäntyötä
Jarmo Putus muistaa sen päivän hyvin. Oli kesäkuun neljäs
vuonna 1973 ja liput liehuivat
saloissa Puolustusvoimien lippujuhlan kunniaksi. Putukselle
päivä oli merkityksellinen toisestakin syystä. Peruskoulu oli
juuri suoritettu ja Putus astui
ensimmäistä kertaa kesätyöpaikkaansa
linja-autokorjaamolle
Scan-Autolle Helsinkiin.

”

Silloin Putus tuskin arvasi, että
kolmen kuukauden kesäpesti
jatkuisi 47 vuotta. Opittuaan
korjauksen salat nuori mies siirrettiin Malmin toimipisteeseen
vaihtoautojen huoltajaksi vuonna 1979, kun kollega oli sairastunut.

Asiakassuhteista
tuli pitkiä:
parhaimmillaan
Putus muistaa
myyneensä
linja-autoja ensin
isälle, sitten
tämän pojalle ja
pojanpojalle

”Jos ketään muuta ei talon puolesta ollut paikalla, myin omaaloitteisesti käytettyjä linja-autoja. Myyjän urani alkoi vähän
kuin vahingossa”, Putus kertoo.

Kauppaa
hierottiin vuosia
Nuori mies osoittautui myyntihommissa luonnonlahjakkuudeksi, ja muutaman vuoden
kuluttua Putus oli nimitetty virallisestikin linja-automyyjäksi,
myöhemmin myyntipäälliköksi. Asiakassuhteista tuli pitkiä:
parhaimmillaan Putus muistaa
myyneensä linja-autoja ensin
isälle, sitten tämän pojalle ja pojanpojalle.
Ennen kuin Putus jää eläkkeelle,
on kysyttävä, että mikä on hyvän
linja-autokaupan salaisuus?
”Tuote on aina ollut laatumerkki,
jota ei ole tarvinnut hävetä. Kaupanteossa on myös tärkeää, että
kemiat toimivat asiakkaan kanssa. Parhaimmillaan meistä on
tullut ystäviä. Pidän myös hyvin
tärkeänä tiimin onnistumista: ”Ei
minä vaan me” -ajattelua.”
Linja-autoalalla
kaupanteko
ei ole kärsimättömän kaverin
työtä. Pisimmillään Putus tunsi
asiakkaan 20 vuotta, ennen kuin
kaupat syntyivät.
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Jarmo Putus ehti myydä linja-autoja kolmen sukupolven autoilijoille,
sillä ura Scanialla kesti 47 vuotta. Nyt töitä jatkaa Mikko Riihimäki,
jonka osaaminen on tarpeen alan murroskauden edetessä.

Tulkki asiakkaan ja
suunnittelijan välissä
Jos Putus aloitti työnsä Scanialla
näyttävästi lippujen liehuessa,
hän myös osasi lähteä yhtä komeasti. Vapun liputus osui samalle päivälle, kun Putus vietti
ensimmäistä eläkepäiväänsä.
Hän jäi eläkkeelle linja-autoalan
ison murroksen edessä. Ekologisuus on laajentanut linja-automallistoa vaihtoehtoisten polttoaineiden suuntaan, ja Scanialla
on tarjolla niitä markkinoiden
laajin valikoima. Kesällä 2021
Suomessa esiteltävää uutta linja-
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automallistoa tulee lanseeraamaan uusi mies: linja-autoalaa
perin pohjin tunteva Mikko Riihimäki.
”Myyntipäällikön paikkaan tuli
runsaasti hakemuksia, mutta
meille riitti yksi hyvä. Mikko
oli töissä Lahdessa linja-autotehtaan tuotekehitysosastolla.
Hänellä on vahva kokemus itse
tuotteesta eli Scanian linja-autoista ja asiakkaiden tarpeista.
Mikko osaa tulkata asiakkaiden
vaatimukset tuotannon kielelle.
Se taito on iso vahvuus”, Scania
Suomen osastopäällikkö Timo
Iltanen kertoo.

Riihimäki aloitti maaliskuussa
2021 Putuksen seuraajana uutena myyntipäällikkönä.
”Scania on kehittänyt mallistoa
entistä enemmän tämän päivän
odotuksia vastaaviksi. Avaintekijöinä ovat kilpailukykyiset ja
ympäristöystävälliset tuotteet,
joiden
elinkaarikustannukset
ovat alhaiset”, Riihimäki kiteyttää ja toivottaa vanhat ja
uudet asiakkaat tervetulleiksi
keskustelemaan kanssaan.
Sari Järvinen

GOOGLE TIETÄÄ... vai tietääkö?

Nykyään on hyvin yleistä että
tietoa haetaan Googlen avulla ties mistä. Ja se myös usein
myös löytää vastauksia. Mutta
luotammeko jo liian sokeasti sen
tietoihin?
Jokin aika sitten olin 20:40
maissa tankkaamassa omaa
autoa eräällä huoltoasemalla.
Kesken tankkauksen huomioni
kiinnittyi huoltoaseman ovelta
kuuluvaan sadatteluun. Hetken
kuunneltuani arvasin, mistä oli
kyse ja ajoin vierelle. Kiukun aiheutti koronan tuomat aukioloaikojen muutokset.
Olin itsekin matkalla kauppaan,
joten sanoin että hyppää kyytiin
niin pääset. Matkalla keskustelin
tarkemmin ja kokonaiskuva alkoi hahmottua. Kuljettaja kertoi,
että oli ajanut monesta taukopaikasta ohi ehtiäkseen viettämään
taukonsa tälle huoltamolle, jonne oli laskenut ajoaikansa riittä-

vän. Paikan päällä oli ilokseen
huomannut, että aikaa jäisi vielä
tankkaukseenkin. Tankkauksen
jälkeen auto parkkiin ja ajoaikaa
oli jäänyt 7 minuuttia jäljelle.

mitään mainintaa. Google Maps
saattaa kertoa, että kohde voi
olla kiinni saavuttaessa perille
– mutta tietääkö se mahdollisia
poikkeuksia?

Tämän jälkeen olikin sitten ikävien huomioiden vuoro. Normioloissa klo 23 asti auki oleva
paikka olikin sulkenut ovensa
jo 20:00. Outo ympäristö, matkajääkaappi tyhjä ja vessahätä
alkoi todellakin kiukuttaa.

Mistä kaikkialta tietoa voi
löytää ja mikä on ajantasaista
tietoa? Nykyään Google löytää samasta paikasta monia
tietoja, niin sosiaalisen median
puolelta kuin virallisia sivustoja. Esimerkiksi suurimmilla
huoltoasemaketjuilla on valtakunnallisia sivuja, mutta voiko
niiden tietojen päivittymiseen
luottaa? Varsinkaan nyt vallitsevassa tilanteessa, kun koronarajoitukset saattavat nopeastikin muuttaa niitä?

