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

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.

Avoinna

Vihdoinkin kesä!
Matkasi varrella Neste K Linnatuuli
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Pääkirjoitus

Puhutaan	valoa

Jospa se 
valo näkyisi 

nyt aivan 
oikeasti, eikä 
olisi haihtuva 

harha

”

Bussiala ja erityisesti tilausajot 
sekä matkailuliikenne ovat edel-
leen syvässä koronakuopassa. 
Sieltä ei kovin ketterästi voi 
nousta kukaan, ja valitettavas-
ti joillekin yrityksille siitä voi 
muodostua lopullinen monttu.

Toimittajan perusluonteeseen 
kuuluu joskus asioiden värittä-
minen, maalailukin. Raflaava 
teksti myy paremmin kuin puh-
taasti asiallinen. Olen etenkin 
vanhemmiten yrittänyt välttää 
ylilyöntejä ja asioiden kerto-
mista niin, että kokonaiskuva 
vääristyy.

Minua ei myöskään pidetä op-
timistina. Päinvastoin: usein 
minulle muistutetaan, että olisi 
syytä nähdä ne hyvätkin puolet. 
Ei kaikki aina ole tuhoon tuo-
mittua, vaan onnistumisiakin 
tulee. Pakko uskoa, kun kerran 
tähän asti on selvinnyt.

Optimismini saa siis nostaa pää-
tään, enkä aio painaa sitä alas. 
Myönteisiä merkkejä tulee sil-
miini ja korviini jatkuvasti use-
alta eri suunnalta. Väitän, että 
vire ja poreilu ovat vahvempia 
kuin vuosi sitten.

Sosiaalista mediaa seuraava ei 
voi välttyä näistä pilkahduksista. 
Päivityksissä kerrotaan, kuinka 
keikkaa taas pukkaa ja kerral-
laan voi olla monta bussia ajossa 
eri puolilla maata. 

Vuoroliikenteessä vireys on ol-
lut näkyvissä toukokuun alusta 
lähtien. Reittejä on palautettu 
liikenteeseen, ja yritysten perin-
teiset liikennekentät elävät uusi-
en reittiavausten myötä.

Bussiharrastajat raportoivat, että 
pitkästä aikaa on jotain bongat-
tavaa.

Rokotusten edetessä reipasta 
tahtia kasvaa tilausajoasiak-

kaiden rohkeus. Ikäihmiset on 
pääsääntöisesti jo rokotettu, ja 
heidän osaltaan tautitilanne on 
pysynyt rauhallisena. Yrityk-
sistä tulee ilahduttavia viestejä 
siitä, että eläkeläisryhmät uskal-
tavat taas varata busseja ryhmä-
reissuilleen.

Liian optimistinen olisin, jos 
ennustaisin ennen kokematon-
ta kasvua tai edes paluuta parin 
vuoden takaiseen. Mutta jospa 
se valo näkyisi nyt aivan oikeas-
ti, eikä olisi haihtuva harha. Tä-
hän olen päättänyt itse uskoa ja 
toimia sen mukaisesti.

Merkittävällä tavalla ihmisen 
elämään vaikuttavat erilaiset 

mielikuvat ja käsitykset sekä nii-
hin suhtautuminen. Negatiivinen 
mielikuva ja siitä kasvava ajatte-
lu vievät mukanaan syvälle tum-
maan suohon. Se ajattelumalli ei 
kestä takaiskuja, ei edes pieniä. 
Niitäkin varmasti tulemme yhä 
kokemaan, mutta eivät ne mer-
kitse loppua.

Yritän näyttää esimerkkiä pu-
heen ja tekstien voimalla. Puhu-
taan valo yhdessä esiin.

Valoisaa & turvallista kesää

Pekka Paloranta
Päätoimittaja
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Vieraskynä

The	Tampere

Teknologinen 
edelläkävijyys 
on muovannut 

Tampereesta 
korkean 

osaamisen 
keskuksen

”

Kuluneen neljän vuoden aikana 
minulla on ollut ilo kertoa Tam-
pereesta lukemattomissa tapah-
tumissa ja kaupungeissa, sekä 
Suomessa että ulkomailla. Tam-
peretta on helppo kehua. Ei tar-
vitse valehdella, ei edes värittää.

Vuodesta toiseen Tampere on 
ollut Suomen halutuin asuin-
paikka. Viimeisimmän kyselyn 
mukaan peräti 37 prosenttia suo-
malaisista haluaisi asua Tampe-
reella, jos eivät voisi asua ny-
kyisessä kotikunnassaan. Parin 
heinäkuorman jälkeen tulevat 
Helsinki, Espoo, Jyväskylä ja 
Turku.

Tänä keväänä julkaistiin tutki-
mus, jossa selvitettiin potenti-
aalisten asukkaiden näkemyksiä 
Suomen kymmenen suurimman 
kaupungin vetovoimasta.Tam-
pere erottuu edukseen: se on 
ykkönen sekä vetovoimassa että 
maineessa.

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 skotlantilais-
syntyinen James Finlayson pe-
rusti Tammerkosken partaalle 
puuvillatehtaan. Tuon jälkeen 
kaupunki on käynyt läpi lukuisia 
teollisia murroksia.

Teknologinen edelläkävijyys on 
muovannut Tampereesta kor-
kean osaamisen keskuksen ja 
kovan työnteon vastapainoksi 
kaupunkiin on syntynyt laaja, 
korkeatasoinen kulttuuri- ja ur-
heiluelämä. Tampereen tavoit-
teena on olla Pohjoismaiden 
vetovoimaisin elämyskaupunki. 
Tavoittelemmekin Euroopan 
kulttuuripääkaupungin statusta 
vuodeksi 2026. 

Lukuisten tapahtumien, kieh-
tovien urheilu- ja kulttuurielä-
mysten edistyksellisyyden ja 
uudistumiskyvyn lisäksi ihmisiä 
vetävät puoleensatunnelmalli-
nen kaupunkimiljöö sekä au-
rinkoinen ja vilpitön ilmapiiri. 
Tänne on helppo tulla, viihtyä 
ja jäädä.

Vuonna 2019 eli viimeisenä 
kalenterivuonna ennen koronaa 

807 000 matkailijaa vietti Tam-
pereella yhteensä 1,2 miljoonaa 
yötä. Se tarkoittaa yli 78 miljoo-
nan euron majoitusmyyntiä. Ke-
säkuukaudet 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 kehit-
tämisen ympärivuotiseen käyt-
töön.

Särkänniemessä sijaitsee myös 
Tampereen perinteinen maa-
merkki, Näsinneula. Sen synty-
historia kuvaa erinomaisesti sitä 
dynaamisuutta, joka on leimal-
lista kaupungin kehittämiselle. 
1960-luvulla Tampereen silloi-
nen kaupunginjohtaja Erkki Na-
poleon Lindfors vieraili Kuopi-
ossa ja isännät veivät seurueen 
lounaalle Puijon näkötorniin. 
Lindfors päätti jo lounaan aika-
na, että Tampereelle pitää saada 
vastaava. Mutta vähintään viisi 
metriä korkeampi. Hän pani toi-
meksi heti vierailua seuranneena 
maanantaina.

Tampere on ollut positiivisessa 
valossa näkyvästi esillä Ranta-
väylän tunnelin ja Ratikan an-

siosta. Suureksi tapahtumakes-
kukseksi valmistuva Uros Live 
–areena on myös saanut kansal-
lista huomiota niin, että ensim-
mäinen toimintavuosi 2022 tai-
taa olla jo täyteen buukattu.

Sen varjossa valmistellaan mui-
takin kiinnostavia investointeja: 
Tampereen Taidemuseon kortte-
li ja Sara Hildénin taidemuseon 
uusi rakennus.

Tiivistäen uskallan väittää, että 
Tampereelta löytyy jokaiselle 
jotakin. 

Voit rakentaa itsellesi vaikka 
Tampere-bingon näistä: Muumi-
museo, Vapriikki, Ilves-Tappara 
paikalliskamppailu, Tammer-
fest, Moro Sky Bar, Tullikamari, 
salibandyn sm-finaali, naisten 
ja miesten Superpesis-ottelu 
Kaupissa, Pyynikin näkötorni 
munkkikahveineen, Tamme-
lantorin herkut, Kintulammin 
retkeily- ja luonnonsuojelualue, 
Lohikunkku Terälahdessa, nyrk-
keilyn Tammerturnaus ja SM-
sarjan koripallo-ottelu Pyynikin 
palloiluhallissa, Blockfest ym. 
Ratinan stadionilla, Työväen-
museo Verstas, mustamakka-
ra, Finlaysonin kattokierros ja 
Vapriikinraitti, Ratinan kauppa-
keskus ja Koskikeskus, golf- ja 
frisbeegolfkierros Ruotulassa, 
lenkki Hervannan-Suolijärven 
alueella tai Kaupissa, jalkapallo-
ottelu uudistuvalla Tammelan 
stadionilla, höntsy Sorsapuiston 
ja Koulukadun tekojääradoilla, 
valoviikot, Keskustorin tapah-
tumat…

Aleksi Jäntti
Apulaispormestari, Tampere

P.S. Ei niin paljon hyvää, ettei 
jotain parannettavaakin. Elin-
voima edellyttää hyviä kul-
kuyhteyksiä riippumatta siitä, 
millaisesta elinkeinotoimin-
nasta on kyse. Tampere-talon 
saattoliikenne paranee bussien 
osalta Yliopistonkadun remon-
tin myötä, mutta pidempiaikai-
sesta pysäköinnistä on huutava 
pula keskusta-alueella.Tilaus-
liikenteen bussien pysäköinti-
ongelma on ratkaistava pikim-
miten.

Tampere on valittu nuorten 
keskuudessa myös Suomen 
parhaaksi opiskelukaupungik-
si ja suomalaisten keskuudessa 
houkuttelevimmaksi kotimaan 
matkakohteeksi. Mikään näistä 
ei ole sattumaa, vaan määrätie-
toisen työn tulosta.

Tampere perustettiin vuonna 
1779 edelläkävijäksi – vapaa-
kaupungiksi. Kuka tahansa sai 
muuttaa kaupunkiin harjoitta-
maan ammattiaan, mikä ei tuo-
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Puheenjohtajan palsta

Valonpilkahduksia

Liity sinäkin jäseneksi!

Täytä hakulomake netissä: 
www.tilausajokuljettajat.fi

Yhdistyksemme pitkään jat-
kunut talouden alamäki taittui 
viime vuonna ja ylsimme jopa 
ylijäämäiseksi. Kyse on vain 
muutamista lanteista, mutta sil-
ti. Positiivisen tuloksen taustalla 
ei ole mitään yhtä taikatemp-
pua vaan monien pienien asioi-
den summia. Erityisen hienona 
asiana nostaisin esille Lapin 
mökimme hyvän käyttöasteen. 
Nyt näyttää siltä, että voimme 
suunnitella mökkimme keittiö-
remonttia ilman, että täytyisi 
ryömiä nelinkontin ja hattu kou-
rassa pankinjohtajan puheille. 

Taloutta käsittelemme kevätko-
kouksessa Villähteellä touko-
kuun lopussa.

Valoa näkyy lentoliikenteessä-
kin, sillä ainakin Pohjois-Ame-
rikassa, Kanadassa ja paikoitel-
len Aasiassa lentomatkustus on 
palannut lähes entisiin volyy-
meihin. Nämä ovat positiivisia 
signaaleja Suomeakin ajatellen 
vaikka mieluummin katselemme 
Euroopan lentotarjonnan lisäyk-
siä.

’Deltta Plaan Jumbo’ 
sai palkinnon

Lietolainen bussi, Volvo 
9700DD, on kansainvälisesti 
palkittu ”Kestävästä kehityk-
sestä”. Lehden sivuilla saamme 
tuta, mitä palkinto merkitsee ja 
ennen kaikkea miltä se itse bussi 
käteen tuntuu. Palkinto on hieno 
asia suomalaiselle autokorira-
kennukselle, onnea Deltta Plaan 
ja Volvo.

Turistibussien parkki-
paikkoja Tampereelle!?

Vieraskynän kirjoittaja tässä nu-
merossa on Tampereen apulais-
pormestari ja kapteeni evp Alek-
si Jäntti, jonka vastuulla on mm. 
joukkoliikennelautakunnan pu-
heenjohtajuus ja kaikkea siihen 
liittyvää. Hän oikeasti tunnistaa 
Tampereen pulmakohdat myös 
tilausajoliikenteen näkökulmas-
ta ja melkein lupaa ne ratkaista. 

Jäämme odottamaan ja apuakin 
tarjoamme.

**

Monia asioita ilmassa velloo 
ja uskon, että kesällä koemme 

tilausajoliikenteen elpymistä 
suunnalla jos toisellakin. Toivot-
tavasti näemme pian tiluripar-
keilla!

Kimmo Wirén 
puheenjohtaja

Monia asioita 
ilmassa velloo 
ja uskon, että 

kesällä koemme 
tilausajoliikenteen 

elpymistä 
suunnalla jos 

toisellakin

”
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Bussiyritys tutuksi: Packalén Bus

Kuva: Anni Ovaska

Valoa	kohti

Sipoolainen Packalén Bus on 
kärsinyt koronan kourissa jo run-
saan vuoden. Hentoa toivoa ko-
via 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. Lapsuu-
den naapurina vastapäisessä ta-
lossa 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 au-
toalalle ensin töihin ja sitten 
yrittäjäksi. Rune kouluttautui 

autoasentajaksi ja edelleen auto-
teknikoksi. Armeijasta tuliaisina 
oli yhdistelmäkortti.

Katsastusmiehen työtä Rune ko-
keili pari vuotta, muttei viihtynyt. 
Sen sijaan yrittäminen kiehtoi.

– Gösta Steffanssonin 1980-lu-
vun Scania 93 tuli myyntiin 
vuonna 1990 ja minä ostin sen. 
Ajoin ensin Laajasalon varas-
tolta Shellin pakattuja tuotteita. 
Sen jälkeen ryhdyin kuljettaja-
maan Innogasin nestekaasupul-
loja, Rune muistelee.

Välillä miehellä oli parikin au-
toa. 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.

Ihmisten kuljettamisen puolelle 
Rune oli kulkeutunut jo aiem-
min ja ajanut satunnaisesti bus-
sia Sipoon Linjalla, jonka omisti 
Kari Ahokas.

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

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.

Runen ura linja-autonkuljettajana alkoi Sipoon Linja Oy:n pal-
veluksessa. Kuva: Packalénin arkisto.
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Bussiyritys tutuksi: Packalén Bus

Valoa	kohti

Viidentoista 
vuoden kasvu

Sipoon Linja oli ollut oman 
paikkakunnan yritys, jolta väki 
yleensä tilasi autot ajoihinsa. 
Kaupan myötä tuttu firma sulau-
tui maan suurimpaan bussikon-
serniin, jonka strategia painottui 
linjaliikenteeseen.

– Sipooseen syntyi selvä mark-
kinarako, ja Kari Ahokas kan-
nusti minua perustamaan oman 
bussifirman, Rune muistelee.

Rune haki luvat kuudelle bussil-
le ja perusti yrityksensä elokuun 
lopussa 2005.