Taksin voisi tietysti tilata mutta
mistä asti se tulisi, ehtisikö sillä
vessaan ja kauppaan? Saatikka mitä se maksaisi? Kuljettaja
totesi, ettei kyllä vähään aikaan
aio pysähtyä kyseisellä liikenneasemalla, vaikka ennen se olikin
hänen vakiopaikkansa.
Kuljettaja oli yrittänyt netistä
Googlen avulla tarkistaa aukioloaikoja. Siellä ei näistä poikkeavista aukioloajoista ollut

Nettisivuille on helppo nykyään linkittää sosiaalisen median
päivityksiä, joita lukeakseen
ei tarvitse olla itse kirjautunut
kyseiseen palveluun. Tuoreet
päivitykset sivuilla voivat luoda

ihan erilaisen kuvan siitä, pitävätkö tiedot paikkansa tai tieto
siitä, koska tiedot ovat päivitetty.
Itse tein lomautuksen aikana
autonsiirtoja
autoliikkeiden
välillä. Muutamia keikkoja jäi
tekemättä ihan sen takia, koska
en luottanut tietojen paikkansa
pitävyyteen.
Näinä poikkeuksellisena aikoina voi olla suurikin merkitys
sillä, että ollaan aktiivisia näkyvyydessä. Tietoa voi jakaa joko
ihan asiallisempana infona tai
huumoripitoisella näkyvyydellä.
Eikä varmasti olisi pahasta välillä kokeilla, mitä Google kertoo
omasta työpaikasta.
Mukavaa kesän alkua kaikille!
Janne Kivistö
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Kokemuksia ja näkemyksiä

Kuljettaja koronan
vaaravyöhykkeessä
Pandemian kanssa on kärvistelty jo toista vuotta. Linjaautonkuljettajat ovat olleet
ihmisten kanssa tekemisissä
ilman isoja turvavälejä. Maskien, käsineiden ja etupenkkien
poistot ovat olleet ainoita keinoja suojella kuljettajaa saamasta tartuntaa. Tosin tilausliikenne on ollut hyvin hyvin
rajallista. Tilausliikenteessä on
toimittu hyvin vastuullisesti,
mitä olen muutamilla keikoilla
voinut arvioida. Kaukoliikenteessä asiakkaat ovat olleet kiitettävän vastuullisia, maskeja
on käytetty ja asiakkaat ovat
pyrkineet turvaväleihin. Etuistuimet on rajattu pois käytöstä,
joka pienentää omalta osaltaan
kuljettajien riskejä, samoin
nettiliput ja korttimaksut ovat
poistaneet käteisen käytön miltei kokonaan.

normiflunssan tapaisessa olotilassa, seuraavalla viikolla alkoi
vakavampi sairastelu. Kuume sahasi edestakaisin, oli helppoja ja
vaikeita päiviä. Sairastelu alkoi
rassata henkisesti ja elämä tuntui olevan epävarmalla pohjalla.
Hoitona auttaa vain lepo ja Dvitamiini, esim. Buranaa ei saisi
käyttää lainkaan, sillä se lisää
veren hyytymien riskiä. Happitasoja mitattiin sairaalassa kertaalleen ja hoitajat ottivat yhteyttä
kolmen päivän välein.
– Hoito oli todella hyvää ja asiaan suhtauduttiin vakavasti, olin
sen suhteen hyvissä käsissä, kiittää Aki suomalaista terveydenhoitoa. Kolmen viikon jälkeen
tauti oli voitettu ja toipilasaika
vaatii vielä omansa. Tällä hetkellä hän on jo ollut töissä normaalisti.
– Testeihin kannattaa mennä pienellä toleranssilla, koronan tunnistaminen ei muuten onnistu, yksi
sairas altistaa helposti isoja määriä
kollegoita ja asiakkaita, korostaa
Aki jokaisen vastuullisuutta.

”

Testeihin
kannattaa
mennä pienellä
toleranssilla,
koronan
tunnistaminen ei
muuten onnistu,
yksi sairas
altistaa helposti
isoja määriä
kollegoita ja
asiakkaita
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Perusterve ja hyväkuntoinen Aki sai kolmen viikon rupeamasta
ainakin puolen vuoden immuniteetin koronaa vastaan. Tästä
on hyvä lähteä viettämään kesää asuntovaunuilun parissa.
Kaupunkien paikallisliikenteessä on pyritty samansuuntaisilla
keinoilla turvaamaan kuljettajien ja matkustajien turvallisuutta.
Ruuhkaiset vuorot ovat tietenkin
ongelma. Ilmeisesti bussit eivät
ole olleet missään kohtaa merkittävä tartuntalähde. Asiakkaiden vastuullisuus on ollut ensiarvoisen tärkeää. Paikkureissa
on ohjaamokopit suojaamassa
kuljettajia samoin lipputuotteet
ovat poistaneet kuljettajan ja
matkustajan kontaktit minimiin.
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Kuljettajat ovat selvinneet hyvin vähäisillä tartunnoilla, mutta
emme ole ihan turvassakaan.

Akin koronatartunta
oli kova koettelemus
Jäsenemme Aki Surakka työskentelee Nobinalla pääkaupunkiseudun liikenteessä. Hän sairastui talvella koronaan. Tauti alkoi
illalla pienellä kurkkukivulla.
Seuraavana aamuna oli noussut
kuume. Viikon verran mentiin

Maahanmuuttajat ovat bussialallakin koronatilastojen kärkikastia. Tähän vaikuttaa suoraan kulttuurilliset asiat. Maskien käyttö
on huolettomampaa, tapakulttuuriin kuuluvat kättelyt ja halaukset ovat omiaan levittämään
tartuntaa. Tässä epidemiassa liika
yhteisöllisyys on pahasta.
– Suomalaiset pitävät automaattisesti etäisyyttä muihin ja tervehtiminenkin on vaikeaa murahtelua, se on nyt hyväksi, nauraa hän
meidän juroa olemustamme.
Nyt kesää kohti mentäessä tilanne näyttää helpottuvan. Silti kannattaa vielä pitää huolta omasta
ja muiden turvallisuudesta. Kun
rokotukset saadaan kattamaan
koko väestön, voidaan alkaa taas
elellä ilman naamioita. Paluuta
normaaliin elämään odotamme
kaikki, siitä ei ole epäilystäkään.
Timo Rinnekari

Keväthuoltoa ja
tihutöiden korjausta
Tekniikkalaitteissa riittää huoltoa ja kunnostusta myös keväisin. Kalusto kuluu, vaikka se olisi paikallaankin. Nyt pysähdys
on ollut valitettavan pitkä, mutta
toivoa on tilanteen vähittäisestä
korjaantumisesta.
Bussien pitkä seisonta-aika
vaatii myös pitemmän elvyttämisajan. Suurin piirtein kaikki
osa-alueet tulee käydä läpi keulasta perään ja alustasta kattoon.
Ajatus siitä, että varataan tunti
kunnostukseen, voi osoittautua
optimistiseksi olettamukseksi.
Seisonta-ajalla autoja on voinut
lähestyä kaikenlaisia muitakin
vaurioiden tekijöitä kuin aika ja
sääolojen muutokset. Tihutyöntekijöitä on ollut irrallaan monella paikkakunnalla Suomessa.

Tuhoa on tullut spreijauksista
rikkihakkaamiseen, osien varastamisesta niiden käyttökelvottomaksi tekemiseen.
Viranomaisilla on ollut kiireitä
päästä tekijöiden jäljille, kun
aina vain uusia tapauksia tulee.
Kun listalla on vielä työkoneisiin ja kiinteistöihin jaettu negatiivinen energia, riittää heilläkin
hommia.

ma aika. Ammattilaisia on vain
rajallinen määrä.

den kiinni saamiseksi ja edesvastuuseen saattamiseksi.

Valvontakameroita olisi hyvä
olla enemmän tuhotyöntekijöi-

Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki

Vakuutusyhtiöt eivät myöskään
luonnollisesti ole ilahtuneita näiden itsensä toteuttajien puuhista.
Nousevan kysynnän orastaessa
ei ylimääräistä huoltoa ja korjausta todellakaan tarvita. Korjaustoiminnoissa voi tulla eteen
osien ja tarvikkeiden saatavuus
sekä niiden asennuksien vaati-

Töhryjen tekijät jättävät käyntikorttinsa poliisin arkistoon.

Molempien bussien tuulilasit ja sivulasit on rikottu, penkit viillelty sekä monitorit ja mittaristot rikottu.Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että korvauksia ei makseta, koska aluetta ei oltu aidattu, ei ollut kameroita eikä vartiointia. Alue on kaupungin vuokramaata.
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Jäsenedut

PYHÄlle relaamaan!

Siellä viihtyy kaikkina vuodenaikoina

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

Varustus on korkeaa tasoa: Täysin varusteltu keittiö, pesukone,
kuivauskaappi, astianpesukone,
tunnelmasta ja lämmöstä vastaa
Tulikiven vuolukivitakka, tauluTV kortinlukijalla (antenniverkko), DVD- soitin, vajasta löytyy
2 polkupyörää, lämpöpistoke autolle. Pihalla on myös grillikota.
Lomakohteen osoite:
Pyhätunturintie 1298
98530 Pyhätunturi

Varauskalenteri, kuvia ja tietoa löytyy osoitteesta
www.tilausajokuljettajat.fi
Mökki-isäntä:
Jukka Kähkönen
puh. 0400 695 316
sähköposti: jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi

Hinnasto jäsenille
Sesonkiviikot:
1, 8 – 17, 36 – 40, 51 – 52.
400 € / viikko

Muut ajat:
300 € / viikko
Henkilökannattajille:
500/400 € / viikko

Kysy myös mahdollisia irto-vuorokausia 60 € / vrk,
etusija kokonaisilla viikoilla.

Solmiot, kauluspaidat, pikeet, neuletakit, huomioliivit,
lompakot, virtalähteet... KATSO NETISTÄ!

VERKKOKAUPASTAMME
LAADUKKAAT TUOTTEET
työhön ja vapaa-aikaan!
Clubituotevastaava Maija Mikkola
044 - 505 6673
clubituote@tilausajokuljettajat.fi

Tee tilaus:
tilausajokuljettajat.fi/verkkokauppa/tilauslomake
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Tule
ryhmäsi
kanssa
meille

Höyrylaiva S/S Paul Wahl
on vuoden matkailuyritys

Rungon mallin ansiosta Paul Wahl on yksi nopeimmista sisävesihöyrylaivoista. Kuva: Vip Cruise.
Savonlinnassa toimivan Vip
Cruisen omistama höyrylaiva
s/s Paul Wahl on palkittu Vuoden Kotimaan Matkailuyritys
2021 -tunnustuksella. Vuonna
1919 rakennettu ja vuonna 2020
uusittu s/s Paul Wahl on yksi
viimeisistä Suomessa rakennetuista valkokylkisistä höyrylaivoista, joka risteilee nykyään
Saimaalla.
Vuoden Kotimaan Matkailuyritys palkittiin nyt 10. kerran.
Tampereella järjestetyillä Kotimaan Matkailumessuilla perinteisesti julkistettu tunnustus
jaettiin pandemian vuoksi nyt

toista vuotta peräkkäin etänä.
Ensi vuonna palkinto jaetaan
Kotimaan Matkailumessuilla,
jotka järjestetään 22.–24. huhtikuuta 2022 Tampereen Messuja Urheilukeskuksessa.
Vuoden Kotimaan Matkailuyritys -tunnustus jaetaan vuosittain kotimaiselle matkailualan
yritykselle, joka on menestynyt
konseptillaan tai osoittaa edellytyksiä menestykselle sekä on
luonut uutta tai uudistunut merkittävästi.
Valintaraati nosti tämän vuoden
voittajaksi Vip Cruisen omista-

VDL vuokraa busseja
Bussivalmistaja VDL on laajentanut palvelutarjontaansa Suomessa.
Yritys lanseerasi äskettäin
VDL Premium Rent -palvelun,
joka on tarkoitettu äkilliseen

tai kausiluontoiseen kalustotarpeeseen.
Vuokrattavat bussit ovat VDL:n
huoltamia vaihtoautoja, joihin
A-katsastus on tehnyt kuntotarkastuksen.

man uudistetun s/s Paul Wahl
-höyrylaivan, joka on ainutlaatuinen höyrylaiva Saimaalla
luksussviitteineen ja yhteisine
tiloineen.
Paul Wahl on myös yksi viimeisistä Suomessa rakennetuista
valkokylkisistä höyrylaivoista
ja nopeimmista sisävesihöyrylaivoista.
Lisäksi Paul Wahl ja Vip Cruise ovat palkintoraadin mukaan
erinomainen esimerkki siitä, että
Suomestakin löytyy todellisia luksusristeilyjä ja ensiluokkaisia palveluja tarjoavia matkailuyrityksiä.

S/S Paul Wahl on rakennettu
Varkaudessa vuonna 1919 kuuluisalla A. Ahlströmin telakalla.
Laivan suunnittelussa on selvästi kehitytty vuosisadan alun
laivoista.
Laiva
teki
neitsytmatkansa Maaninka-nimisenä. Nimi
Paul Wahl on vuodelta 1982,
kun Varkauden kaupunki osti
laivan Saimaan Laivamatkat
Oy:n Konkurssihuutokaupasta.
Laivan muut nimet ovat olleet
Paasivesi, Joensuu, Mikkeli ja
Vehmersalmi.

Jumbo Bus
edustaa UNVIa
Helsinkiläinen Jumbo bus Oy
on solminut maahantuontisopimuksen espanjalaisen UNVIbus -tehtaan kanssa UNVI SIL
Scania kaksikerrosbusseista.

Tämän lehden sivuilla 2225 on perusteellinen esittely
UNVIn 2-kerrosbussista.
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Uutiset
Vekka Group Vaasan paikallisliikenteeseen

Bussiyritykset etsivät
etätöitä uusilta alueilta
Bussiliikenteen kilpailutusten
tulokset eri puolilla maata kertovat, että yritykset hakeutuvat
entistä rohkeammin uusille alueille. Muutama vuosi sitten alkanut suuntaus näyttää edelleen
vahvistuvan ja osaltaan sitä ovat
vauhdittaneet pandemian kuihduttamat muut markkinat sekä
bussiliikenteen sähköistyminen.
Hämeenlinnassa kotipaikkaansa
pitävä Vekka Group on uuden
omistuspohjansa myötä muuttunut kasvuyritykseksi. 90 vuotta
sitten aloittanut Vekan sukuyritys oli pitkään 20-30 bussin kaupunkiliikenne- ja tilausajofirma,
joka operoi pääasiassa KantaHämeessä.
Ensimmäinen hyppäys oman
alueen ulkopuolelle tapahtui jo
ennen omistajanvaihdosta, kun
Vekka voitti Kajaanin kaupunkiliikenteen kilpailutuksen vuonna
2017. Yritys hoitaa myös alueen seutuliikennettä. Toimintaa
Kainuun alueella vahvistavat
elokuussa aloitettavat Kajaanin,
Sotkamon ja Posion koulukuljetukset.
Vekka Group on lisäksi voittanut koululaiskuljetuksia muun
muassa Ylöjärven ja Oriveden
alueilta sekä muun muassa Forssan paikallisliikenteen.
Alkuvuonna Vekka voitti Valkeakosken ja Tampereen välisen
seutuliikenteen sekä Valkeakosken paikallisliikenteen, jotka
olivat vuosikymmeniä olleet
Valkeakosken Liikenne Oy:n
hoidossa. Operaattori vaihtuu
ensi elokuussa.
Hyppäys taas täysin uudelle alueelle toteutui kesän kynnyksellä,
kun Vaasan paikallisliikenteen
kilpailutus ratkesi Vekka Groupin hyväksi. Kaupungin omistamilla kaasubusseilla hoidettava
operointi siirtyy Wasa Citybusilta uudelle operaattorille ensi
vuonna.
Todennäköisesti kilpailuvoitot
eivät jää vielä tähän.
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– Nyt voitettujen kohteiden
myötä liikevaihtomme lisääntyy noin neljä miljoonaa euroa
vuodessa. Henkilöstön määrä
kasvaa merkittävästi, ja bussien
määrä lisääntyy 40:llä tulevana
syksynä, kertoo Vekka Groupin
toimitusjohtaja Tomi Vasiljev.
– Ensi vuodesta ei Vaasan voiton
lisäksi ole vielä tarkkaa tietoa.
Olemme jättäneet tarjoukset yhteensä 174 bussin liikenteistä,