Liikkeelle lähdettiin ensin mal-
tillisesti pienkalustolla, ja vä-
hitellen siirryttiin suurempaan 
kalustoon ajojen lisääntyessä. 
Ensimmäinen täysin uusi iso, 
Scania OmniExpress 360 tuli 
vuoden 2014 kevättalvella. 
Auto juhlisti samalla yrittäjän 
viisikymppisiä ja sai erikoiskil-
vet RP-50. Saman vuoden syk-
syllä Rune ja Helena Packalén 
saivat Sipoon vuoden yrittäjä 
-palkinnon.

Packalén Bus vakiinnutti nope-
asti asemansa alueella. Mukaan 
tulivat myös omat päivämatkat, 
jotka ovat olleet erityisesti elä-
keläisryhmien suosiossa. Työt 
lisääntyivät ja automäärä kasvoi. 
Tilausajojen ja omien matkojen 
lisäksi Packalénin autot ajoivat 
ahkerasti lähitienoon koulukul-
jetuksia sekä muita sopimuslii-
kenteitä.

Toiminta laajeni myös yritys-
kaupan myötä keväällä 2019, 
kun ostettiin keravalaisen Juha 
Hytösen bussifirman liiketoi-
minta ja mukana tuli Scania Om-
niExpress 360 vuodelta 2014.

Perustamisesta lähtien toiminta 
ja liikevaihto kasvoivat putkeen 
peräti 15 vuoden ajan. Auto-
määräkin kipusi pitkälti toiselle 
kymmenelle.

Juhlavuosi 
ilman juhlaa

Maaliskuussa 2020 Packalén 
Bus törmäsi koronaseinään, ku-
ten 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 kaik-
kea muuta ajoa. Sitten tuli 12. 
maaliskuuta, jonka jälkeen pu-
helin alkoi soida taukoamatta. 

Peruutuksia tuli jatkuvalla syö-
töllä ja vähitellen lähes kaikki 
sovitut ajot sulivat pois. Ei ollut 
enää aihetta juhlaan.

Yrittäjän oli pakko reagoida 
nopeasti. Ennen koronaa palk-
kalistoilla oli omistajien lisäksi 
seitsemän kokoaikaista kuljet-
tajaa ja lisäksi useita tarvittaessa 
töihin kutsuttavia. Ensimmäistä 
kertaa yrityksen historian aikana 
jouduttiin lomauttamaan henki-
löstöä. Töitä voitiin tarjota pää-
asiassa vain Tuusulan kunnan 
kouluajoissa, joita hoidetaan 
kolmella bussilla.

Lomautukset ovat jatkuneet, ja 
toukokuun puolivälissä töissä 

oli neljä ja lomautettuna kaksi 
kuljettajaa. 

– Henkilökuntamme on suhtau-
tunut tilanteeseen erittäin ym-
märtävästi, mutta ovat tietysti 
olleet huolissaan, Rune kuvaa.

Osa lomautetuista ammattilai-
sista on ymmärrettävästi etsiyty-
nyt töihin muualle.

Tunnetusti viime kesä muutti 
koronatilannetta suotuisampaan 
suuntaan. Packalénillakin näyt-
ti muutaman kuukauden ajan 
ihan kohtuulliselta, kun tilaajat 
aktivoituivat. Syksyllä ryöp-
sähtänyt toinen aalto kuitenkin 
katkaisi myönteisen suunnan 
rajusti.

Raskaat 
lainat niskassa

Pitkään jatkuneen hyvän ja hal-
litun kasvun myötä Packalén 
Bus oli uskaltanut investoida. 
Melkein joka vuosi oli paran-
nettu kalustoa hankkimalla 
uudehkoja käytettyjä. Ajojen 
määrä ja kehitysnäkymät ma-
dalsivat kynnyksen myös tulite-
rän auton hankintaan. Syksyllä 
2019 ostettiin uusi 58-paikkai-
nen Scania Touring -teliauto, 
koska tiedossa oli paljon suuri-
en ryhmien ajoja.

Investoinneista tuli hetkessä 
taakka, kun korona vei kaikki 
tilausajot. Kassavirran kuivumi-
sen takia oli pakko neuvotella 
pankin ja autorahoittajien kanssa 
lykkäyksiä erien maksuun.

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

Asiakaslahja: saippua sympaatisessa pakkauksessa.
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– Lisäksi oli pakko ottaa Finn-
veralta uutta lainaa, jotta tilan-
teesta selvittäisiin ja maksuja 
pystyttäisiin siirtämään eteen-
päin. Mutta kyllä se uusikin lai-
na on laina, joka pitää maksaa 
takaisin, Rune muistuttaa.

Hän kritisoi maan hallituksen 
tapaa auttaa yrityksiä kriisin yli:

– Suoraa tukea olisi pitänyt jär-
jestää heti. Kustannustuet otettiin 
käyttöön aivan liian myöhään.

Eikä niistäkään suurta apua ole 
ollut.

– Saimme ensimmäisellä kier-
roksella 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 kes-
tävän vain muutaman kuukau-
den, Rune huokaa.

Helenan mielestä harmittavan 
usein kuulee tilanteessa puhutta-
van tavalla, joka ei vastaa yrittä-
jien 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 tu-
honnut kaiken.

Kiitosta asiakkaille 
ja kunnalle

Packalénin pariskunta tunnetaan 
iloisena ja elämänmyönteisenä. 
He ovat persoonallaan ja palve-
luasenteellaan luoneet uskolli-
sen asiakaskunnan, joka ei krii-
sin keskelläkään ole Packaléneja 
unohtanut.

– Olemme saaneet valtavas-
ti myötätunnon osoituksia ja 
tsemppiviestejä, Helena iloitsee.

Lämpimät kiitokset lähtevät 
myös Sipoon kunnan elinkeino-
toimistoon.

– Siellä on todella otettu vaka-
vasti meidän tilanteemme ja ak-

tiivisesti mietitty keinoja, joilla 
voisi auttaa, Rune kiittää.

Bussilla 
kansallispuistoon

Luovuttaa yrittäjät eivät aio, 
vaikka voimille jatkaminen ot-
taakin. Vireillä on uusia ideoita, 
joista voi hyvinkin nousta uutta 
liiketoimintaa. Osa ideoista on 
jo toteutettu.

Packalén Bus aloitti keväällä 
uuden vuoron, joka kiertää Si-
poonkorpea. Maaliskuusta mar-
raskuuhun operoitava liikenne 
helpottaa retkeilijöiden pääsyä 
kansallispuistoon. Liikenne to-
teutetaan yhdessä Sipoon kunnan 
ja Vantaan kaupungin kanssa.

Bussi liikennöi "Hop-On Hop-
Off" -periaatteella. Nikkilä-Tik-
kurila -reitin varrella on kaksi-
toista pysäkkiä, joilta voi nousta 
kyytiin tai jäädä pois. Touko-
marraskuun välillä Packalén 
Bus liikennöi vuoroa torstaista 
sunnuntaihin.

Eläkeläisryhmät 
aktiivisia

Haastattelua toukokuussa tehtä-
essä Packalénit katselevat tule-
vaisuutta vakavin mielin. Pieniä 
myönteisiä merkkejä on onneksi 
ilmaantunut.

– Hieman valoa on näkyvissä 
tunnelin päässä, mutta haastei-
ta riittää varmasti jatkossakin, 
Rune toteaa.

Helena uskoo, että osa loppuke-
säksi suunnitelluista omista mat-
koista on toteutumassa. Ellei siis 
koronatilanteessa ilmene uusia 
takaiskuja.

Iloa tuottavat myös useat kanta-
asiakkaina olleet eläkeläisryh-
mät, jotka suunnittelevat syksyn 
toimintaansa.

– Varauksia syksyksi on tullut 
mukavasti. Toivotaan, että mat-
kat voidaan myös toteuttaa!

Pekka Paloranta

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

Packalén Busilla on toistakymmentä modernia linja-autoa pikkubussista 58-paikkaiseen.  
Kuva: Pekka Paloranta.
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Tilausajoista	tuttu
O. M änt ylä  O y

Retki historiaan

Tamperelainen Linja-autolii-
kenne O. Mäntylä Oy on toimi-
nut suurimman osan toiminta-
ajastaan tilausajojen parissa. 
Yrityksellä oli paikallis- ja lähi-
liikennettä Tampereella ja ym-

päristössä vuosina 1956–2003, 
mutta liikenteen tuotot ovat syn-
tyneet pääosin tilausajoista.

Olavi Mäntylä syntyi Messuky-
län Uudessakylässä 20. elokuu-

ta 1926 ja kuoli Tampereella 
94-vuotiaana 14. maaliskuuta 
2021. Olavi Mäntylä palveli jat-
kosodan loppuvuosina ilmator-
juntayksikössä Kotkassa. Sodan 
päätyttyä hän aloitti kuorma-

autoilijana vuonna 1945. Pari 
vuotta myöhemmin hän aloitti 
linja-autonkuljettajana Messu-
kylän Auto-osuuskunnan pal-
veluksessa. Osuuskunnan autot 
liikennöivät keskustasta muun 
muassa Messukylään, Viialaan 
ja Vehmaisiin. Autoja oli par-
haimmillaan kahdeksan ja tal-
lit olivat sillä paikalla. jossa 
myöhemmin toimi Messukylän 
TB. Mäntylä asui Tampereen 
Viialassa. Olavi Mäntylän puo-
liso oli terveydenhoitaja Salme 
Mäntylä, lapset ovat Helena ja 
Matti.

Oma linja-autoyritys käynnistyi 
vuonna 1956 Tampereen sähkö-
laitoksella työskennelleen Risto 
Sinersalon (1928–2004) kanssa. 
Tämä asui Takahuhdissa. Ka-
verukset perustivat Avoin Yhtiö 
Sinersalo & Mäntylän. He on-
nistuivat saamaan kaksi linjaa 
Aitolahden suunnalta. Linjat 
olivat Tampereelta Sorilan kaut-
ta Pulesjärvelle ja Paalijärvelle. 
Palveluksessa oli pari kolme 
kuljettajaa. Tienvarsi Tampe-
reelta Aitolahden Olkahisiin oli 
jo tuolloin nauhamaisesti ra-
kennettuja omakotialueita, joten 
matkustajia riitti. Ensimmäiset 
linja-autot olivat tietysti pit-
känokkaisia, tärkeimpinä merk-
keinä Sisu, Vanaja ja Volvo.

Olavi Mäntylän linja-autoja kotipihassaan 1960-luvun puolivälissä.

Sinersalo & Mäntylän Sisu/Ajokki, rek.nro HBX-35, auton edessä Olavi Mäntylä. 
Tämä auto myytiin 1963 Frans Kovaselle 
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Elokuussa 1958 oli patanokka-Volvo tilattu Tampereen kaupungin kesäsiirtoloiden kuljetuksiin.

Telttamatkalla 1960-luvulla. Tässä ollaan keittelemässä kahvia matkalaisille.

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.
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Kaksikerroksinen turistibussi Ruotsissa Scanian tehtailla.

Yhtiön toimitusjohtaja Matti Mäntylä.

Sinersalo & Mäntylä saivat 1961 
luvan linjalle Tampere–Kau-
kajärvi–Suntinmäki–Liuksiala/
Kangasala kk. Linjaa oli vuo-
desta 1954 lähtien liikennöi-
nyt 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 pari-
kymmentä vuotta, vaikka se hil-
jenikin vuosi vuodelta.

Tilausajoa ajettiin heti yrityksen 
perustamisesta alkaen. Paikal-
listen tilausajojen lisäksi ajet-
tiin muun muassa telttamatkoja 
Lappiin ja Keski-Eurooppaan. 
Leningradin matkat olivat hy-
vin suosittuja. Mäntylä sai 1975 
linjaluvan Tampereen Keskus-
torilta Särkän lavalle Punka-
laitumelle, tätä linjaa ajettiin 
tanssi-iltaisin monen linja-auton 
voimin.

Olavi Mäntylä liikennöi hyvin 
kirjavalla kalustolla, ja etenkin 
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alkuvaiheessa autot olivat muil-
ta käytettyinä ostettuja. Jotkut 
niistä maalattiin omiin väreihin, 
mutta ei kaikkia. Olisi helpompi 
luetella mitä alusta- ja korimerk-
kejä Mäntylöillä ei ole ollut jos-
sain vaiheessa käytössään. Olavi 
Mäntylän ystävällinen, avulias 
ja empaattinen luonne soveltui 
hyvin tilausajojen usein vaati-
vaan asiakaspalveluun.
 
Olavi Mäntylä menetti 1981 
Kangasalan ja Särkän linjansa 
Väinö Paunu Oy:lle, autot jäivät 
pihalle seisomaan ja kuljettajat 
työttömiksi. Toiminnan pelasti 
Tampereen kaupungin maist-
raatti. Se myönsi Olavi Mänty-
lälle linjaluvan Tampereen Kis-
sanmaalla toimivalta Tapiolan 
tanssipaikalta Pyynikintorille. 
Linjalla ajettiin sunnuntain vas-
taisina öinä kaksi tanssivuoroa 
Tapiolasta keskustaan. Tämä 
linjalupa mahdollisti tilausajo-
toiminnan kehittämisen koko 
1980-luvun ajan.

Yritys muuttui 1980-luvun alus-
sa O. Mäntylä Oy:ksi, ja Olavin 
poika Matti Mäntylä siirtyi yri-
tyksen toimitusjohtajaksi. Tans-
sikyytejä ajettiin Tampereen 

Keskustorilta muun muassa Val-
keakosken Vuolteensiltaan, Hat-
tulan Satulinnaan ja Humppilan 
Seurojentalolle. Väkeä kuljetet-
tiin bingoiltoihin. Olavi jäi pois 
kuljettajan hommista 1996.
Sotahistoria- ja kotiseutumatkat 
luovutettuun Karjalaan olivat 
suosittuja etenkin 1990-luvulla. 
Vironmatkailu alkoi kasvaa, tär-
keimmät kohteet olivat Tallinna 
ja Pärnu. Mäntylät suunnittelivat 
ja myivät erilaisia valmismatko-

ja. Asiakkaina olivat paljolti sa-
mat yhdistykset, järjestöt ja fir-
mat vuosikymmenestä toiseen. 
Yrityksessä oli kymmenkunta 
bussia. Myös kaksikerrosbusse-
ja kokeiltiin. Yritys osti itselleen 
uuden tallin Kangasalan Suora-
malta.

Bussiyritysten kilpailuttaminen 
muutti tilannetta, ja O. Mäntylä 
Oy ajoi vaihtelevasti Tampereen 
ja Kangasalan lyhyitä koulu-

laiskuljetuksia. Korona hiljensi 
vuonna 2020 tilausajoliikenteen, 
mutta onneksi pientä sopimuslii-
kennettä on löytynyt. Kuljetta-
jat ovat olleet lomautettuina, ja 
autot seisovat pihalla komeassa 
rivissä. Nyt Vappuna 2021 näyt-
täisi, että tilanne alkaisi pan-
demian osalta hiukan hellittää, 
mutta tulevaisuutta on mahdo-
tonta ennustaa.

Jari Kurkinen

Yrityksen entistä kalustoa. Kuva: Jorma Hakala.

BUSSIMYYNTI & KORITYÖT

LASISPESIALISTI PALVELEE!

Somerotie 11, Kangasala 
(Tampereen rajalla)

www.finneoplan.com

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

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

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

Ovatko työkalusi kunnossa, kun...

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!

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo

Liikennöitsijöiden palveluksessa jo vuodesta 1992
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Ajellaanko	tulevaisuudessa	
sähköllä,	vai	jo	nyt?

Tekniikka tutuksi

Sähköinen liikenne on ollut tule-
vaisuutta, vaikka ensimmäiset säh-
köautot on tehty jo paljon ennen 
polttomoottoriautojen esiinmarssia 
eli asiassa mennään 1800-luvun 
puolelle. Ympäristökysymykset ja 
teknologian kehittyminen on tuo-
nut sähköautot parrasvaloihin vasta 
tällä vuosituhannella. 

Tesla toi markkinoille Model S 
-mallinsa vuonna 2012, jonka 
jälkeen on tullut sähköautoja 
markkinoille muiltakin ns. pe-
rinteisiltä valmistajilta. Tesla 
asetti riman korkealle niin suo-
rituskyvyn, kuin toimintamatkan 
suhteen. Ensimmäiset Model S:t 
ovat edelleen alansa kärkeä, kun 
verrataan suoritusarvoja. Van-
himmat Suomessa myynnissä 
olevat ovat vuosimallia 2013.

Olen kokeillut kollegani ja ystä-
väni Vesa Heinon opastuksella 
muutamia sähköautoja tutustuen 
tämän käyttövoiman antamiin 
mahdollisuuksiin. Vesa on aja-
nut sähkö-Nissanilla jo kolme 
vuotta ja nyt perheeseen tuli  
TeslaModel 3. - Paluuta poltto-
moottoreihin ei enää ole muuten 
kuin ehkä harrasteauton muo-
dossa, toteaa Vesa suhteestaan 
uuteen käyttövoimaan.

Taviksille kans!

Jotta liikenne sähköistyisi, niin 
kuin poliitikot toivovat, tar-

vittaisi tavallisille kuluttajille 
järkevän hintaisia käyttöautoja. 
Hankintahinta lienee se suurin 
ongelma. Toinen paljon puhut-
tava haaste on toimintamatka 
ja latausinfran puutteet. Toki 
ympäristöhaasteet ja sähkön-
tuotanto puhuttavat myös, mut-
ta kirjoittajalla ei ole tietämystä 

riittävästi käsittelemään suuria 
globaaleja kysymyksiä. Keski-
tyn vain autoihin ja niillä aja-
miseen lyhyiden maistiaisten 
kautta.

Halvimpia täyssähköautoja tai-
taa saada juuri alle 20 k€:n. Sil-
loin joutuu luopumaan isoista 

tiloista, suorituskyvystä ja toi-
mintamatkasta. 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 toimin-
tasäteeltään käyttökelpoinen ja 

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

valtavasti ja optioina vielä lisää.

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

Sähköä saa sieltä, missä on 
pistorasia. Tässäkin on aa-
muksi tankki täynnä. Voima-
virtapistokkeesta saadaan 11 
kw:n teho, jolla saadaan akku 
täyteen lyhyemmänkin yön 
aikana. Reissussa pikalaturit 
ja Supercharger-verkosto tar-
joaa huippunopeaa latausta.
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hyvin varusteltu auto. Hinnat 
alkavat alle 30 k€:sta ja toimin-
tamatkaa on 280 km:n luokkaa, 
käytännössä sillä pääsee 150 - 
220 km Tämä riittää jo monille 
normiarkeen. Kotona ladattu 
auto on aina tankattuna ja val-
miina 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 en-
sin markkinoille ID 3:n, joka 
on Golf- kokoluokkaan laaduk-
kaasti suoraan sähköautoksi 
suunniteltu. Toimintamatkaa on 
parhaimmillaan 520 km ja tehoa 
204 hv. Tilat riittävät jo perhe-
käyttöön mukavasti. Tämän jäl-
keen esiteltiin ID 4 joka on jo 
reilunkokoinen SUV 1000 kg:n 
perävaunupainoineen. Tämä 
sopisi jo taksikäyttöönkin val-
lan erinomaisesti. Tekniikka on 
samaa pikkuveljensä kanssa. 
Muutkin VAG-merkit tuovat 
omat sähköversionsa markki-
noille tuota pikaa. Uudet Volk-
karit ovat takavetoisia, kuten 
suoraan sähköisiksi suunnitellut 
autot yleensäkin.

Korealaiset Hyundai Kona ja 
Kia Niro Electric jakavan saman 
tekniikan eli ovat saman kon-
sernin tuotteita. Kia on himpun 
isompi ja Hyundai nuorekkaam-
pi, mutta tiloiltaan pienempi. 
Toimintamatkaa luvataan 455 
km ja kaupungissa pääsee jon-
kin verran pidemmälle. ”Polt-
toainetaloudeltaan” nämä ovat 
huipputuotteita, sähkönkulutus-
lukemat ovat omaa luokkaansa. 
Hintahaarukkaa on 39 k€-50 k€ 
varusteista ja versiosta riippuen. 
Se on paljon rahaa ja kun sielul-
taan nämä ovat paljon halvem-
pia, sama auto polttomoottorilla 
maksaa alle 30 k€ ja hybridinä 
hieman yli. Nämä polveutuvat 
polttomoottoriautoista, joka nä-
kyy perinteisempinä toteutuksi-
na ja tilankäytössä. Esim. kone-
huoneessa 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-

tumaasturi. Tilaa on mukavasti 
eli siinä olisi todella vahva haas-
taja Volkkarille ja korealaisil-
le. Autoja on eri tehoisina sekä 
taka- että nelivetoisina.

Tässä hintaluokassa Teslan Mo-
del 3 tarjoaa veret seisauttavaa 
suorituskykyä. Alkaen mallin 
toimintamatka on 450 km:n 
luokkaa, 0-100 km/h ponkais-
taan 5,6 sek. huippunopeuttakin 
225, tehoa 325 hv. Vetokouk-
kuun voi kytkeä 1000 kilon kär-
ryn. Lataukset hoituvat nopeasti 
ja tilat riittävät normikäyttöön 
todella kivasti. Näin maallikon 
silmin Tesla on tietokoneen ja 
auton risteytys. Sovelluksia on 
koko ruudun täydeltä niin viih-
teeksi, kuin ajamiseen ja matkan 
sujuvuuteen. Amerikassa on 
ymmärretty suomalainen huu-
morintaju. Valikossa on pieru-
tyyny, jolla saadaan huumoria 
matkantekoon. Ääniä voi valita 
lukuisista erilaisista törähdyk-
sistä. Ajoin pienen lenkin Ves-
kun uudella autolla. Ajettavuus 
on mukavan helppoa, auto kul-
kee autopilotin avulla pieniä 
matkoja ilman aktiivista ohjaa-
mista ja huomioi automaattisesti 
nopeusrajoitukset. Suorituskyky 
on todella vakuuttava. Moot-
toritielle mentäessä kiihdytys 
sujuu kuin moottoripyörällä, 
tosin sähköautossa riittää pelkkä 
oikeanpuoleisen polkimen pai-
nallus. Varusteita on jo alkaen-
mallissa läkähdyksiin saakka. 
Jos joutuu viettämään autossa 
vaikka yönsä tai muuten venttai-
lemaan, Camp-mode pitää auton 
lämpimänä/viileänä pitkäänkin, 
koiralle on oma toimintonsa eli 

lemmikin voi jättää kesäkuumal-
la autoon ja säätää sisälämpöti-
lan vaikka 22 asteeseen. Kamera 
valvoo parkkipaikan tapahtumia 
eli kolhijat kuvataan armotta. 
Kaikki toiminnot hoituvat ison 
kosketusnäytön kautta, ainoas-
taan vilkut, pyyhkijät ja vaihteet 
hoituvat viiksikatkaisijoista. 
Auton softapuolelle tulee päivi-
tykset 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 sel-
västi 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 toi-
vomisen varaa. Tehoa on tarjolla 
530 heppaa, ensimmäinen sata-
nen tulee täyteen 4 sekunnissa ja 
huippuja on varmasti riittävästi. 
Huippulaadukas herkku, joka 
maksaa 100 000 € enemmän 
kuin jo hyvillä spekseillä va-
rustettu TeslanModel 3.Sähkö-
Porchessa on autoveroa vain 
4000 €. Vastaavan bensamallin 
vero olisi jotain aivan muuta. 
Kuusinumeroinen hintalappu al-
kaa 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 

Porsche Taycan 4S on hieno sportti, joka 4-ovisena käy hyvin arkiajoon. Luxusta ja merkin perin-
teitä kunnioittavaa tyyliä

Ohjaamossa on kuljettajan edessä oikeat mittarit näytöllä toteu-
tettuna. Vesa Heino on innokas automies ja Porsche kelpaisi kyllä.
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mielellään koeajettavaksi uut-
ta tekniikkaa, sillä jos kokeilet, 
ihastut varmasti.

Kun hyppää kuljettajan paikal-
le, näkymä on kieltämättä uusi. 
Jotkut sanovat, että ajat tieto-
konetta, etkä autoa. Tämä on 
kieltämättä osaksi totta. Hallin-

talaitteet ovat toteutetut näytöin 
ja norminappulat ovat miltei 
historiaa. Ohjauspyörä viiksikat-
kaisijoineen ovat tuttuja. Pienen 
perehtymisen jälkeen ajaminen 
sujuu helposti. Auto lämpiää ja 
jäähtyy ihan saman tien eli se 
on aina käyttövalmis kuin ak-
kuporakone. Puhelinsovelluk-

silla voit tehdä esilämmitykset 
ja hallita lataamista. Vaihdeva-
litsimesta vain D päälle ja siitä 
lähdetään. Auto lähtee nätisti 
liikkeelle ja ajoltaan ne ovat 
ihan samanlaisia kuin muutkin 
automaattivaihteiset, ainoastaan 
paljon hiljaisempia ja miellyt-
tävämpiä. Kiihtyvyys on ihan 
omaa luokkaansa. Väkevä, 300 
– 600 Nm:n maksimivääntöon 
käytössä heti ensimetreiltä. Auto 
liikkuu uskomattoman vaivatto-
masti ja ohitukset sujuvat kuin 
taikavoimasta. Jos ostat saman 
suorituskyvyn omaavan poltto-
moottoriauton, joudut ostamaan 
todella paljon kalliimman eri-
koisauton. Nyt halvin Tesla hoi-
taa ”huvipuistoefektin” noihin 
verrattuna pikkurahalla. Toki 
luxus-tuotteet ovat ihan eri asia, 
mutta jos pelkkä suorituskyky 
on focuksena, niin sitten voidaan 
verrata huippukalliisiin urheilu-
autoihin. 

Sähköautoja tulee markkinoille 
kovaa vauhtia. Miltei joka mer-
killä on omansa. Mallisto pai-
nottuu katumaastureihin ja viis-

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.

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

Sopiiko sähköauto 
minulle?

Teknisesti sähköpeli olisi mitä 
sopivin ajoihini. En ole aikoi-
hin käynyt henkilöautolla niin 
kaukana, etteikö sähkö olisi riit-
tänyt perille ilman välilatausta. 
Työmatkani on vain 2 km, joten 
kaikki ajot liittyvät muuhun ar-
keen ja vapaa-aikaan. Mökki-
matka on 260 km eli se menisi 
heittämällä ja mökillä voisin 
ladata akun täyteen tai pikalatu-
rissa läheisellä ABC-asemalla. 
Helsingin reissu edestakaisin 
(230 km) menisi lataamatta ja 
jne. Lapissa olen käynyt hen-
kilöautolla viimeksi joskus vii-
me vuosituhannella. Pitkätkin 



19Charter Club   2/21

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 liikkeellä lähdettäessä.+ Ei tarvitse läträtä polttoaineiden kanssa, auto on aina ”tankattuna” pihassa.+ Ajat huomaamattasi rauhallisesti, ennakoivasti ja taloudellisesti+ Äänimaailma ja fiilis on erilainen.

Miinukset:
- Autojen hankintahinta on vielä korkea tavalliselle palkansaajalle.- Latausinfra laahaa pikkuisen perässä. Sesonkeina tunkua latureille.- Pidemmät matkat vaativat suunnittelua.
- Tarjonta on vielä rajallista, tosin kasvaa kovaa vauhtia.- Vetokoukkua ei saa kaikkiin autoihin, vetopainot ovat rajallisia.- Äänimaailma ja fiilis on erilainen.

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, läm-
pötila, ajoympäristö ja akun 
lämpötila. Hyvällä reittisuun-
nittelulla hoituisi kyllä kaikki 

reissut ja tulevaisuudessa aina 
vain sujuvammin. Auton valin-
nassa latausnopeuden merki-
tys on tärkeä ominaisuus siinä 
missä toimintamatkakin.

Nykyisellä ajosuoritteellani 
(noin 15 000 km) jatkan aja-
mista vanhoilla ranskalaisilla, 
joiden arvo on roimasti alle suo-
malaisen keskivertoauton arvon. 
Väliraha uuteen olisi melkoinen. 
Jos suoritteeni olisi 35 - 40 000 
km, tilaisin sähköauton todennä-
köisesti heti. 

Hankintahinta on minulle ja 
varmasti monille muillekin 
kollegoille liian kova. Ratkai-
su löytyy rahoitusratkaisuista. 
Laskin ihan taskulaskimel-
la, että pienellä käsirahalla ja 
ihan realistisella jäännösarvol-
la kuukausierä jäisi 400 euron 
tienoille, jolloin noin 40 000 
km ajosuoritteella sähkäri olisi 
halvempi hankkia, pitää ja ajaa 
kuin muutaman tonnin diese-
lauto. Polttisautojen käyttöku-
lut ovat niin kovat, että säästy-
neillä bensalaskuilla, veroilla ja 

huolloilla kuolettaa sähköauton 
pääoman.

Sähkö maksaa kotona noin 3 €/ 
100 km. Sähköauto syö satasel-
la esim. 17 kwh, joka tarkoitta 
1,7 l dieseliä tai 1,9 l bensiiniä. 
Energia on valtaosin kotimaista 
ja käyttäjä voi valita täysin hiili-
neutraalin sähkön. 

Teksti ja kuvat:
Timo Rinnekari

Ford Mustangista tehty sähköversio onkin katumaasturi.
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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 maa-
ilman kansojen kohtaloita. Bus-
siyrityksillä oli tilauskirjoissan 
paljon erilaisia tilausajoja. Mut-
ta kuinka ollakaan, yhdessä päi-
vässä kaikki peruivat matkansa 
saartojen ja taudintarttumisen 
pelossa. Terveyden kannalta 
hyvä asia. Satavarmasti vaaka-
kupissa painaa terveys enemmän 
kuin vapaa-ajan virkistäytymis-
matkat, urheiluun liittyvät mat-
kat tai erilaiset kokousmatkat. 

Moni bussiyritys on pannut pillit 
pussiin ja lopettanut tai ainakin 
alasajanut toimintansa. Näin 
kävi myös minun pitkäaikai-
selle työnantajalleni ja yhdelle 
Suomen vanhimmista linja-au-
toyrityksistä, Jääskeläisen Auto 
Oy:lle.

Palataanko koskaan entisiin ai-
koihin? Tuskinpa. Rokotteilta 
odotetaan paljon. Kunhan kan-
salaiset saadaan rokotettua niin 
mailma palaa entiselleen. Näin 
ei saatakaan käydä. Etätyöt ja 
-kokoukset netin välityksellä 
ovat tulleet jäädäkseen. Se vä-
hentää matkustamista. 