Länsilinjat
Joensuuhun
ja Jyväskylään
Perinteikäs tamperelainen perheyritys Länsilinjat Oy oli yksi
ensimmäisistä etätöihin lähtenäistä. Länsilinjat voitti merkittävän osan Hämeenlinnan kaupunkiliikenteestä vuonna 2017.
Tämän jälkeen Länsilinjat on
mennyt kilpailutuksen myötä
myös pitkälle länteen eli Turkuun hoitamaan Föli-liikennettä.
Vielä kauemmaksi kotoa yritys
lähtee kesäkuussa, kun voitettu
parinkymmenen bussin kaupunkiliikenne Joensuussa pärähtää
käyntiin. Ensimmäinen vuosi
operoidaan dieselin voimin,
mutta vuonna 2022 Länsilinjat
tuo Joensuuhun sähköbussit.
Pohjois-Karjalan lisäksi Länsilinjojen maakuntien valikoimaan liittyy kesäkuussa KeskiSuomi, kun Jyväskylässä alkaa
Linkki-liikenne kuudella voitetulla linjalla.

Turkulaiset
Imatralle
Kauaksi kotoa lähtevät myös
turkulaiset. Kilpailutuksen tuloksena Imatran paikallisliikenne siirtyy kesäkuussa V-S Bussipalvelut Oy:n hoitoon.
Pitkään Turun alueen joukkoliikenteessä ja myös HSL-alueella
toimivan yrityksen taustalla ovat
tutut turkulaiset yhteistyökumppanit Linjaliikenne Nyholm Oy,
Linjaliikenne Muurinen Oy,
Jalon Liikenne Oy (Jalobus) ja
Turun Citybus.
V-S Bussipalvelut voitti tarjouskilpailun tarjoamalla liikenteeseen
sähköbusseja, joista sai enemmän
hyötyä pisteytyksessä. Yritys
aloittaa liikennöinnin kesäkuussa
dieselbusseilla. Sähköbusseihin
kaluston pitäisi vaihtua siirtymäajan jälkeen marraskuussa.
Turkulaisten voitto merkitsee
samalla pitkän perinteen katkeamista, sillä liikenne on ollut
valtion omistaman Pohjolan
Liikenteen ja tätä ennen sen pitkäaikaisen tytäryhtiö Viipurin
Linja-Auton hoidossa yli puolen
vuosisadan ajan.

Kymenlaaksosta
Kuopioon
Bussialan kasvuyrityksiin lukeutuva kouvolalainen Kymen
Charterline Oy harppaa samoin
kotiseudun ulkopuolelle entistä
reippaammin.

Vekka Group aloitti kaasubusseilla operoinnin Hämeenlinnassa syksyllä 2020. Vuonna 2022 yritys alkaa liikennöidä Vaasan
paikallisliikennettä kaupungin omistamilla kaasubusseilla.
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Yritys on jo vuoden 2020 alusta liikennöinyt Järvenpään kaupunkiliikennettä, mutta uusimmat loikat ulottuvat Savoon ja
Kainuuseen asti.
Kymen Charterline alkaa kesäkuussa hoitaa Ely-keskuksen
hankkimaa
Juankoski-KaaviKuopio -liikennettä kahdella
autolla. Elokuussa liikennekenttään liittyy Sotkamo, jossa
hoidetaan paikallisliikennettä
yhdellä autolla.
Lähes kotikontiltään Kymen
Charterline voitti Pyhtään ja
Haminan seitsemällä bussilla
hoidettavan koulupäivien liikenteen.

Uusia
pikavuoroyrityksiä
Korona-aika on muuttanut rajusti myös markkinaehtoista pikavuoroliikennettä. Vakiintuneet
vanhat toimijat ovat karsineet
verkostoaan ja vuorojaan kovalla kädellä. Samalla on syntynyt
uusia markkinarakoja ja mahdollisuuksia pienemmille toimijoille, joista osa etsii kiivaasti
korvaavia töitä esimerkiksi tilausajojen loputtua.
Merkittävän osan vanhoista
liikenteistään menettävä Valkeakosken Liikenne suuntaa
vahvasti Tampereen ja Helsingin väliseen pikavuoroliikenteeseen. Alun perjantai- ja sunnuntailähdöistä on kevään edetessä
laajennettu tarjontaa myös kaikkiin arkipäiviin.
Uutena
pikavuoroyrittäjänä
aloitti myös Etelä-Karjalan
Savitaipaleella kotiaan pitävä
Liikenne Eteläpää Oy. Yritys
starttasi Lappeenranta-Mikkeli
-pikansa tammikuun lopussa,
mutta tämä liikenne on ainakin
toistaiseksi tauolla. Sen sijaan
huhtikuussa aloittanut perjantaisin ja sunnuntaisin ajettava
Lappeenranta-Lahti-Tampere
liikennöi edelleen.
Pekka Paloranta

Jo 17 vuotta hyvää palvelua!

KOSKIKARTANO

Tampereentie 632, Hämeenkoski, puh. 03-751 1499, www.koskikartano.fi

KOSKIKARTANO

Tampereentie 632, Hämeenkoski, puh. 03-751 1499, www.koskikartano.fi

KOSKIKARTANO
Tampereentie 632, Hämeenkoski
puh. 03-751 1499, www.koskikartano.fi

Helppo po i k e t a , m u k a v a a s i o i d a

KOSKIKARTANO

Tampereentie 632, Hämeenkoski
puh. 03-751 1499, www.koskikartano.fi

Uudistunut Koskikartano kutsuu pysähtymään. Meiltä saat vatsan täyteen monipuolisesta
noutopöydästä tai herkuttelemalla Scanburgerin tai Kotipizzan tuotteilla.

Koskikartanon palvelut:
• Sisustus- ja lahjatavaraliike Aarreaitta
• Kukkakauppa
• Karkkikauppa, jossa monipuolinen ja edullinen valikoima
• Posti
• Matkahuolto

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

ma-pe 6 – 21

la 8 – 21

Tampereentie 632, 16800 Hämeenkoski

su 9 – 21

puh. 03-7511 499

www.koskikartano.fi

Moottoriliikenteen ansiomitalit
Tom Rönnbergille ja Terhi Penttilälle
Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka on myöntänyt
7.5.2021
Moottoriliikenteen
ansiomitalin, nro 220 insinööri
Tom Rönnbergille sekä Länsilinjat Oy:n toimitusjohtaja Terhi
Penttilälle, nro 217.
Mitalin saivat myös toimitusjohtaja Pekka Aaltonen,
toimitusjohtaja Pekka Rissa,
toimitusjohtaja
Pia
Vuori,
koulutuspäällikkö
Teppo
Vesalainen, ylikonstaapeli Timo
Jaakkola, toimitusjohtaja Timo
Lahti, johtava asiantuntija Tiina
Haapasalo ja liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja.
Moottoriliikenteen ansiomitali
voidaan myöntää ansiokkaasta
ja pitkäaikaisesta toiminnasta
valtakunnallisen
moottoriliikenteen ja sen kehittämisen
hyväksi.

Liikenne- ja viestintäministeri
myöntää mitalin Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry:n hallituksen asettaman mitalitoimikunnan esityksestä.
Mitaleja on myönnetty vuodesta
1993 lähtien uudet mitalistit mukaan luettuna kaiken kaikkiaan
221 kappaletta.

Pitkän ja ansiokkaan uran
Volvon bussiosastolla tehnyt
Rönnberg on Tilausajokuljettajat ry:n jäsen ja Charter Club
-lehden avustaja. Hän on myös
mm. museoajoneuvo-tarkastaja, ja Suomen Linja-autohistoriallisen seuran sihteeri.

Toimitusjohtaja Terhi Penttilä
on kolmannen polven bussiyrittäjä. Hän johtaa vuonna 1939
perustettua Länsilinjat Oy:tä,
joka on alan suurimpia toimijoita. Tamperelainen yritys on
viime vuosina laajentanut merkittävästi toimintaansa.

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö on tieliikennejärjestöjen
yhteistyöelin. Jäseninä ovat Autoalan Keskusliitto, Autoliitto,
Autotuojat ja -teollisuus, Linjaautoliitto, Suomen Autokoululiitto, Suomen Autoteknillinen
Liitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ja Suomen Taksiliitto.
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Uutiset
Linja-autoliiton kysely:

Bussiyritysten koronapiina jatkuu
Linja-autoliiton huhtikuun jäsenkysely kertoo edelleen jatkuvasta korona-ahdingosta – alan
yrittäjien ja työpaikkojen tulevaisuus on vaakalaudalla.
Kyselystä selviää, että linja-autoalaa piinaava koronapandemia
ei näytä helpottavan. Yritysten
tilanne on edelleen tukala. Linjaautoliitto (LAL) uudisti jälleen
jäsenkyselyn koronakriisitilanteesta jäsenistölleen huhtikuussa.
Vastanneista 41% ilmoitti yrityksen liikevaihdon vähentyneen yli 50 prosenttia. Puolella
yrityksistä on edelleen henkilöstöä lomautettuna ja 40 prosenttia yrityksistä on joutunut
irtisanomaan henkilöstöä. Valtaosalla yrityksistä linja-autoja on
poistettuna liikennekäytöstä (88
prosenttia vastanneista).
Epävarmuus
tulevaisuudesta
on lisääntynyt. 32 prosenttia
ilmoitti yrityksen ehkä selviävän koronakriisistä ja noin 10%

pelkää yrityksen kaatuvan. Noin
40 prosenttia kokee valtioneuvoston suunnitelmat rajoitustoimien asteittaisesta poistamisesta
myönteisenä – toimenpiteiden
aikataulua kritisoitiin.
Vastanneista lähes 70 prosenttia
uskoi kestävän vielä kuukausia
(6-12 kk) ennen kuin matkustajat palaavat joukkoliikenteen
käyttäjiksi. Neljännes uskoi
luottamuksen paluun kestävän
jopa yli puolitoista vuotta. Yrityksistä 62 prosenttia ilmoitti
hakevansa uusinta huhtikuussa
avautunutta kolmatta kustannustukea.
Tilausliikenne ja linja-automatkailu on ollut vuoden ajan käytännössä pysähdyksissä. Iso osa
yrityksistä on ilmoittanut, että
uusia tilauksia ei ole lainkaan.
Tilausliikenneyrityksistä
95
prosenttia kertoi liikevaihtonsa
vähentyneen yli 50 prosenttia.
Markkinaehtoisen
liikenteen
yrityksistä lähes 40 prosenttia il-

moitti liikevaihdon vähentyneen
yli 50 prosenttia.
Linja-autoliiton mukaan yritysten ja työpaikkojen säilymisen
kannalta olisi elintärkeää, että
koronarajoituksia
päästäisiin
purkamaan ja ihmiset liikkumaan joukkoliikenteellä, eikä
uusia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia tulisi. Linja-autoyrityksillä on tärkeä rooli vapaaajan ja arjen mahdollistajana.
Linja-autoliiton tiedotteen mukaan Suomen koronan exitstrategiassa on huomioitava
paluupolku takaisin linja-auton
kyytiin. Se on turvattava koko
maassa. Liikennöinnin, tapahtuma-alan ja lasten- ja nuorten
harrastustoiminnan sekä lähi- ja
kotimaanmatkailun avautuminen toisi edes hieman valoa kesään.
Linja-autoala kaipaa valtiolta
apua ja tukea. Palvelutason ei
pidä antaa romahtaa, jos linja-

autoliikenne halutaan pitää varteenotettavana kulkumuotona
myös jatkossa. Valtion tuki on
LAL:n mukaan kokonaisuuden
kannalta edullisempaa ja tehokkaampaa kuin palvelutason vähentäminen. Palvelutarjonnan
uudelleenrakentaminen
tulisi
lisätukea kalliimmaksi.
Tarvitaan myös markkinaehtoisen liikenteen erillinen tukiohjelma. Lisäksi valtion olisi liiton
mielestä korvattava ostoliikenteen lipputulomenetyksiä ja matkailuliikenne on otettava vahvasti huomioon exit-strategiassa.
Liitto muistuttaa, että linja-autot
ovat olleet turvallinen ja helppo matkustustapa koronapandemiankin aikana. Suomessa
linja-autoihin kohdistuneiden
varmistettujen tartuntatapausten
määrä on ollut vähäinen. Tehokas, joustava ja toimintavarma
linja-autoliikenne on elinvoimaisuuden ja palautumisen
edellytys.

Graffititaiteilija EGS maalasi Serlachius-bussit
Suomen maineikkain graffititaiteilija EGS on koristellut kaksi
Serlachius-museoihin liikennöivää pikkubussia omilla teoksillaan. Ensimmäisen bussin voi
jo nähdä Tampereen ja Mäntän
välillä. Graffiteilla koristellut
bussit liittyvät Serlachius-museoiden katutaiteen täyttämään
kesään, jonka huipentaa toukokuussa avattu Banksy. A Visual
Protest -näyttely.

tilaustyönä bussia, joka kuljettaa
kävijöitä museoon”, hän myöntää.
Matkustajien hän toivoo pysähtyvän katsomaan valoa, joka siivilöityy bussin ikkunaa osittain
peittävän graffitin läpi. Hänestä
bussiin syntyy lähes uskonnollinen tunnelma samaan tapaan
kuin Jani Leinosen lasimaalauk-

sista Serlachius-museo Göstaan
vastikään avatussa näyttelyssä
Totuus – The Truth.

tien lisäksi EGS tekee lasitaidetta. Hän on pitänyt näyttelyitä eri
gallerioissa ja museoissa.

Vuonna 1974 syntyneen graffititaiteilijan EGSin henkilöllisyys ei
ole yleisesti tiedossa. Hän aloitti
uransa Helsingissä 1980-luvulla,
ja on sen jälkeen työskennellyt
kymmenissä eri maissa. Graffi-

Serlachius-museot ovat avoinna:
talviaikaan 1.9.–31.5. tiistaista
sunnuntaihin klo 11–18, kesäaikaan 1.6.–31.8. joka päivä klo
10–18. Jatkettu aukiolo 30.6.–
4.8. keskiviikkoisin klo 10–20.