Eläkeläisporukat saattavat tilata 
bussin ja matkustaa lähikaupun-
kiin katsomaan teatteriesityksiä, 
mutta luulenpa että monella 
kynnys on suurempi lähteä mat-
kalle. 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 vaipu-
ko synkkyyteen, vaan nokka 

kohti tulevaisuutta luottavaisin 
mielin. Tilausajokuljettajien 
jäsenmäärä ei kuitenkaan ole 
sanottavammin laskenut. Se 
on hyvä asia, mutta näkyykö 
jäsenmäärän nytkähdys vasta 
vuodenvaihteen jälkeen kun-
han jäsenmaksut kolahtavat 
postilaatikkoon? Nähtäväksi 
jää. Omalta kohdaltani aloitan 
uudessa yrityksessä Kymen 
Carterlinessa sopisliikenteen 
ajossa. Yritys laajentaa toimin-
taansa Savon alueelle. On hie-
noa, että uskoa tulevaisuuteen 
löytyy. Toivotan onnea yrityk-
selle.

Ajatuksia taudintarttumisen 
ehkäisemiseksi kuljettajan nä-
kökohdasta tuli mieleeni, miten 
voitaisiin kuljettajaa suojella. 

Voisivatko koritehtaiden in-
sinöörit parantaa kuljettajan 
eristystä matkustajatilasta? Voi-
taisiinko kuljettajan taakse ja 
osittain sivulle määrätä pakolli-
seksi suojapleksit? Voitaisiinko 
matkustajatila muutoin eristää 
paremmin bussin etuosasta? 
Tämä suojaushan ei olisi vain 
tarttuvia tauteja vastaan, vaan se 
toimisi myös suojana väkivaltai-
selta hyökkäykselta. Tämäkin 

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 hakeutu-
maan muille aloille saadakseen 
toimeentulonsa. 

Helpolla eivät ole päässeet bus-
siyrityksetkään. Kallis kalusto 
seisoo pihassa jo toista vuotta 
tuottamatta mitään. On yrityk-
siä joilla ei ole linjaliikennettä, 
joka saattaisi jollain tavalla taata 
hankalasta ajasta selviytymisen. 
Tosin matkustajat vakio- ja pi-
kavuoroillakin ovat merkittäväs-
ti vähentyneet ja yritykset ovat 
joutuneet karsimaan vuorojaan 
raskaalla kädellä. Vain kuntien 
sopimusliikenne toimii lähes 
samalla tavoin kuin ennen ko-
ronaa. 

on jo ennen keksitty asia, mutta 
jälleen ajankohtainen. Tähän ei 
kuitenkaan ole kiinnitetty tar-
peellista huomiota. Lähiliiken-
teen autoissa on kuitenkin jo 
saatu aikaan jonkinlaisia suoja-
ratkaisuja. 

Koronatauti on herkkä leviä-
mään. Tästä esimerkkinä Hel-
sinki – Savonlinna -pikavuorolla 
ollut sairastunut matkustaja sai 
aikaan pitkän ketjun Savon-
linnan seudulla. Tartunnalta ei 
välttynyt kuljettajakaan, jopa 
bussiyhtiön henkilökuntakin 
sairastui johtoporrasta myöten. 
Vastuuntunteva ihminen ei läh-
de sairaana matkalle mutta aina 
taudinkantaja ei välttämättä edes 
tiedä olevansa sairas.

Kuljettajan maskin käyttö on 
lain mukaan kielletty. Naa-
mioituneena kun ei saa ajaa. 
Tässä tapauksessa kuitenkin 
on hyöty suurempi ja lakia voi 
näin laillisesti kiertää. Ammat-
tiliikenteen kuljettajille suosi-
tellaan maskin käyttöä toistai-
seksi.

Yritetään pysyä terveenä 

Ari Karesvuo
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• 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

LIEKSA

Pielisen museo

Kolin kansallismaisema
ja maisemanähtävyys

Paaterin kirkko

Reima ja Raili Pietilän 
sunnittelema kivikirkko

Eva Ryynäsen taiteilijakoti

Mätäsvaaran kaivoskylä

Ruunaan retkeilyalue ja 
kosket

Änäkäisen virkistysmetsä

Pikkukilin elämyspiha

KAJAANI

NIVALA

• 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

Kyösti ja Kalervo 
Kallion museo

Kyösti Kallion 
hautamuistomerkki

Lukuisat Nivalan 
liikuntapaikat

Vuonna 1803 
rakennettu Nivalan 
puukirkko

Grazylandia 

18-reikäinen, upea
golfkenttä
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91-paikkainen	Unvi-Scania	DD	
Jumbobus	Oy:lle

Isojen bussien merkkivalikoima 
lisääntyy Suomessa Voitto Kuk-
kolan ja Toni Paussun yhteis-
yritys Jumbobus Oy:ssä tehdyn 
hankintapäätöksen myötä.

Espanjalainen bussikoritehdas 
Unvi valiutui kaksikerrosbussin 
korirakentajaksi ja Scanian KEB 
450 6x2 alustaksi, kun miehet 
pohtivat kaksikerrosbussin han-
kintaa. Aikansa erilaisia vaihto-
ehtoja ja bussimerkkejä tutkittu-
aan, päätös oli lopulta helpompi 
tehdä kuin aluksi tuntui. Unvi-
tehdas osoittautui neuvotteluis-
sa olevan aidosti kiinnostunut 
pohjoisista asiakkaistaan ja 
näistä meitä lähellä olevista olo-
suhteista. Tehdas toimii globaa-
listi ja pyrkii toimittamaan aina 
oikeanlaisen ajoneuvon tilaajan 
sijainnin ja käyttötarkoituksen 
mukaan. 

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.

Alakerran matkustamo on asiallisen tyylikäs. Keskioven edessä oleva penkkipari on helppo siirtää 
pyörätuolitilan saamiseksi.

Koeajossa
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UNVI SIL -bussi on suunniteltu 
toimimaan Jumbo Bus Oy:n lii-
keidean mukaisessa liikentees-
sä. Matkustajakapasiteetti 91 
paikkaa on suurimpia Suomessa 
olevista turistibusseista. Luke-
ma on joustava sikäli, että penk-
kien väliä muuttamalla voidaan 
myös henkilömäärää muuttaa 
haluttuun suuntaan. Suuri kapa-
siteetti pienentää matkustajayk-
sikkökustannusta, kun yhdellä 
bussilla voidaan kuljettaa lähes 
kahden tavanomaisen turistibus-
sin väkimäärä. 

Perusratkaisut turistikaksiker-
rosbusseissa vaihtelevat jonkin 
verran valmistajasta riippuen. 
Yleisesti ottaen yläkerta on yk-
siosainen ja sinne johtaa kahdet 
portaat, edestä ja keskeltä. Ala-
kerrassa on ohjaamo, matkusta-
mo, keittiö ja wc. Tavaratila on 
keskiosasta taakse voimaosaston 
päällä. Yleensä alamatkusta-
mosta on jonkinlainen mies-
luukku sinne. Unvin luukku 
on kohtalaisen suuri, joten sen 
taakse voi varastoida vaikkapa 
pullovesipakkauksia tai muuta 
matkustajahuoltoon liittyvää. 

UNVIn kerrosratkaisu on mie-
lenkiintoinen. Yläkerran lattia-
tasoa on pudotettu muutamalla 
sentillä edestä keskelle, mikä on 
havaittavissa alakerran katossa. 
Kävelytilaa on säilynyt koh-
tuullisesti kummassakin. WC on 
keskioven kohdalla vasemmalla 
puolella, pönttö on poikkisuun-
taisesti asennettu, ja siivousta 
ajatellen seinä-lattiapinnat ovat 
yhtenäistä muovivalua. Pyö-
rätuolipaikka on samoin auton 
keskellä ja ramppi on manuaali-
sesti käännettävää mallia. 

Matkustamon penkit ovat hy-
viä istua. Niissä on käännettävä 
tarjotin ja tukevat kahvat . Ku-
vamonitorointi on hoidettu eril-
lisillä ruuduilla. Jokaisessa istui-
messa on oma USB-pistoke ja 
220V-pistorasioita on muutama 
sopivissa paikoissa. 

Scania 6x2 -alusta toimii hyvin 
autossa. Moottoriteho on riittä-
vä: 12,7-litraisesta 6-sylinteri-
sestä turbokoneesta irtoaa 450 
hevosvoimaa. Vakionopeuden-
säädin, kaista- ja jarruavusti-
met ovat kuljettajalle mukavia 
apureita muiden perustehdas-
varusteiden lisäksi. Hispacold-
ilmastoinnin voi olettaa riittävän 
myös meidän oloissamme. Av-

Keskiovea vastapäätä on poikittain 
 asennettu WC.

Keskiportaikko on perinteisellä paikallaan  
ja riittävän leveä kulkea.

Yläkerran kävelykorkeus on saatu aikaiseksi erikoisella välikattorakenteella. Penkeissä on perusva-
rustus tarjotinlevyineen. Käsikahvat ovat tukevat. Monitoreja on aivan edessä kaksi ja keskellä yksi.
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laitteet ovat Bosch Professional 
-tuotteita.

Scanian moottorin päivittäistar-
kastuskohteet ovat hyvin esillä. 
Suuremmat huoltotarpeet hoitu-
vat merkkikorjaamoissa, koska 
tekniikka koostuu vakio-osista. 
Korin korjaukseen saa tehtaal-
ta nopeasti sähköiset ohjeet ja 
esimerkiksi sähköpäätaulu, re-
leistö ja sulakkeet on sijoitettu 
sisätiloihin kuljettajan taakse 
pyöräkotelon päällä olevaan laa-
tikkoon. 

Ajotuntumaa bussista on saatu 
muutaman tuhannen kilometrin 
verran Espanjan Galician Ou-
rensesta Suomen Helsinkiin. Se 
oli samalla koeajoa valmistuk-
sen jälkeen. Mitään mainittavaa 
ei matkalla ilmennyt.

Jutun teon aikaan bussi oli Ko-
nalassa nykyisen bussihuolto-
korjaamon pihalla, joka siirtyi 
vuoden alussa Ruskeasuon hal-
leilta takaisin Kehä I:n ja Van-
han Vihdintien pakeille. Auto on 
rekisteröity Suomeen. Käymme 
myöhemmin kokeilemassa sitä 
”on the road”!

Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki

Hallintalaitteet ovat lähellä ja selkeitä. Monitorikuva antaa infoa tarvittaessa molemmista kerroksista.

Moottorin tarkastuspisteet ovat hyvin esillä.

Korirakenteelle tyypillisesti tavaratila on taka-akselistojen 
päällä. Sinne on luukut molemmilla puolilla ja ovi, mut-
ta yhteysluukku myös alakerran matkustamosta. Takana 

näkyy keskuspölynimuri.

Bussin takaosaan on saatavilla 
myös vetokoukku. Hyvä varuste hie-
man isommallekin perävaunulle, 
joita Euroopassa paljon harraste-
taan. Yli 750kg:n vaunun käytössä 
kuljettajalla tulee olla ajokortissa 

myös iso E.
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Auton sähköpäätaulu on vasemman pyöräpesän päällä kuljet-
tajan takana. Esimerkillisen hyvässä paikassa, jos jotain sula-

ketta tms pitää tarkastaa.

• 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 /näyt-

tö sekä varoitus liian alhaisesta paineesta
• kääntyvä taka-akseli

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

• Invaramppi
• automaattinen ilmastointi koko matkus-

tamossa + kuljettajalle erikseen
• webasto
• leveä takaovi
• wc
• USB jokaiselle matkustajalle
• 220v sähköpistoke
• audiolaitteet näytöillä
• nahkapenkit kääntyvillä selkänojilla

• selkeänäyttöiset linjakilvet edessä ja ta-
kana

• kameravalvonta sisällä, sekä ovikamera 
edessä

• peruutuskamera
• lisäperuutusvalot 4 kpl

• kylkivalot ylhäällä ulkona koko auton 
matkalla molemmin puolin

• tavaratila sähköisillä avauksella 9m3
• moottoritilan sammutusjärjestelmä auto-

maattinen
• led lisäpitkät
• näyttävä sisävalaistus led eri väreillä
• lämmitettävä tuulilasi
• pöytäryhmät 2 kpl
• langaton mikrofoni + 2 langallista
• vetokoukku
• peräkärry 18,5m3 laukuille hyllyt 4 ta-

sossa säädettävät
• parkkitutkat taakse
• wifi
• polttoainetankki 500l
• keskuspölynimuri

Jumbo Bus Oy:n omistavat toimitusjohtaja Voitto Kukkola ja hal-
lituksen puheenjohtaja Toni Paussu. Yritys on solminut UNVI SIL 
-bussien Suomen edustussopimuksen maahantuonnista. Espan-
jalainen 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.
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Koeajossa

Deltan	uusi	stara

Volvon 9700DD-esittelybussi 
käväisi Suomessa toukokuussa 
ja sitä esiteltiin lehdistölle sekä 
asiakkaille. Edellisessä nume-
rossa Tom Rönnberg esitteli 
kaksikerrobussia seikkaperäi-
semmin, joten tässä sepustuk-
sessa keskitytään ajotuntumaan.

Tavallinen, aito Volvo

New Volvo 9700 on jo muu-
taman 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 vali-
ta kahdesta eri vaihtoehdosta, I-
shiftin saa kepillä (kuten demo-
autossa) tai napeilla. Taustapeilit 
on korvattu kameroilla kuten 
matkustamon ja ovien valvon-
takin. Itse tykäistyin kamerapei-
leihin välittömästi.

Pari asiaa haluan nostaa erityi-
sesti esiin. Kuljettajan paikan 
äänettömyys moottoritienopeu-
dessa on poikkeuksellista. Linja-
autolle tuttu suhinapuhina puut-
tuu kokonaan. Peilittömyydellä 
lienee tässä osatekijänsä.

Ohjaus on todella keveä. En-
simmäisenä tuli mieleeni Scania 
112:n ohjaustuntuma. Volvon 
Dynamic Steering on erinomai-
nen keksintö. Ketteräksikin 
neljätoista metristä bussia voisi 
luonnehtia.

Minulla, normaalikokoisella 
kuljettajalla on päätilaa jopa 
runsaasti. Tottakai liian pitkäksi 
venähtäneellä näin ei välttämät-
tä ole.

Ajamisen helppous saattaa muo-
dostua harhaksi ja silloin saattaa 
sattua haavereita. Kaksiker-
rosbussin kuljettaja ei näe aja-
mansa bussin yläkulmia, joten Linja-autoissa tärkeintä on, että kuljettajalla on nappeja mitä painella.
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valotolppamainosten ja puiden 
oksien huomioiminen ajoissa on 
ensiarvoisen tärkeää.

Turvallisuusnäkökulmaa Vol-
volla on siinäkin, että kuljettajan 
edessä on varsin paljon vällyä 
josta on törmäystilanteessa var-
masti hyötyä. Näin ei kaikilla 
kilpailijoilla ole.

Näyttävä kori

Demoauton väritys on onnis-
tunut, muotoilusta aina ollaan 
montaa mieltä tietysti. Varsinkin 
takaosan monet muodot autta-
vat polttoainekulutukseen, sillä 
”dragia” on vähemmän. Samalla 
sen kerrotaan estävän perän li-
kaantumista. Bussin varusteluun 
en nyt puutu, sillä kyseessä on 
esittelybussi. Asiakas sitten kat-
soo mitä himmeleitä näkee tar-
peellisena. Carrus Deltalle sataa 
lisäpisteitä myös keskikäytävän 
väljyydestä.