EGS kertoo valinneensa busseihin neljä aihetta, jotka hän
maalasi 1990-luvulla laittomasti
paikallisjuniin Suomessa, Ruotsissa ja Englannissa. Vanhat valokuvat toimivat apuna, kun hän
toteutti maalaukset uudestaan.
EGSin mukaan bussien maalaaminen oli hauska projekti täynnä
itseironiaa.
- Merkitsee lopullista katu-uskottavuuden menetystä maalata
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EGSin maalaamat bussit liikkuvat Tampereen ja Mäntän välillä. Kuva: Sampo Linkoneva.
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Lakipalveluja yrittäjille
ja yksityishenkilöille.
Osaavasti ja luottamuksella.
www.markkulaki.fi
Mannerheiminkatu 15, Lahti
p. 010 200 3500

Yrittäjävaihdos

Neste Sipoonlahti panostaa
jatkossakin hyvään ruokaan

Tunnettu taukopaikka Neste
Sipoonlahti on saanut maaliskuussa uudet vetäjät. Jari Siltaniemen siiryttyä uusien haasteiden pariin vetovastuun otti
yrittäjäpariskunta Jukka Nuutinen ja Laura Pircklén.
Vantaalla asuvat yrittäjät olivat aiemmin K-Supermarketin
kauppiaina Tuusulassa.
– Pidimme vaimon kanssa välivuoden ja mietimme tulevaisuutta: jatketaanko kauppiaana
vai keksitäänkö muuta? Jukka
Nuutinen kertoo.
Sitten tuli tieto, että Söderkullan
liittymässä sijaitsevalle liikenneasemalle etsitään yrittäjää.
– Ajatus oli tosi houkutteleva,
sillä paikka oli tunnettu ja meillekin itävantaalaisina oikein tuttu. Emme voineet vastustaa ja
hyppäsimme liikkuvaan junaan
tietämättä, mitä seuraavaksi tapahtuu, Nuutinen nauraa.
Päätöstä ei ole hänen mukaansa
tarvinnut katua. Vastaan on tullut lähinnä positiivisia yllätyksiä.
Yksi ilonaiheista on ollut erinomainen henkilöstö, jonka osaamista ja palvelualttiutta Nuutinen kehuu vuolaasti.
Liikenneasemalla työskentelee
15 ammattilaista, joista peräti kuusi kokkina. Määrä yllätti

Jukka Nuutinen aloitti maaliskuussa Neste Sipoonlahden kauppiaana.
aluksi Nuutisenkin, mutta enää
hän ei sitä ihmettele.
– Hyvä maineemme perustuu
ennen kaikkea maistuvaan lounaaseen, jonka pitää olla sen
nauttijan päivän kohokohta,
Nuutinen kiteyttää.
– Valmistamme kaiken ruoan
paikanpäällä, minkä asiakkaat
kyllä huomaavat. Panostamme
jatkossakin tähän tavaramerkkiimme, hyvään ruokaan, Nuutinen lupaa.

Tilojen toiminta ja henkilöstön
palvelukykykin on tullut testattua keväällä eräänä pyhäiltana.

on myös monen tämän seudun
asukkaan lähikauppa, Nuutinen
mainitsee.

– Olimme vaimon kanssa jo lähteneet kotiin, kun tänne saapui
yllättäen jenkkiautojen kokoontumisajoon osallistunut valtaisa
joukko asiakkaita. Parin sadan
ihmisen palveleminen onnistui kuitenkin hienosti osaavan
henkilöstön ansiosta, Nuutinen
kiittää.

Myymälän palveluja täydentävät Matkahuollon ja Schenkerin
pakettipisteet, jotka vetävät asiakkaita runsaasti.

Ruokapuolta täydentävät Kotipizzan ja Subwayn tuotteet.

Liikenneasemalla toimii myös
K-market. Jukka Nuutisen mukaan radikaaleja muutoksia ei
sille puolellekaan ole tulossa.

Ruokailemaan mahtuu kerrallaan vaikka parikin bussillista
matkalaisia, sillä asiakaspaikkoja on yhteensä 140.

– Myymälää on tarkoitus selkeyttää ja terävöittää valikoimaa palvelemaan asiakkaita
entistä paremmin. Tämähän

Bussiryhmien kannalta Sipoonlahden piha-alue on toimiva.
Asiakkaiden jättö ja nouto onnistuvat lähellä ovia. Busseille
on selkeästi merkitty oma suuri
pysäköintialueensa, jonka lisäksi liikenneaseman vieressä on
mittava Ely-keskuksen ylläpitämä rekkaparkki.
Neste Sipoonlahti on avoinna
ma-pe 6-23 ja la-su 8-23.
Pekka Paloranta
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Tilausajokuljettajat ry:n

yritysjäsenet

A.Lamminmäki Oy
ABC Hyvinkään ravintola
AK Tauko Oy / Autokeidas Ii
Antin Konditoria
Anttolanhovi
Arctic Knife
Arctic Property Oy
Arolan Kuljetus Oy
Artimat Oy / Potkuriparkki
Ateljee Johanna Oras
Autokeidas Forssa
Carrus Delta Oy
Desing Hill Cafe Oy
Diverssikauppa EP Ky / Kasvihuoneilmiö
Eteläpää O. Oy
Finlayson Forssan Tehtaanmyymälä
Finneoplan Myynti Oy
Haagan Suutari Oy
Herkkujuustola Oy
Herkkuravintola Takkatupa
Hollolan Matkakeidas
Hotelli Jussan Tupa
Hotelli-ravintola Kultahippu
Huittisten ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Hullu Poro Oy
Humppilan Lasitorni Oy
Härkäpakari Oy
Härmän Kuntoutus Oy
Jaanan Herkkupöytä Oy / Muurlan Opisto
Jalonhelmi / Tiinan Marjakontti T:mi
Jonasson Oy / Carsport Design
Juustoportti Catering Oy
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Jämsän Patalahti Oy
Kahvila-Ravintola Granni
Kahvila-Ravintola Linnan Liisa Oy
Kainuun Tähti Oy/ Neste Kontiomäki
Kaunispään Huippu Oy
Kausalan Matkakeidas Oy
Kittilän Tarvikeosa ja Huoltamo Ky
Koskelon Matkailukeskus Oy
Koskikartanon Kahvila-ravintola
Kosonen S. Linja-autoliike
Kotileipomo Siiskonen Oy
Koulutuskeskus Salpaus
Kouvolan AAKK / Kuljetus
Kukkolan Tilausliikenne Oy / Kukkolan Buss
Kutilan Liikenne Oy
Kyllönen A. Oy
Kylmänen Food Oy
Lankosken Köffi Ky
Lapin Liha Oy
Laukaanhovi Laukaa
Lihajaloste Korpela Oy
Lihajaloste Korpela Oy
Liikenneasema Mäkipeura / Teboil Peura
Lisävaruste Oy / Autopesucenter
Lomatrio Oy
Lounasravintola Ämmän Herkkusuu
LSS - Long Special Services Ltd Oy
Matin Ja Liisan Asema Oy
Matka-Mainio Oy
Matkailukeskus Lossisaari
Mattilan Marjatila
Mikkelin satamakahvila / Isoäidin Jäätelötehdas

48

Charter Club 2/21

Parkano
Hyvinkää
Ii
Forssa
Anttola
Kätkäsuvanto
Tornio
Orimattila
Raudanjoki
Koski Tl
Forssa
Lieto
Halikko
Nummi
Savitaipale
Forssa
Kokemäki
Haaga
Sastamala
Pihtipudas
Hollola
Enontekiö
Ivalo
Huittinen
Sirkka
Humppila
Huittinen
Ylihärmä
Muurla
Suomussalmi
Ylöjärvi
Jalasjärvi
Jyväskylä
Jämsä
Pello
Saarijärvi
Kontiomäki
Saariselkä
Kausala
Kittilä
Suonenjoki
Hämeenkoski
Kerimäki
Nuutilanmäki
Lahti
Kouvola
Ivalo
Rovaniemi
Kuhmo
Rantsila
Tuorila
Rovaniemi
Lievestuore
Huittinen
Kankaanpää
Peura
Helsinki
Naarajärvi
Suomussalmi
Helsinki
Lapinlahti
Nilsiä
Keitele
Sampu
Mikkeli