Matkatavarat lastataan mootto-
rin päälle, kuten näissä bussityy-
peissä tapana on. Silmämääräi-
sesti katseltuna ruuma on suuri; 
tai ainakin suurempi mihin itse 
olen tottunut.

Pari sanaa lopuksi

Ajotietokoneen kertoma keski-
kulutus näytti 25 litraa sataselle. 
Volvon edustajan, Jani Kangas-
mäen 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.

Carrus Delta ja Volvo ovat saa-
neet hienon tuotteen aikaisek-
si. Näitä on tätä kirjoitettaessa 
myyty kaikessa hiljaisuuden 
tilassa yli 40 kappaletta, suurin 
osa Ruotsiin tietenkin. Kuka on-
nekas saa tämän ensimmäiseksi 
suomalaisiin kilpiin?

Kiitos Volvolle (Petteri Reku ja 
Jani Kangasmäki) tästä koeajo-
mahdollisuudesta näin tuoreel-
taan. Bussi matkasi tämän jäl-
keen takaisin Ruotsiin.

Teksti ja kuvat: 
Kimmo Wirén

Takaosassa muotoja riittää.

Tavaratila vaikutti poikkeuksellisen suurelta ollakseen 
kaksikerrosbussin ruuma. Toivottavasti kamerat pian yleistyvät.
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Koeajossa

Volvo	7900	EA	sähkönivelbussi
Volvo 7900 EA sähkönivelbus-
si on alkuvuodesta vieraillut 
Suomessa esittely- ja koeajotar-
koituksessa. Se on ollut liiken-
neoperaattoreiden ja pääkaupun-
kiseudulla HSL:n koekäytössä. 
Charter Club-lehden avustaja 
pääsi maaliskuussa tutustumaan 
bussiin yhdessä Auto tekniikka 
ja kuljetus -ammattilehden edus-
tajien kanssa.

1980-90-luvuilla pääkaupunki-
seudulla oli käytössä runsaasti-
kin nivelbusseja, mutta 1990-lu-
vun lopussa niitä alettiin korvata 
telibusseilla. Linja-liikenteessä 
nivelbussi on lyhyemmillä ak-
seliväleillä ja lyhyemmällä 
takaylityksellään ajokäyttäyty-
miseltään telibussia hieman not-
keakulkuisempi.

Liikenteen tilaajana HSL asetti 
nyt ehdoksi joidenkin bussiliiken-
teen kilpailutuskohteisiin sähkö-
käyttöisiä nivelbusseja. Suomen 
Volvo bussiosasto päätti lainata 
emoyhtiönsä esittelysähkönivel-
bussin tänne, jotta suomalaiset 
bussioperaattorit pääsisivät tu-
tustumaan myös Volvo-vaihtoeh-
toon. Uhkana on muuten, että val-
taosa bussihankinnoista Suomen 
kaupunkeihin kohdistuu kiinalais-
valmistajien sähköbusseihin.

Kuljettajan paikka ja hallinta-
laitteet ovat nivelbussissa yhte-
neväiset kaksiakselisen kanssa. 
Myös dieselbussiin tottuneelle 
kuljettajalle ohjaamo on tutun 
oloinen. Ainoa asia, johon pi-
tää kiinnittää huomiota on, että 
myös sähköbussi vaatii käynnis-
tyskatkaisimen käännön käyn-
nistysasennon kautta, ennen 
kuin bussilla päästään liikkeelle. 
Ohjaustehostin on sähkökäyttöi-
nen VDS-tyyppinen.

Koiviston Auto -konserniin 
kuuluva Helsingin Bussiliiken-

ne on viime syksystä asti koe-
ajanut kaksiakselisen Volvo 
7900 E sähköbussin pääasiassa 
HSL:n linjalla 23. Linjan pää-
tepysäkille Helsingin Ruskea-
suolle on loppuvuodesta 2020 
pystytetty yhteistyössä Volvon 
ja lahtelaisen Kempowerin 
kanssa kehitetty kotimainen 
sähköbussien OppCharge (Op-
portunitycharging) standardin 
mukainen lataustolppa. Nivel-
bussin akkuja voi tällaisesta 
tolpasta ladata enimmillään 
450 kW:n teholla. Varikolla 
auto voidaan CCS2-latauksella 

ladata enintään 150 kW:n te-
holla.

OppCharge-ratkaisussa liikkuva 
virroitin on asennettu lataustolp-
paan, ja bussien katolla on vain 
kiinteät kiskot virransyöttöä var-
ten. HSL on Linkker-bussejaan 
varten aikaisemmin valinnut jär-
jestelmän, jossa liikkuva virroi-
tin on bussin katolla (panto up). 
Panto up -ratkaisu on latauksen 
kannalta esimerkiksi talviseen 
aikaan Helsingissä osoittautunut 
haavoittuvaksi. Päätepysäkkien 
epätasaisuudet latauspaikoilla 

 Sähkönivelbussin latauksessa päätepysäkillä.

Sähkönivelbussin matkustamon näkymää nivelestä taaksepäin.
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voivat johtaa auton vinoon pysä-
köintiasentoon, eikä lataus aina 
sen vuoksi onnistu ensimmäisel-
lä yrittämällä.

Volvo 7900 EA (Electric Ar-
ticulated) sähkönivelbussi pe-
rustuu pitkälti Volvo 7900 E 
kaksiakseliseen vastaavaan 
sähköbussiin. Saksalainen Hüb-
ner on toimittanut nivelosan 
komponentit. Taka-akseli on 
ZF:n valmistama AV133 por-
taaliakseli. Sähkömoottoreita 
on nivelbussissa 2 kpl, jotka 
on asennettu kaksiportaiseen 
mekaaniseen planeettapyöräs-
tövaihteeseen. Moottoreiden 
huipputeho on 200 kW/kpl (jat-
kuva teho 170 kW), joka antaa 
vetopyörille enimmillään 31 
000 Nm:n vääntömomentin. 
Kaksiakselisessa bussissa on 
yksi sähkömoottori.

Akkukapasiteetti on valittavissa 
lataustavan ja ajotarpeiden mu-
kaan, neljästä kuuteen akkua. 
Varauskapasiteetiltään akut ovat 
vastaisuudessa runsaat 60 kWh/
akku. Jokainen akkuyksikkö 
painaa noin 530 kg. Bussin mat-
kustamon lämmitys ja viilennys 
hoidetaan sähkökäyttöisellä il-
malämpöpumpulla, talvea var-
ten on käytettävissä polttoneste-
käyttöinen lisälämmitin.

Normikulutuksena kaupunkilii-
kennebussissa voidaan yleensä 
laskea noin 1 kWh:n sähkönku-
lutusta ajettua kilometriä kohti. 
Sähköajoneuvoissa toimintasä-
de lataukseen nähden on kuor-
mituksen lisäksi suuresti sidottu 
myös vallitseviin ulkolämpöti-
loihin. Akkujen ja matkustamon 
lämmitys- ja jäähdytystoimin-
not syövät käytettävissä ole-
vasta 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. te-
libussissa n. 4,3 m). Nivelen 
suurin kääntökulma on 52 as-
tetta, vaakasunnassa 10 astetta. 
Kääntöympyrä korin etukul-
masta mitattuna 24,6 m, etu-
pyöristä 21,5 m. Auton koko-
naismassa kuormattuna 29 tn, 
omamassa 20,6 tn.

Matkustamon yleisilme on sa-
mantapainen kuin muissa Vol-
vo 7900 ja 8900 kaupunkibus-

 Sähkönivelbussin latauksessa päätepysäkillä.

Huittisten Portti

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

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

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

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

Muista myös herkulliset á la Carte -annoksemme!

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

ma–la 7–22, su 9–22

Avoinna klo 9–23

Tervetuloa!

Jatkuvasti 
hyviä tarjouksia!

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

LAUKKU-CENTER

Kuljettajan työympäristö on Volvosta tuttu.

seissa. Kuormituksen kannalta 
suurin sallittu matkustajamäärä 
on 145 henkilöä. Normaali-
käytössä luku kuitenkin on vä-
häisempi, koska käytettävissä 
oleva seisomatilan vapaa pinta-
ala rajoittaa matkustajamäärää. 
Matkustajille tarkoitettuja is-
tumapaikkoja bussiin voidaan 
sijoittaa enimmillään 53. Ni-
velosa vähentää käytännössä 
muutaman istumapaikan nivel-
busseissa.

Teksti ja kuvat: 
Tom Rönnberg.
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Yhteistyökumppanimme

Lähes 30 vuotta bussikauppaa 
tehnyt perheyritys Finneoplan 
on joutunut koko linja-autoalan 
tavoin kärsinyt koronasta. Hil-
jaisesta jaksosta huolimatta yrit-
täjät Ville Ketola ja Hannu Hen-
riksson uskovat tulevaisuuteen 
ja vakuuttavat, että bussikaup-
paa jatketaan ja siihen panoste-
taan vahvasti. 

Korona on mätkinyt koko 
linja-autoalaa kunnolla. Bussi-
yritysten ja kuljettajien lisäksi 
kurimukseen ovat joutuneet 
muutkin alan toimijat ja etenkin 
bussimyynti. Vaikeuksissa ovat 
olleet niin uusien kuin käytetty-
jen bussien kauppiaat.

– On meilläkin uudenkarheita 
hienoja busseja odottamassa 
ostajaansa. Pitää ajatella posi-
tiivisesti: kun asiakkailla tulee 
autotarpeita, pystymme toimit-
tamaan hänelle kalustoa nopeas-
ti, Ketola naurahtaa.

– Ja syksyä varten on jo tehty 
satsauksia, Ketola vakuuttaa.

vojen tuontiin ulkomailta. Tätä 
ennen yrityksen kautta tuli Sak-
sasta useita kymmeniä Scania 
OmniExpressejä ”paluumuut-
tajina”.

– Valitsemme autot aina erittäin 
huolellisesti. Meillä on vuosi-
kymmenten kuluessa kertynyt 
Eurooppaan erinomainen ja 
luotettava kontaktien verkosto, 
jota hyödynnämme asiakkai-
demme parhaaksi, Ketola mai-
nitsee.

Valmiina 
liikenteeseen

Jo varhaisessa vaiheessa Fin-
neoplanilla otettiin periaatteek-
si, että kaupanteon lähtökohta-
na täytyy olla asiakkaan saama 
hyöty.

– Vaihtoautoissa on tietysti aina 
riskinsä, mutta myyjä voi sen-
tään jotain tehdä niiden mini-
moimiseksi. Onhan se meillekin 
takaisku, jos asiakkaalle toimi-
tettu auto menee epäkuntoon 
ja matka vaikkapa ulkomailla 
keskeytyy, Hannu Henriksson 
huomauttaa.

Myyntiin tuleva bussi käydään 
huolellisesti läpi ja havaitut 
puutteet korjataan toimintaky-
vyn turvaamiseksi.

– Toimitamme auton katsastettu-
na, rekisteröitynä ja muutenkin 
valmiina lähtemään ajoon vaik-
ka heti, Ketola kiteyttää.

Ulkoa tuodut hyvät vaihdokit ovat 
Finneoplanin kärkituote, mutta 
kauppaa on käyty laajasti myös 
asiakkailta tulleilla vaihtoautoilla. 
Nykyisen markkinatilanteen seu-
rauksena vaihtoautoja tosin ote-
taan valikoidusti ja harkiten.

– Teemme jonkin verran auto-
kauppaa myös asiakkaidemme 
nimiin eli etsimme hänen vaih-
dokilleen sopivan ostajan, Hen-
riksson lisää.

Lasipalveluilla 
kysyntää

Finneoplan on toimintansa star-
tista lähtien tarjonnut kattavia 
lasipalveluja.

– Meille on kertynyt bussien la-
seista varsin mittava kokemus 

"Panostamme	edelleen
vahvasti	bussikauppaan"

Finneoplan Oy on pian 30-vuotias perheyritys, jonka Hannu Henriksson (oik.) on alun perin pe-
rustanut. Yrityksen vetovastuu on nykyisin Ville Ketolalla (kesk.). Finneoplanilla työskentelee asen-

tajana hänen pikkuveljensä Severi Ketola.

Lasinvaihdot ja pienet korjaukset tehdään Kangasalla Somero-
tie 11:n toimitiloissa, jotka sijaitsevat hyvien yhteyksien päässä 

aivan Tampereen ja Kangasalan rajalla.

Finneoplan Oy uskoo tulevaisuuteen

Viime vuodet Finneoplan on 
erikoistunut uudehkojen ja 
täydellisesti varusteltujen Vol-
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ja tietämys. On ollut ilahdutta-
vaa huomata, että osaamistam-
me arvostetaan laajalla alueella 
ja palveluilla riittää kysyntää. 
Teemme kaikkien lasien vaihto-
ja kaikkiin merkkeihin sekä mal-
leihin, 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 vink-
kaa.

Finneoplan on panostanut lasin-
vaihdon prosessiin ja liimaus-
teknologiaan.

– Olemme käyttäneet näitä me-
netelmiä 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 hake-
maan auton tänne laitettavaksi 
ja palautammekin sen ilman eri 
korvausta. Meiltä saa tarvittaes-
sa myös lainaksi henkilöauton, 
jolla pääsee vaikkapa hoitamaan 
asioita kaupungille bussin olles-
sa lasinvaihdossa.

Takavuosina Finneoplanilla 
tehtiin runsaasti vauriokorjauk-
sia, joista osa oli mittavia ko-
riremontteja. Nykyisin omissa 
tiloissa korjauksia on vähän-
laisesti, ja nekin ovat pääosin 
pienehköjä toimenpiteitä. Korja-
uksissa ja maalauksissa hyödyn-
netään kumppaniverkostoa.

– Olemme vakuutusyhtiöiden 
hyväksymä kolarikorjaamo, 
muistuttaa Ville Ketola.

Pekka Paloranta

Neste K Pukaron Paroni 
Legendaarinen matka-asema Lapinjärvellä
Koivistontie 2, 07830 Pukaro Varaa ryhmäruokailut P. 019 613185www.pukaronparoni.com

Hannu Henriksson jäi muutama vuosi sitten virallisesti eläk-
keelle Finneoplan Oy:n palveluksesta. Mies on hellittänyt tahtia, 

mutta osallistuu edelleen yrityksensä toimintaan. 

Kuljettajasta	
lähes	rehelliseksi	bussikauppiaaksi

Tampereelta kotoisin olevan 
Hannu Henrikssonin lähes koko 
työura on kulunut onnikoiden 
parissa. Kuljetusalan kannuk-
sensa mies hankki ajamalla usei-
ta vuosia rekkaa myös Euroopan 
valtaväylillä.

Keväällä 1979 Henriksson meni 
Länsilinjat Oy:n palvelukseen 
tilausajokuljettajaksi. Vuonna 
1983 hän palasi raskaan liiken-
teen puolelle Tampereen Huo-
linta ja Kuljetuksen (THK) toi-
mistolle ajojärjestelijäksi.