Mikontalon ravintola ja pitopalvelu
Motelli Käpylä Oy / Motel Käpylä
Museorautatieyhdistys Ry
Muurla Design Marketing Oy
Myllyn Kuppi & Kakku Oy
Napapiirin Lahja Oy
Napapiirin Porofarmi Oy
Nelosparkki Oy / Neste Kuivaniemi
Neste huolto Junttari
Neste Häijää Mouhijärvi-Häijään huoltok.
Neste Jalastuuli
Neste K Ankkurituuli
Neste K Mäntsälä Tuuliruusu
Neste K Sipoonlahti
Neste Kolinportti
Neste Kuortane Velj. Jaskari Oy
Neste Linnanportti
Neste Maikkula, Oulun Baari
Neste Oil Taukotuuli
Neste Porinportti
Neste Pälkäne Aapiskukko
Neste Saariselkä
Neste Sodankylä Mauno Alatalo
Nurmijärven Linja Oy
Panda Oy Ab
Pekkores Oy / Ravintola Karelia
Pohjanranta Oy
PowerPark
Puustelliravintolat Oy
Päivin Kammari
Quality Hotel Isovalkeinen
Raitin Kahvila Oy
Rauman Hovi Oy / Kalliohovi
Ravintola Hämeenportti Oy
Restel Liikenneasemat Oy
Santa's Hotels / Hotel Santa Claus Oy
Santa's Pizza & Burger
Scania Suomi Oy
Sirin Lounasravintola
Solaris-lomat Ry / Kuopin Kylpylä Oy
Sunborn Saga Oy / Ruissalon Kylpylä
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy
Taukopaikka Lahnajärvi Oy
Teboil Kaakkurinhovi
Teboil Pirkanhovi
Teboil Huttula
Tei-Tupa
Tilausliikenne A.Arvela
Tmi Seppo Lauer, Neste K Linnatuuli
Traffica Oy
Töysän Linja Oy
Valamon luostari
VDL Bus & Coach Finland Oy
Veho Oy Ab
Veraisen Leipomo Oy / Kahv. Tuomaksen Tupa
Vianor Oy
Vierumäen Matkakeidas Oy
Viestintä Omniplus
Vihavaisen Taksi Oy
Viherlandia Oy
Viking Line Abp
Volvo Finland Ab
Väisäsen Kotiliha Oy
Wood Jevel Design Kauko Raatiniemi Ky
Ykköspesä Oy

Virrat
Keminmaa
Minkiö
Muurla
Lammi
Napapiiri
Rovaniemi
Kuivaniemi
Kittilä
Häijää
Jalasjärvi
Loviisa
Mäntsälä
Söderkulla
Ahmovaara
Kuortane
Sukeva
Oulu
Lahti
Pori
Pälkäne
Saariselkä
Sodankylä
Nurmijärvi
Vaajakoski
Helsinki
Keminmaa
Härmä
Nivala
Sodankylä
Kuopio
Hartola
Rauma
Somero
Tampere
Rovaniemi
Napapiiri
Helsinki
Tuulos
Helsinki
Turku
Helsinki
Lahnajärvi
Oulu
Lempäälä
Joutsa
Ikaalinen
Narva
Janakkala
Kuopio
Keuruu
Uusi-Valamo
Vantaa
Vantaa
Mynämäki
Lpr
Vierumäki
Lahti
Rantasalmi
Jyväskylä
Maarianhamina
Vantaa
Iisalmi
Kolari
Saukkola

Keula
Kohti
uutta
nousua!

mediatiedot 2021

Charter Club
SuOMeN JOhtaVa buSSIMatKaIlulehtI

Charter Club on tilausajokuljettajat ry:n valtakunnallinen jäsenlehti. Yhdistys on perustettu vuonna 1990
ja lehti puolestaan 1991, joten vuosi 2021 on lehden 30-vuotisjuhlavuosi. Kannattaa tulla mukaan,
ja etenkin nyt poikkeusaikana! Viestisi menee hyvin perille alan ammattilaisille, jotka lataavat voimia
tulevaan nousuun.
Charter Club on luettu ja luotettu media. Sen lukijakunnan muodostavat jäsenistön lisäksi muut
bussimatkailun sekä bussialan ammattilaiset, tavarantoimittajat sekä sidosryhmät. lehti lähetetään
kaikille suomalaisille bussiyrityksille! Se on myös kaikkien vapaasti luettavissa nettisivuillamme.
lehden sisältö koostuu laaja-alaisesti matkailuun, linja-autoihin, tekniikkaan sekä kuljettajan työhön
liittyvistä aiheista. Mukana on runsaasti henkilöhaastatteluja ja muuta kiehtovaa.

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Sivua
1/1
tai

takasivu

Koko
200 x 255 mm
210 x 255 mm*

NELJÄ TUHTIA NUMEROA VUODESSA
Hinta
1500 €

lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa
40-50-sivuisena laadukkaana 4-väri-julkaisuna.
Painosmäärä on n. 2500 kpl.

ilmoitus on 40 mm matalampi kuin sivu yläreunaan tulevien postitusmerkintöjen takia.

Koko sivu
Puoli sivua
Puoli sivua

1/1
tai
1/2
1/2

(vaaka)
(pysty)

200 x 280 mm
210 x 295 mm*
200 x 140 mm
100 x 280 mm*

1100 €

SYYSlehti 3
JOULUlehti 4

Aineistopäivä Ilmestyy
17.8.
Viikko 37
6.11.
Viikko 49

680 €

* = Sivun laitaan ulottuvissa ilmoituksissa jätetään leikkuuvaraa + 3 mm.

Neljäsosa
(vaaka) 1/4 180 x 64 mm
Neljäsosa
(pysty) 1/4 83 x 126 mm
Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 180 x 28 mm
(vaaka) 1/8 82 x 62 mm
(pysty) 1/8 42 x 124 mm
hintoihin ei sisälly eikä lisätä arvonlisäveroa!

430 €
220 €

KYSY TARJOUS EDULLISESTA VUOSISOPIMUKSESTA!
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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
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2021

ehti

jäsenl

AD/taitto

Mikko Paloranta 050 566 8630
aineisto@tilausajokuljettajat.fi

NYT VOIT ILMOITTAA MYÖS NETISSÄ!
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Nettisivujemme suosio kasvaa koko ajan.
bannerilla tavoitat helposti ja edullisesti. Vain 60 €/2 kk.
lehden ilmoittajille banneri sisältyy hintaan!

www.charterclub.fi
www.tilausajokuljettajat.fi

Sihteerin sanomat

Sihteerin kevään tärpit
Kevät on edelleen ollut kovin epävarmaa aikaa. Moni suunniteltu
tapahtuma ja asia on muuttunut tai
siirtynyt. Kesä onneksi lähestyy
ja toivottavasti pääsemme siitä
nauttimaan lähes normaalisti. Mikäli et ole laskua saanut tai se on
eksynyt matkalla, ole yhteydessä sihteeriin, hän lähettää laskun
uudelleen. Yhdistyksemme sääntöjen mukaisesti päätämme jäsenyydet, joita ei ole maksettu 30.6.
mennessä. Maksuaikaa voi myös
anoa sihteeriltä. Muistathan ehdottomasti käyttää viitenumeroa
laskua maksaessasi.
Lähetämme jäsenrekisterimme
kautta tiedotteita ja yritysjäseniemme tarjouksia. Toisinaan
viestit saattavat mennä roskaposteihin tai tarjouksiin. Käythän
kurkkaamassa myös ne kansiot.
Mikäli et ole saanut sähköpostiviestejä, laita sihteerille postia,
niin tarkistamme, että jäsenrekisterissämme on oikea sähköpostiosoite. Lähetämme mielellämme myös laskut sähköpostitse.
Ajantasaista sähköpostiosoitetta
tarvitset myös, kun kirjaudut
uusien nettisivujemme jäsenosioon. Parhaiten sihteeri Katjan
tavoittaa sähköpostilla sihteeri@
tilausajokuljettajat.fi. Toki voit
myös soittaa 045 676 5865 ja mikäli sihteeri ei pysty vastaamaan,
soittaa hän takaisin. Myös tekstiviestillä voit lähestyä sihteeriä.
Korona pandemia vaikuttaa vielä
jonkin verran kesän aikana suunniteltuihin tapahtumiin. Pyrimme
tiedottamaan niistä sähköpostitse
sekä tietysti tapahtumakalenterista löytyvät tulevat kokoukset
sekä tietysti muut tapahtumat.