Takaisin bussialalle Henriks-
son palasi vuonna 1983, kun 
Antti Taipaleen ja Jorma Kul-
malan omistukseen siirtynyt 
perinteikäs Frans Kovasen linja-
autoyritys palkkasi hänet ajo-
mestariksi. Kovaselta hän siirtyi 
vuonna 1986 samaan omistuk-
seen kuuluneen Kokemäen 
Tilausliikenne Oy:n (aiemmin 
Linja-autoliikenne Rafael Wal-
lin) toimitusjohtajaksi, ja sieltä 
edelleen bussikaupan puolelle.

Harjavallassa toiminut Bus-
sipörssi ja Henriksson tulivat 
suomalaiselle bussialalle tutuksi 
Neoplanien edustajana ja myyjä-
nä. 1980-luvun lopussa rinnalle 
tuotiin myös jugoslavialainen 
edullinen vaihtoehto eli Artic, 
joka perustui Mercedes-Benzin 
tekniikkaan. Uusien kaupan rin-
nalla 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 pe-
rustettiin Finneoplan Myynti 
Oy, johon Henrikssonin lisäksi 
tuli vähemmistöosakkaaksi sak-
salainen päämies eli Neoplanin 
valmistaja Gottlob Auwärter 
GmbH & Co.

Finneoplan toimi 23 vuotta 
Neoplanin valtuutettuna myy-
jänä, ja Suomeen myytiin tänä 
aikana lähes 200 Neoplania. 
MAN:n ostettua Neoplanin kau-
pallista toimintaa siirrettiin Suo-
messa Keskolle, jonka kanssa 
Henriksson oli sopimussuhtees-
sa viiden vuoden ajan.

MAN:n ostettua Neoplanin 
muuttui myös Finneoplanin 
omistuspohja, kun Henriksson 
lunasti itselleen Neoplanin osuu-
den vuonna 2005. Lopullisesti 
yhteistyö MAN-Neoplan -orga-
nisaation kanssa päättyi 2010, 
minkä jälkeen Finneoplan Oy on 
keskittynyt omaan liiketoimin-
taansa.

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

kailukirjan, jossa liikuttaisiin 
Suomen maisemien lisäksi esi-
merkiksi Siperian salaperäisillä 
seuduilla. Henrikssonin ja le-
gendaarisen Esko Lappalaisen 
yhteisyritys Savon Turistiauto 
myi ja välitti maastamme satoja 
linja-autoja itänaapurin suun-
taan.

Henrikssonin myymien bussien 
määrä noussee tuhannen parem-
malle puolelle. Hänen asiakkai-
naan ovat olleet niin muutaman 
auton yrittäjät kuin Suomen suu-
rimmatkin konsernit.

Bussikauppias kertoo mielellään 
tarinaa tunnustuksesta, jonka an-
toi eräs suuren yrityksen omista-
ja auton luovutuksen jälkeen:

– Kyllä sinä olet lähes rehellinen 
linja-autokauppias, kiitti kaup-
paan tyytyväinen asiakas.
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Mercedes Benzin Sprinter on suo-
sittu alusta monelle korinrakenta-
jalle meillä ja muualla. Veho Oy 
ja Autosisustus Kare Tervonen 
Oy ovat tuoneet midibussimark-
kinoille ison Sprinterin alustalle 
rakennetun 1+1+31 paikkaisen 
henkilökuljetuslaitteen.

Tehtäväkuvauksen mukaan Ve-
holla on vastuu alustan lisäksi 
myynnistä ja Karella romania-
laisen Dypety-tehtaan valmis-
taman korin osalta. Korival-
mistamo sijaitsee Romanian 
Moinestissa.

Alusta on modifioitu MB 
519CDI:n rakenteesta. Edessä 
paraabelijouset, vahvistetut is-
kunvaimentimet ja kallistuksen 
vakaajat, rengaskoko 205/75R16. 
Ilmajousitettu  paripyörätaka-ak-
seli on Dypety-tehtaan vahvista-
ma ja rengaskoko 225/75R16. 

Moottorina 2987cm3 6-sylin-
terinen, 140kW(190hp/3800r/

Koeajossa

MB	GrandKare	

min) turbo, jossa on 400Nm:n 
vääntö 1200-2400r/min välillä. 
Common Rail-suoraruiskutus 
tarjoilee kulkunestettä elektroni-
sen ohjauksen käskyjen mukaan. 

Päästöluokka on EURO 6-normin 
mukainen. SCR-tekniikka Ad-
Blue, (Urean ja puhdistetun veden 
32,5-prosenttinen liuos, joka ruis-
kutetaan kuumien pakokaasujen 
joukkoon vähentämään typpiok-
sideja katalysaattorikäsittelyssä.)
Ainetta ilmoitetaan kuluvan 18 
litran säiliöstä kolmisen litraa sa-
dalla kilometrillä. Polttoainesäiliö 
on 75-litrainen. Kulutuksia ei ly-
hyellä ajolenkillä mitattu.

Voimansiirrossa 7G-Tronic-
vaihteisto toimii hienosti. Oh-
jauspyörää voidaan säätää kor-
keus- ja etäisyyssuunnassa. Sen 
liike on yhdistetty tehostettuun 
hammastankoon. Pyörien lii-
kettä hidastaa alipainetehostetut 
levyjarrut. BAS-jarruassistentti 
on vakiona. Autossa on myös 

MB GrandKare on romanialaisen Dypety bussikoritehtaan 29-31 +1+1 -paikkainen midibussi, jonka alustasta vastaa Suomessa 
Veho Oy ja korista Autosisustus Kare Tervonen Oy.

MB GrandKare on mitoiltaan    hyvin hallittava kokonaisuus. 
      Koeajolenkillä sillä oli mukavaa ajaa    mm. riittävän suuren moottorin vuoksi.

Telman sähkötoiminen hidastin, 
jota on mukava käyttää. Enna-
koivalla ajotyylillä sitä pystyy 
käyttämään joustavasti. 

Sähköjärjestelmä on 12V/ 
100Ah. Latausgeneraattori on 
14V/250A. 

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu korikehikko antaa 
jämäkän vaikutelman; pintara-
kenteen alumiini ja lujitemuo-
vi ei rämise. Korityön jälki on 
hyvää ja yleisilme on erittäin 
positiivinen. Autossa on pää-
kulkuväylänä etuovi. Takaoven 
saa käyttöovena, jolloin kaksi 
penkkipaikkaa vähenee tai vara-
uloskäyntinä, jolloin se voidaan 
ottaa käyttöön esimerkiksi pyö-
rätuolihissille. Tavaraosastossa 
on myös sivuluukut, jotka hel-
pottavat tilan käyttöä.

Matkustajille on varattu 16 kilo-
watin tehoinen ilmastointilaite. 
Latauspistokkeet on jokaises-
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MB GrandKare on mitoiltaan    hyvin hallittava kokonaisuus. 
      Koeajolenkillä sillä oli mukavaa ajaa    mm. riittävän suuren moottorin vuoksi.

MB GrandKaren sisustus on tyylikäs. Kare Tervonen on osallistu-
nut bussin korisuunnitteluun ja yrityksessä tehtaalta tulleeseen pe-
rusautoon on lisätty Suomessa hyväksi havaittuja komponentteja. 

Takaovi toimii hätäpoistumistienä, mutta se on otettavissa aktiivikäyttöön, jolloin sen kohdalta 
joudutaan penkkipari poistamaan.

Malli Dypety 719
-akseliväli 4.820mm
-auton mitat p,l,k 8.782mm, 2.350mm, 2.955mm
-kok.paino 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 -18 l säiliö, kulutus n 3 l /1000 km
Polttoainesäiliö -75 l

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

Korikehikko - ruostumaton teräs
Pintarakenne - alumiini,lujitemuovi

Paikkamäärä 1+1+31, 1+1+29 

Hinta 145.000,-  alv 0
Takuu alusta 2v
 korityö 1+1 vuosi 
 (jotkut korin osat 1vuosi)
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sa penkissä. Ulos näkyy hyvin 
eristelasien läpi. Istuimissa on 
selkänoja- ja sivusäätö, istuin-
pöydät, lehtiverkot, käsinoja 
käytävän puolelle ja tartunta-
kahvat.

Ajovaikutelma ilmastointei-
neen (ohjaamossa oma) on tär-
keä osa kuljettajan maailmaa. 
Ajajan istuin on ammattikäyt-
töön suunniteltu. Näkyväisyyttä 

kuljettajan paikalta on riittäväs-
ti joka suuntaan. Sähkölämmit-
teisten peilien ja peruutuska-
meran avulla katvealueita on 
vähän. 

Hallintalaitteet on hyvä käydä 
läpi ennen ajoon lähtöä, samoin 
äänentoiston toiminta. Grand-
Kare -bussissa on riittävän ko-
koinen moottori yhdistettynä ta-
saisesti toimivaan vaihteistoon. 

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

Ankkurituuli on monipuolinen taukopaikka 
Loviisassa, seiskatien varrella.

Länsikaari 3, 07900 LOVIISA ☎ (019) 560 9007
Neste K Ankkurituuli

Välkommen till Ankkurituuli!

www.ankkurituuli.fi • facebook.com/ankkurituuli

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.

KOTKA
DEL SOL

FORT 
HAMINA

BAHIA
VIROLAHTI

FRONTERA DE LA
MIEHIKKÄLÄ

RIO DE
PYHTÄÄ

KOTKA
LOVIISA
HAMINA
VISIT

TRAVEL TIPS

Tervetuloa Ankkurituuleen!
Välkommen till Ankkurituuli!

Yhdistelmä toimii hyvin myös 
kuormattuna.

MB GrandKare on hyvä vaih-
toehto monenlaiseen ajoon. 
Auton varustelu on riittävä 
perusversiossakin. Esimerkik-
si vetokoukku on näppärä lisä 
kuljetusominaisuuksiin. Se on 
hyvä rastittaa jo heti tilauksen 
yhteydessä tehtaalla asennetta-
vaksi.

Autoja on jo muutama myy-
ty Suomeen, mutta laajempaa 
käyttökokemusta jäämme odot-
telemaan.

(Jostain syystä alkoi mieles-
sä soida Janis Joplinin biisi 
”Oh Lord, won´t you buy me a  
Mercedes Benz...!)

Teksti ja kuvat:
Isko Uusimäki
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Matkakohteet

Bussilla,	isolla	bussilla,	
DoubleDecker	-bussilla	Suomessa

Suomessa on suuri määrä näh-
tävää ja koettavaa, jos vain on 
intoa ja mielenkiintoa suunni-
tella reittejä pääväylien sijaan 
pienemmille teille. Muutokset 
maisemassa ovat usein yllättäviä 
ja monesti merkittäviä. Kotiseu-
tumatkailu, 8-16 henkilön pien-
ryhmissä mihin päin Suomessa 
tahansa, on eräs mietinnän ar-
voinen asia.

Pienryhmämatkailun harrasta-
minen, muun muassa Norjassa, 
tuli vastaan tilausmatkoilla, joita 
teimme pienellä ja isolla bussil-
la. Siellä oli koottu ystäväpiiri 
reissuun ja iloinen fiilis tuntui 
olevan matkaeväänä. 

Kun kuljetaan kauemmaksi kes-
kuksista, myös kohdetarjonta 
muuttuu. Majoitus on eräs tär-
keä osa retkeilymatkaa. Hotel-
limajoituksilla on omat todella 
hyvät puolensa. Niiden rinnalle 
on tullut myös yksityisiä pie-
nempiä kohteita, joissa on kui-
tenkin varustelu riittävän hyvää 
miellyttävään oleiluun. Niissä 
omaehtoinen toiminta vaatii kui-
tenkin hotellielämää enemmän 
oma-aloitteisuutta, mutta luo 
kuitenkin yksityisemmän fiilik-
sen, kun sukulaismajoitukseen 

harvemmin on mahdollisuutta 
ja intoa.

Ajelimme tuossa taannoin pikku-
bussillani 3-tietä kohti pohjoista 
ja keskustelimme matkailun tu-
levista näkymistä. Pari viikkoa 
aikaisemmin olimme tehneet 
päiväretken 5-tietä Siilinjärvelle 
taidenäyttelyyn ja palanneet sa-
mana päivänä takaisin. Hieman 
pitkä päivä, mutta antoisa.

3-tiellä pohdimme, jospa olisim-
mekin menossa parin kolmen 
päivän kierrokselle, niin miten 
saisi majoituksen järjesteltyä 
”Parkanon mettien” vaihduttua 
”noirutuksi Pohojammaaksi” 
Kurikka-kyltin jälkeen. 

Yllättävän paljon löytyikin ne-
tistä vaihtoehtoja yksistään Ku-
rikan alueelta. Siitäpä lähtikin 
ajatus lentämään omaehtoiseen 
matkailuun.

Työnimeltään ”hajautettu koti-
seutureissu” voisi toimia koko 
maassa siten, että erilaisiin kes-
kuksiin muuttamaan joutuneet 
keräisivät 60-80 hengen ryh-
män vaikkapa kaksikerrosbus-
siin ja hurauttaisivat sillä pitkän 
siirtymän johonkin yhteisesti  

sovittuun paikkaan. Siellä olisi 
pienempiä busseja, 9-30 paikkaa, 
joilla sitten pienet ryhmät pää-
sisivät omaan suuntaansa men-
neen ajan muisteloita tekemään. 
Kukin ryhmä olisi itse hoitanut 
kohdejärjestelynsä. Viimeksi 
mainittuun ovat paikalliset toi-
mijat tilattavissa apuun. Muuta-
man päivän jälkeen sitten isolla 
bussilla takaisin merkittävän pu-
heensorinan säestämänä ja uusia 
yhteismatkoja suunnitellen.

Paikallisia toimijoita, sekä koh-
teisiin että majoituksiin, on listat-

tuna www.visitxx(paikkakunta).
fi helposti käytettäväksi. 

Visit- sarjaan voi tehdä ehdotuk-
sia paikkakunnista ja kohteista, 
jotka voisivat olla lukijoillemme 
kiinnostavia. Lähetämme myös 
Saksaan sitten tietoa yhteistyö-
kumppaneillemme heille sopi-
vista kokonaisuuksista.

Ehdotuksia osoitteeseen isko.
uusimaki@tilausajokuljettajat.fi 
tai isko.uusimaki2@gmail.com

Isko Uusimäki

Pääväylien ulkopuolellakin riittää nähtävää.

Täältä voi löytää toisenlaisia elämyksiä.
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Scanialta	uusi	linja-automallisto	
Bussiuutuudet

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.

Näitä tunnelmia voi aistia Scani-
an uudessa ja laajentuneessa lin-
ja-automallistossa. Matkustajilla 
on aiempaa enemmän tilaa, va-
loa ja turvaa. Ikkunapinta-ala li-
sääntyi, lastenvaunuilla mahtuu 
käytävälle paremmin ja autoissa 
on uutta ajoneuvotekniikka. Etu-
akselin erillisjousitus tekee mat-
kasta pehmeämmän.

”Turvalaitteisiin on kiinnitetty 
valtavasti huomiota. Törmäys-
tilanteiden estämiseksi on tul-
lut useita apuvälineitä”, Scania 
Suomen myyntipäällikkö Mikko 
Riihimäki kertoo.

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

Irizar Interlinkin 
tilalle

Scania tuo Suomeen kokonaan 
uuden malliston pitkänmatkan 
liikenteeseen. 

”Jos haluaa tehdä vaikutuksen 
oikein vaativaan turistiin, hänet 
kannattaa ottaa Scania-Irizarin 
kyytiin. Vaihtoehtoina on nahka-
sisustusta, viihde-elektroniikkaa 
ja kaikkea mahdollista uutta, 
mitä linja-autossa nykyään voi 
olla”, Riihimäki kertoo.

Scania-Irizar-mallisto on kehi-
tetty entisen Interlinkin tilalle, 
joka oli suunniteltu esikaupun-
keihin, lentokentille, lähi- ja 

Scanian täyssähköisen BEV-kaupunkibussin sarjatuotanto 
alkaa vuonna 2022.
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tilausliikenteeseen. Scania val-
mistaa alustan, voimansiirron ja 
jousituksen, Irizar korin. 

”Irizarin espanjalaista linja-
autoa ei siis olla tuomassa Suo-
meen, 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 käyt-
töön”, Riihimäki toteaa.

Sähköä 
kaupunkiajoon

Scania aloittaa vuoden 2022 
alussa odotetun täyssähkökäyt-
töisen BEV-kaupunkilinja-au-
tonsa sarjatuotannon. Autoa on 
testattu Ruotsissa vuosia, jopa 
vuosikymmeniä, jotta tekniikka 
saatiin hiottua vastaamaan ko-
vaa käyttöä.

”Voimalinjan ja sähkömoot-
torin paremmalla sijoittelulla 
saatiin turhat värinät pois voi-
mansiirtolinjasta. Sähkökäyt-
töisissä linja-autoissa haasteena 
on painopisteen nousu korkeal-
le, kun akut sijoitetaan katolle. 
Suunnittelulla saimme linja-
auton painopistettä siirrettyä 
alemmas. Osa akuista on sijoi-
tettu lattiatason alle”, Riihimäki 
kertoo.

Citywide-kaupunkimallistossa 
samoin kuin uudistuneessa 
Touring-mallistossa on edelleen 
vaihtoehtona myös perinteinen 
dieselmoottori, mutta se on en-
tistä ympäristöystävällisempi 
ja vastaa vuoden 2022 alussa 

voimaan tulevia uusia standar-
deja. Scanian uuden sukupolven 
mallisarja säästää parhaimmassa 
tapauksessa jopa 21 prosenttia 
polttoainetta verrattuna edeltä-
jäänsä. Silti suorituskyvystä ei 
ole tingitty. Kaupunkiliikenne-
valikoimassa on myös maa- ja 
biokaasumoottorit sekä biodie-
sel- että lataushybridi-versiot. 
Vaihtoehtoisten polttoaineiden 
saralla mallisto on Suomen 
markkinoiden laajin. 

Touring-malliston etuina ovat 
kokonaistaloudellisuus ja edulli-
nen elinkaarikustannus.

Mallia kuorma-auto-
valmistuksesta 

Scanian kuorma-autot rakenne-
taan moduuleittan, ikään kuin 
osissa. Nyt metodia sovelletaan 
aiempaa enemmän Scanian lin-
ja-autotehtailla.

”Tämä on huikea satsaus. Aja-
tusmaailma on muutettu täy-
sin. Linja-auton valmistus on 
ollut pitkälti käsityötä, mutta 
siirrymme enemmän sarjatuo-
tannon suuntaan”, Riihimäki 
sanoo.

Asiakas hyötyy tästä monin 
tavoin. Esimerkiksi Citywide-
linja-autoa tilatessa voi vali-
ta korin pituuden kymmenen 
senttimetrin tarkkuudella sen 
mukaan, kuinka paljon mat-
kustajia halutaan ottaa kerralla 
kyytiin. 

Moduulijärjestelmä nopeuttaa 
linja-auton valmistusaikaa, sillä 
käsityön osuus vähenee.

Teksti: Sari Järvinen
Kuvat: Scania

Uudessa mallistossa on panostettu kuljettajan työympäristöön.

Sähköbussin kojetaulunäkymä on tuttua Scaniaa.

Kaupunkibussin matkustamo on avara ja valoisa.
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Mikko	Riihimäki	jatkaa	
Jarmo	Putuksen	elämäntyötä

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.

Yhteistyökumppanimme

Jarmo Putus muistaa sen päi-
vän hyvin. Oli kesäkuun neljäs 
vuonna 1973 ja liput liehuivat 
saloissa Puolustusvoimien lip-
pujuhlan kunniaksi. Putukselle 
päivä oli merkityksellinen toi-
sestakin syystä. Peruskoulu oli 
juuri suoritettu ja Putus astui 
ensimmäistä kertaa kesätyöpaik-
kaansa linja-autokorjaamolle 
Scan-Autolle Helsinkiin. 

Silloin Putus tuskin arvasi, että 
kolmen kuukauden kesäpesti 
jatkuisi 47 vuotta. Opittuaan 
korjauksen salat nuori mies siir-
rettiin Malmin toimipisteeseen 
vaihtoautojen huoltajaksi vuon-
na 1979, kun kollega oli sairas-
tunut. 

”Jos ketään muuta ei talon puo-
lesta ollut paikalla, myin oma-
aloitteisesti käytettyjä linja-au-
toja. Myyjän urani alkoi vähän 
kuin vahingossa”, Putus kertoo.

Kauppaa 
hierottiin vuosia

Nuori mies osoittautui myynti-
hommissa luonnonlahjakkuu-
deksi, ja muutaman vuoden 
kuluttua Putus oli nimitetty vi-
rallisestikin linja-automyyjäksi, 
myöhemmin myyntipäällikök-
si. Asiakassuhteista tuli pitkiä: 
parhaimmillaan Putus muistaa 
myyneensä linja-autoja ensin 
isälle, sitten tämän pojalle ja po-
janpojalle. 

Ennen kuin Putus jää eläkkeelle, 
on kysyttävä, että mikä on hyvän 
linja-autokaupan salaisuus?

”Tuote on aina ollut laatumerkki, 
jota ei ole tarvinnut hävetä. Kau-
panteossa on myös tärkeää, että 
kemiat toimivat asiakkaan kans-
sa. 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. 

Tulkki asiakkaan ja 
suunnittelijan välissä

Jos Putus aloitti työnsä Scanialla 
näyttävästi lippujen liehuessa, 
hän myös osasi lähteä yhtä ko-
measti. Vapun liputus osui sa-
malle päivälle, kun Putus vietti 
ensimmäistä eläkepäiväänsä. 

Hän jäi eläkkeelle linja-autoalan 
ison murroksen edessä. Ekolo-
gisuus on laajentanut linja-auto-
mallistoa vaihtoehtoisten poltto-
aineiden suuntaan, ja Scanialla 
on tarjolla niitä markkinoiden 
laajin valikoima. Kesällä 2021 
Suomessa esiteltävää uutta linja-

automallistoa tulee lanseeraa-
maan uusi mies: linja-autoalaa 
perin pohjin tunteva Mikko Rii-
himäki. 

”Myyntipäällikön paikkaan tuli 
runsaasti hakemuksia, mutta 
meille riitti yksi hyvä. Mikko 
oli töissä Lahdessa linja-auto-
tehtaan tuotekehitysosastolla. 
Hänellä on vahva kokemus itse 
tuotteesta eli Scanian linja-au-
toista 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 uute-
na myyntipäällikkönä.

”Scania on kehittänyt mallistoa 
entistä enemmän tämän päivän 
odotuksia vastaaviksi. Avainte-
kijöinä ovat kilpailukykyiset ja 
ympäristöystävälliset tuotteet, 
joiden elinkaarikustannukset 
ovat alhaiset”, Riihimäki ki-
teyttää ja toivottaa vanhat ja 
uudet asiakkaat tervetulleiksi 
keskustelemaan kanssaan. 

Sari Järvinen

Asiakassuhteista 
tuli pitkiä: 

parhaimmillaan 
Putus muistaa 

myyneensä 
linja-autoja ensin 

isälle, sitten 
tämän pojalle ja 

pojanpojalle

”
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GOOGLE	TIETÄÄ...	vai	tietääkö?

Nykyään on hyvin yleistä että 
tietoa haetaan Googlen avul-
la 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 ai-
heutti koronan tuomat aukioloai-
kojen muutokset.

Olin itsekin matkalla kauppaan, 
joten sanoin että hyppää kyytiin 
niin pääset. Matkalla keskustelin 
tarkemmin ja kokonaiskuva al-
koi hahmottua. Kuljettaja kertoi, 
että oli ajanut monesta taukopai-
kasta ohi ehtiäkseen viettämään 
taukonsa tälle huoltamolle, jon-
ne 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.

Tämän jälkeen olikin sitten ikä-
vien huomioiden vuoro. Nor-
mioloissa klo 23 asti auki oleva 
paikka olikin sulkenut ovensa 
jo 20:00. Outo ympäristö, mat-
kajääkaappi tyhjä ja vessahätä 
alkoi todellakin kiukuttaa. 

Taksin voisi tietysti tilata mutta 
mistä asti se tulisi, ehtisikö sillä 
vessaan ja kauppaan? Saatik-
ka mitä se maksaisi? Kuljettaja 
totesi, ettei kyllä vähään aikaan 
aio pysähtyä kyseisellä liikenne-
asemalla, vaikka ennen se olikin 
hänen vakiopaikkansa.

Kuljettaja oli yrittänyt netistä 
Googlen avulla tarkistaa auki-
oloaikoja. Siellä ei näistä poik-
keavista aukioloajoista ollut 

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

Mistä kaikkialta tietoa voi 
löytää ja mikä on ajantasaista 
tietoa? Nykyään Google löy-
tää samasta paikasta monia 
tietoja, niin sosiaalisen median 
puolelta kuin virallisia sivus-
toja. Esimerkiksi suurimmilla 
huoltoasemaketjuilla on valta-
kunnallisia sivuja, mutta voiko 
niiden tietojen päivittymiseen 
luottaa? Varsinkaan nyt vallit-
sevassa tilanteessa, kun koro-
narajoitukset saattavat nopeas-
tikin muuttaa niitä?

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

ihan erilaisen kuvan siitä, pitä-
vätkö 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 aikoi-
na voi olla suurikin merkitys 
sillä, että ollaan aktiivisia näky-
vyydessä. Tietoa voi jakaa joko 
ihan asiallisempana infona tai 
huumoripitoisella näkyvyydellä. 
Eikä varmasti olisi pahasta välil-
lä kokeilla, mitä Google kertoo 
omasta työpaikasta.

Mukavaa kesän alkua kaikille!

Janne Kivistö
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Kuljettaja	koronan	
vaaravyöhykkeessä

Kokemuksia ja näkemyksiä

Pandemian kanssa on kärvis-
telty jo toista vuotta. Linja-
autonkuljettajat ovat olleet 
ihmisten kanssa tekemisissä 
ilman isoja turvavälejä. Maski-
en, käsineiden ja etupenkkien 
poistot ovat olleet ainoita kei-
noja suojella kuljettajaa saa-
masta tartuntaa. Tosin tilaus-
liikenne on ollut hyvin hyvin 
rajallista. Tilausliikenteessä on 
toimittu hyvin vastuullisesti, 
mitä olen muutamilla keikoilla 
voinut arvioida. Kaukoliiken-
teessä asiakkaat ovat olleet kii-
tettävän vastuullisia, maskeja 
on käytetty ja asiakkaat ovat 
pyrkineet turvaväleihin. Etuis-
tuimet on rajattu pois käytöstä, 
joka pienentää omalta osaltaan 
kuljettajien riskejä, samoin 
nettiliput ja korttimaksut ovat 
poistaneet käteisen käytön mil-
tei kokonaan.

Kaupunkien paikallisliikentees-
sä on pyritty samansuuntaisilla 
keinoilla turvaamaan kuljettaji-
en ja matkustajien turvallisuutta. 
Ruuhkaiset vuorot ovat tietenkin 
ongelma. Ilmeisesti bussit eivät 
ole olleet missään kohtaa mer-
kittävä tartuntalähde. Asiakkai-
den vastuullisuus on ollut ensi-
arvoisen tärkeää. Paikkureissa 
on ohjaamokopit suojaamassa 
kuljettajia samoin lipputuotteet 
ovat poistaneet kuljettajan ja 
matkustajan kontaktit minimiin. 

Kuljettajat ovat selvinneet hy-
vin vähäisillä tartunnoilla, mutta 
emme ole ihan turvassakaan.

Akin koronatartunta 
oli kova koettelemus

Jäsenemme Aki Surakka työs-
kentelee Nobinalla pääkaupunki-
seudun liikenteessä. Hän sairas-
tui talvella koronaan. Tauti alkoi 
illalla pienellä kurkkukivulla. 
Seuraavana aamuna oli noussut 
kuume. Viikon verran mentiin 

normiflunssan tapaisessa oloti-
lassa, seuraavalla viikolla alkoi 
vakavampi sairastelu. Kuume sa-
hasi edestakaisin, oli helppoja ja 
vaikeita päiviä. Sairastelu alkoi 
rassata henkisesti ja elämä tun-
tui olevan epävarmalla pohjalla. 
Hoitona auttaa vain lepo ja D-
vitamiini, esim. Buranaa ei saisi 
käyttää lainkaan, sillä se lisää 
veren hyytymien riskiä. Happita-
soja mitattiin sairaalassa kertaal-
leen ja hoitajat ottivat yhteyttä 
kolmen päivän välein. 

– Hoito oli todella hyvää ja asi-
aan suhtauduttiin vakavasti, olin 
sen suhteen hyvissä käsissä, kiit-
tää Aki suomalaista terveyden-
hoitoa. Kolmen viikon jälkeen 
tauti oli voitettu ja toipilasaika 
vaatii vielä omansa. Tällä het-
kellä hän on jo ollut töissä nor-
maalisti.

– Testeihin kannattaa mennä pie-
nellä toleranssilla, koronan tunnis-
taminen ei muuten onnistu, yksi 
sairas altistaa helposti isoja määriä 
kollegoita ja asiakkaita, korostaa 
Aki jokaisen vastuullisuutta. 

Maahanmuuttajat ovat bussialal-
lakin koronatilastojen kärkikas-
tia. Tähän vaikuttaa suoraan kult-
tuurilliset asiat. Maskien käyttö 
on huolettomampaa, tapakult-
tuuriin kuuluvat kättelyt ja hala-
ukset ovat omiaan levittämään 
tartuntaa. Tässä epidemiassa liika 
yhteisöllisyys on pahasta. 

– Suomalaiset pitävät automaatti-
sesti etäisyyttä muihin ja terveh-
timinenkin on vaikeaa murahte-
lua, se on nyt hyväksi, nauraa hän 
meidän juroa olemustamme. 

Nyt kesää kohti mentäessä tilan-
ne näyttää helpottuvan. Silti kan-
nattaa 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

Perusterve ja hyväkuntoinen Aki sai kolmen viikon rupeamasta 
ainakin puolen vuoden immuniteetin koronaa vastaan. Tästä 

on hyvä lähteä viettämään kesää asuntovaunuilun parissa.

Testeihin 
kannattaa 

mennä pienellä 
toleranssilla, 

koronan 
tunnistaminen ei 
muuten onnistu, 

yksi sairas 
altistaa helposti 

isoja määriä 
kollegoita ja 

asiakkaita

”
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Keväthuoltoa	ja	
tihutöiden	korjausta

Tekniikkalaitteissa riittää huol-
toa ja kunnostusta myös keväi-
sin. Kalusto kuluu, vaikka se oli-
si paikallaankin. Nyt pysähdys 
on ollut valitettavan pitkä, mutta 
toivoa on tilanteen vähittäisestä 
korjaantumisesta.