Tulevia tapahtumia:
12.6.2021
Kurvaa Kangasalle:
Linja-autopäivä 2021
www.mobilia.fi
Kesäretki
heinäkuussa
3.-5.9.2021
Sotilaskuljettajien kertauskurssi
syyskuussa
16.10.2021
Syyskokous Savonlinnassa Spahotel Casino
Kaikista tulevista tapahtumista löydät tietoa lehden lisäksi
meidän nettisivuiltamme tapahtumakalenterista, Facebook
-ryhmästä sekä sähköpostistasi.
Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot tapahtumista nettisivuilla tapahtumat-osiossa tai
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi.
Nettisivuiltamme löydät tietoja
ja kuvia mökistä sekä varauskalenterin. Jäsenille osiosta
löytyvät myös yritysjäsentemme tarjoamat edut jäsenillemme. Verkkokaupassa on talviale! Tarjoustuotteet löytyvät
Erikoistarjoukset -välilehdeltä.
Loppuun vielä yhteenvetona
erilaiset tavat olla jäsenemme.
Kannattaa pyytää myös työkaveri tai muu alasta kiinnostunut ystävä mukaan. Näistä
vaihtoehdoista löytyy jokaiselle sopiva tapa olla yhdistyksemme jäsen.

Varsinainen jäsen
(henkilöjäsen)
• Mikäli tilausajot kuuluvat
työtehtäviisi tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän,
olet lämpimästi tervetullut
varsinaiseksi jäseneksi.
• Varsinainen jäsen on oikeutettu äänestämään kevät- ja syyskokouksissa. Hän voi toimia
hallituksessa niin pääyhdistyksessä kuin alueosastossa.
Saa lehden vuosikerran eli
neljä numeroa vuodessa. Voi
liittyä FB-ryhmään (suljettu
ryhmä). Saa vuokrata mökkiä jäsenetuhintaan. Jäsenille
suunnattua tiedottamista, tarjouksia, jäsenetuja ja ammattilaisten verkosto, josta löytyy
tietotaitoa. Retkiä ja tapahtumia mielenkiintoisten aiheiden parissa.

• Saa lehden vuosikerran. Voi
osallistua yhdistyksen tapahtumiin. Ei äänioikeutta kokouksissa. Jäsenetuja ja tiedotteita bussialan ilmiöistä. Saa
vuokrata mökkiä kannatusjäsenen hintaan.
Yritysjäsen
• Saa lehden vuosikerran (4 krt /v)
• Voi mainostaa jäsenlehdessä
etuhintaan. Kysy tarjous!
• Voi kohdentaa alueellistakin
mainontaa jäsenrekisterimme
kautta sähköpostilla. Annamme mielellämme käyttöön
asiakasnäkökulmaamme. Hyvällä yhteistyöllä palvelemme yhteisiä asiakkaitamme
entistä paremmin!

Lukijat äänestivät
Kymen Charterlinen
jutun parhaaksi

Eläkeläisjäsen
• Eläkeläisjäseneksi voi siirtyä,
kun on ollut varsinaisena jäsenenä 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
ilmiöihin. Seurustelua vanhojen kollegoiden kanssa.
• Saa vuokrata mökkiä jäsenetuhintaan.

Saimme jäseneltämme idean
kilpailusta, jossa äänestetään
lehden parasta juttua. Lisäksi
on äänestetty kutsuvinta mainosta. Tämä idea tuli lehden
ilmestymisen jälkeen ja siitä
laitoimme sähköpostia jäsenillemme. Lehden 1/2021 ylivoimaisesti parhaaksi jutuksi
äänestettiin Bussiyritys tutuksi: Kymen Charterlinen juttu.
Kutsuvimman mainoksen oli
tällä kertaa tehnyt Pirkanhovi.
Voittajiksi arpoutuivat: Mika
Sarvilahti, Paavo Manninen,
Antti Perälä

Kannatusjäsen
• Kannatusjäseneksi voi liittyä
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksentoimintaa.

Juuri käsissäsi olevan lehden
parasta juttua sekä houkuttelevinta mainosta voit äänestää nettisivujemme www.
tilausajokuljettajat.fi kautta.

Bongaa Charter Clubin Toyota!
Viime vuonna aloitettu Toyotabussin bongaus jatkuu edelleen.
Tehtävä on simppeli: bongaa
Charter Clubin tunnuksilla varustettu 10-paikkainen Toyota
Hiace -bussi. Auton havainneet,
siitä kuvan ottaneet ja sen lähettäneet (paikka- ja aikatietojen
kanssa) osallistuvat arvontaan,
jossa on voittoina Jokipiin Pellava Oy:n laudeliinoja. Laudeliinoja on ollut jo muun muassa
klubituotteidemme sortimentissa.
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Tuoreimmat onnelliset laudeliinojen voittajat ovat bongarit Jouko Junttila, Kauhajoki ja Lauri
Rinta-Kanto, Espoo
Lähetä kuva/kuvat omien yhteystietojesi kera jompaan kumpaan osoitteeseen:
timo.rinnekari@
tilausajokuljettajat.fi
isko.uusimaki2@gmail.com

Jokainen matka
on tärkein
Scanian uusi linja-automallisto on avarampi, valoisampi, turvallisempi ja kuljettajalle miellyttävämpi.
Täysin uusi Scania miellyttää niin matkustajaa kuin kuljettajaakin. Meille jokainen matka on tärkein!
Scanian historian ensimmäisen täyssähkökäyttöisen BEV-kaupunkilinja-auton lisäksi Scanialla
on markkinoiden laajin valikoima ratkaisuja, joissa hyödynnetään vaihtoehtoisia polttoaineita.
Valikoimassa ovat maa- ja biokaasumoottorit sekä biodiesel- ja lataushybridi-versiot. Myös perinteinen
dieselmoottori on sekin entistä ympäristöystävällisempi ja vastaa vuoden 2022 alussa voimaan tulevia
uusia standardeja.

Maanteiden ritareiden vanha sananlasku

”Jos ei matkalla
pysähdy syömään,
kohta on nälkä.”

Pirkanhovissa tauko sujuu mukavasti niin kuskilla kuin
kyytiläisillä. Ja tietenkin meidän aina niin herkulliset ruoat,
juomat, kahvit ja pullat nautitaan normaalisti sisätiloissa tai
isolla terassillamme. Nähdään kesällä!
Muutenkin palvelemme normaalisti:
- Hoviklubi-taukotilasta löytyy mm. hierontatuoli sekä kellon
ympäri lämpiävä rahtisauna.
- Joka päivä maistuvaa kotiruokaa, Rollsin hamppariannoksia, À la carte -herkkuja sekä herkkuleivonnaisia.
- Tuo vähintään 15 hengen ryhmä, syöt ilmaiseksi (kahvi ja
kahvileipä/sämpylä tai lounas). Saat myös 10 € myymälälahjakortin.
- Tee koko ryhmän ruokatilaus kolme päivää etukäteen, ja
kaikki ruokailijat saavat 15 % alennuksen!

Nappaa taskuun BussiPassi, tienaa
sillä herkkukassi!
Käy pyytämässä 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 herkkukassin!

PIRKANH VI
Kelhontie 254, 37500 Lempäälä
Www.Pirkanhovi.fi
teboilpirkanhovi

Pirkanhovi

Olemme aVOINNA 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
Äänieristettyä työtilaa Fiiliksessä
pirkanhovi.fi/Fiilis
• Tilausravintola Rauha juhliin ja
suuremmille seurueille
pirkanhovi.fi/rauha