Bussien pitkä seisonta-aika 
vaatii myös pitemmän elvyttä-
misajan. Suurin piirtein kaikki 
osa-alueet tulee käydä läpi keu-
lasta 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. Tihutyön-
tekijöitä on ollut irrallaan mo-
nella paikkakunnalla Suomessa. 

Tuhoa on tullut spreijauksista 
rikkihakkaamiseen, osien varas-
tamisesta niiden käyttökelvotto-
maksi tekemiseen. 

Viranomaisilla on ollut kiireitä 
päästä tekijöiden jäljille, kun 
aina vain uusia tapauksia tulee. 
Kun listalla on vielä työkonei-
siin ja kiinteistöihin jaettu nega-
tiivinen energia, riittää heilläkin 
hommia.

Vakuutusyhtiöt eivät myöskään 
luonnollisesti ole ilahtuneita näi-
den itsensä toteuttajien puuhista.

Nousevan kysynnän orastaessa 
ei ylimääräistä huoltoa ja kor-
jausta todellakaan tarvita. Kor-
jaustoiminnoissa voi tulla eteen 
osien ja tarvikkeiden saatavuus 
sekä niiden asennuksien vaati-

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

ma aika. Ammattilaisia on vain 
rajallinen määrä. 

Valvontakameroita olisi hyvä 
olla enemmän tuhotyöntekijöi-

den kiinni saamiseksi ja edes-
vastuuseen saattamiseksi.

Teksti ja kuvat: 
Isko Uusimäki

Töhryjen tekijät jättävät käyntikorttinsa poliisin arkistoon.
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Jäsenedut

VERKKOKAUPASTAMME
LAADUKKAAT TUOTTEET
työhön ja vapaa-aikaan!

Tee tilaus: 
tilausajokuljettajat.fi/verkkokauppa/tilauslomake

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

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

PyHÄlle	relaamaan!	
Siellä	viihtyy	kaikkina	vuodenaikoina

Yhdistyksellä on Lapin kelomökki juuri Sinua varten!

Varauskalenteri, kuvia ja tietoa löytyy osoitteesta
www.tilausajokuljettajat.fi

Mökki-isäntä:
Jukka Kähkönen
puh. 0400 695 316 

sähköposti: jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi

Mökki on rakennettu massiivi-
sesta kelohirrestä ja pystyy ma-
joittamaan mukavasti 4-6 hen-
keä ja tarvittaessa jopa 8. 

Pyhätunturi tarjoaa aktiviteettejä 
ja lapin elämyksiä ympäri vuo-
den. Mökiltä on matkaa palve-
luihin noin 1500 m.

Katso myös 
www.pyha.fi 

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

Hinnasto jäsenille

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

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

Lomakohteen osoite: 
Pyhätunturintie 1298
98530 Pyhätunturi

Muut ajat: 
300 € / viikko
Henkilökannattajille: 
500/400 € / viikko
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VERKKOKAUPASTAMME
LAADUKKAAT TUOTTEET
työhön ja vapaa-aikaan!

Tule
ryhmäsi
kanssa
meille

Uutiset

Höyrylaiva	S/S	Paul	Wahl	
on	vuoden	matkailuyritys

Savonlinnassa toimivan Vip 
Cruisen omistama höyrylaiva 
s/s Paul Wahl on palkittu Vuo-
den Kotimaan Matkailuyritys 
2021 -tunnustuksella. Vuonna 
1919 rakennettu ja vuonna 2020 
uusittu s/s Paul Wahl on yksi 
viimeisistä Suomessa rakenne-
tuista valkokylkisistä höyrylai-
voista, joka risteilee nykyään 
Saimaalla. 

Vuoden Kotimaan Matkailu-
yritys palkittiin nyt 10. kerran. 
Tampereella järjestetyillä Ko-
timaan Matkailumessuilla pe-
rinteisesti julkistettu tunnustus 
jaettiin pandemian vuoksi nyt 

toista vuotta peräkkäin etänä. 
Ensi vuonna palkinto jaetaan 
Kotimaan Matkailumessuilla, 
jotka järjestetään 22.–24. huhti-
kuuta 2022 Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskuksessa. 

Vuoden Kotimaan Matkailuyri-
tys -tunnustus jaetaan vuosit-
tain kotimaiselle matkailualan 
yritykselle, joka on menestynyt 
konseptillaan tai osoittaa edel-
lytyksiä menestykselle sekä on 
luonut uutta tai uudistunut mer-
kittävästi. 

Valintaraati nosti tämän vuoden 
voittajaksi Vip Cruisen omista-

man uudistetun s/s Paul Wahl 
-höyrylaivan, joka on ainutlaa-
tuinen höyrylaiva Saimaalla 
luksussviitteineen ja yhteisine 
tiloineen. 

Paul Wahl on myös yksi viimei-
sistä Suomessa rakennetuista 
valkokylkisistä höyrylaivoista 
ja nopeimmista sisävesihöyry-
laivoista. 

Lisäksi Paul Wahl ja Vip Crui-
se ovat palkintoraadin mukaan 
erinomainen esimerkki siitä, että 
Suomestakin löytyy todellisia luk-
susristeilyjä ja ensiluokkaisia pal-
veluja tarjoavia matkailuyrityksiä.

S/S Paul Wahl on rakennettu 
Varkaudessa vuonna 1919 kuu-
luisalla A. Ahlströmin telakalla. 
Laivan suunnittelussa on sel-
västi kehitytty vuosisadan alun 
laivoista. 

Laiva teki neitsytmatkan-
sa 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. 

Rungon mallin ansiosta Paul Wahl on yksi nopeimmista sisävesihöyrylaivoista.  Kuva: Vip Cruise.

VDL	vuokraa	busseja
Bussivalmistaja VDL on laajen-
tanut palvelutarjontaansa Suo-
messa. 

Yritys lanseerasi äskettäin 
VDL Premium Rent -palvelun, 
joka on tarkoitettu äkilliseen 

Jumbo	Bus	
edustaa	UNVIatai kausiluontoiseen kalusto-

tarpeeseen.

Vuokrattavat bussit ovat VDL:n 
huoltamia vaihtoautoja, joihin 
A-katsastus on tehnyt kuntotar-
kastuksen.

Helsinkiläinen Jumbo bus Oy 
on solminut maahantuontisopi-
muksen espanjalaisen UNVI-
bus -tehtaan kanssa UNVI SIL  
Scania kaksikerrosbusseista. 

Tämän lehden sivuilla 22-
25 on perusteellinen esittely  
UNVIn 2-kerrosbussista.
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Uutiset

Bussiyritykset	etsivät
etätöitä	uusilta	alueilta

Vekka Group Vaasan paikallisliikenteeseen

Bussiliikenteen kilpailutusten 
tulokset eri puolilla maata ker-
tovat, että yritykset hakeutuvat 
entistä rohkeammin uusille alu-
eille. Muutama vuosi sitten al-
kanut suuntaus näyttää edelleen 
vahvistuvan ja osaltaan sitä ovat 
vauhdittaneet pandemian kuih-
duttamat muut markkinat sekä 
bussiliikenteen sähköistyminen.

Hämeenlinnassa kotipaikkaansa 
pitävä Vekka Group on uuden 
omistuspohjansa myötä muuttu-
nut kasvuyritykseksi. 90 vuotta 
sitten aloittanut Vekan sukuyri-
tys oli pitkään 20-30 bussin kau-
punkiliikenne- ja tilausajofirma, 
joka operoi pääasiassa Kanta-
Hämeessä.

Ensimmäinen hyppäys oman 
alueen ulkopuolelle tapahtui jo 
ennen omistajanvaihdosta, kun 
Vekka voitti Kajaanin kaupunki-
liikenteen kilpailutuksen vuonna 
2017. Yritys hoitaa myös alu-
een seutuliikennettä. Toimintaa 
Kainuun alueella vahvistavat 
elokuussa aloitettavat Kajaanin, 
Sotkamon ja Posion koulukulje-
tukset.

Vekka Group on lisäksi voitta-
nut koululaiskuljetuksia muun 
muassa Ylöjärven ja Oriveden 
alueilta sekä muun muassa Fors-
san paikallisliikenteen.

Alkuvuonna Vekka voitti Val-
keakosken ja Tampereen välisen 
seutuliikenteen sekä Valkeakos-
ken paikallisliikenteen, jotka 
olivat vuosikymmeniä olleet 
Valkeakosken Liikenne Oy:n 
hoidossa. Operaattori vaihtuu 
ensi elokuussa.

Hyppäys taas täysin uudelle alu-
eelle toteutui kesän kynnyksellä, 
kun Vaasan paikallisliikenteen 
kilpailutus ratkesi Vekka Grou-
pin hyväksi. Kaupungin omista-
milla kaasubusseilla hoidettava 
operointi siirtyy Wasa Citybu-
silta uudelle operaattorille ensi 
vuonna.

Todennäköisesti kilpailuvoitot 
eivät jää vielä tähän.

– Nyt voitettujen kohteiden 
myötä liikevaihtomme lisään-
tyy 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 yh-
teensä 174 bussin liikenteistä, 

Länsilinjat 
Joensuuhun 

ja Jyväskylään

Perinteikäs tamperelainen per-
heyritys Länsilinjat Oy oli yksi 
ensimmäisistä etätöihin lähte-
näistä. Länsilinjat voitti merkit-
tävän osan Hämeenlinnan kau-
punkiliikenteestä vuonna 2017. 
Tämän jälkeen Länsilinjat on 
mennyt kilpailutuksen myötä 
myös pitkälle länteen eli Tur-
kuun hoitamaan Föli-liikennettä. 

Vielä kauemmaksi kotoa yritys 
lähtee kesäkuussa, kun voitettu 
parinkymmenen bussin kaupun-
kiliikenne Joensuussa pärähtää 
käyntiin. Ensimmäinen vuosi 
operoidaan dieselin voimin, 
mutta vuonna 2022 Länsilinjat 
tuo Joensuuhun sähköbussit. 

Pohjois-Karjalan lisäksi Län-
silinjojen maakuntien valikoi-
maan liittyy kesäkuussa Keski-
Suomi, kun Jyväskylässä alkaa 
Linkki-liikenne kuudella voite-
tulla linjalla.

Turkulaiset  
Imatralle

Kauaksi kotoa lähtevät myös 
turkulaiset. Kilpailutuksen tu-
loksena Imatran paikallisliiken-
ne siirtyy kesäkuussa V-S Bussi-
palvelut Oy:n hoitoon. 

Pitkään Turun alueen joukkolii-
kenteessä ja myös HSL-alueella 
toimivan yrityksen taustalla ovat 
tutut turkulaiset yhteistyökump-
panit Linjaliikenne Nyholm Oy, 
Linjaliikenne Muurinen Oy,  
Jalon Liikenne Oy (Jalobus) ja 
Turun Citybus.

V-S Bussipalvelut voitti tarjous-
kilpailun tarjoamalla liikenteeseen 
sähköbusseja, joista sai enemmän 
hyötyä pisteytyksessä. Yritys 
aloittaa liikennöinnin kesäkuussa 
dieselbusseilla. Sähköbusseihin 
kaluston pitäisi vaihtua siirtymä-
ajan jälkeen marraskuussa.

Turkulaisten voitto merkitsee 
samalla pitkän perinteen kat-
keamista, sillä liikenne on ollut 
valtion omistaman Pohjolan 
Liikenteen ja tätä ennen sen pit-
käaikaisen tytäryhtiö Viipurin 
Linja-Auton hoidossa yli puolen 
vuosisadan ajan.

 
Kymenlaaksosta 

Kuopioon

Bussialan kasvuyrityksiin lu-
keutuva kouvolalainen Kymen 
Charterline Oy harppaa samoin 
kotiseudun ulkopuolelle entistä 
reippaammin. 

Yritys on jo vuoden 2020 alus-
ta liikennöinyt Järvenpään kau-
punkiliikennettä, mutta uusim-
mat loikat ulottuvat Savoon ja 
Kainuuseen asti. 

Kymen Charterline alkaa ke-
säkuussa hoitaa Ely-keskuksen 
hankkimaa Juankoski-Kaavi-
Kuopio -liikennettä kahdella 
autolla. Elokuussa liikenne-
kenttään liittyy Sotkamo, jossa 
hoidetaan paikallisliikennettä 
yhdellä autolla.

Lähes kotikontiltään Kymen 
Charterline voitti Pyhtään ja 
Haminan seitsemällä bussilla 
hoidettavan koulupäivien liiken-
teen.

Uusia  
pikavuoroyrityksiä

Korona-aika on muuttanut rajus-
ti myös markkinaehtoista pika-
vuoroliikennettä. Vakiintuneet 
vanhat toimijat ovat karsineet 
verkostoaan ja vuorojaan koval-
la kädellä. Samalla on syntynyt 
uusia markkinarakoja ja mah-
dollisuuksia pienemmille toimi-
joille, joista osa etsii kiivaasti 
korvaavia töitä esimerkiksi ti-
lausajojen loputtua.

Merkittävän osan vanhoista 
liikenteistään menettävä Val-
keakosken Liikenne suuntaa 
vahvasti Tampereen ja Helsin-
gin väliseen pikavuoroliikentee-
seen. Alun perjantai- ja sunnun-
tailähdöistä on kevään edetessä 
laajennettu tarjontaa myös kaik-
kiin 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 perjan-
taisin ja sunnuntaisin ajettava 
Lappeenranta-Lahti-Tampere 
liikennöi edelleen.

Pekka Paloranta

Vekka Group aloitti kaasubusseilla operoinnin Hämeenlinnas-
sa syksyllä 2020. Vuonna 2022 yritys alkaa liikennöidä Vaasan 

paikallisliikennettä kaupungin omistamilla kaasubusseilla.



45Charter Club   2/21

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

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

Helppo poiketa,  mukava asioida

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

Koskikartanon palvelut:
• 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     su 9 – 21

Tampereentie 632, 16800 Hämeenkoski           puh. 03-7511 499           www.koskikartano.fi

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

Jo 17 vuotta hyvää palvelua!

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 Länsi-
linjat Oy:n toimitusjohtaja Terhi 
Penttilälle, nro 217. 

Mitalin saivat myös toimi-
tusjohtaja Pekka Aaltonen, 
toimitusjohtaja Pekka Rissa, 
toimitusjohtaja Pia Vuori, 
koulutuspäällikkö Teppo  
Vesalainen, ylikonstaapeli Timo 
Jaakkola, toimitusjohtaja Timo 
Lahti, johtava asiantuntija Tiina 
Haapasalo ja liikenteen erityis-
asiantuntija Hanna Kalenoja.

Moottoriliikenteen ansiomitali 
voidaan myöntää ansiokkaasta 
ja pitkäaikaisesta toiminnasta 
valtakunnallisen moottorilii-
kenteen ja sen kehittämisen 
hyväksi. 

Liikenne- ja viestintäministeri 
myöntää mitalin Moottoriliiken-
teen Keskusjärjestö ry:n halli-
tuksen asettaman mitalitoimi-
kunnan esityksestä. 

Mitaleja on myönnetty vuodesta 
1993 lähtien uudet mitalistit mu-
kaan luettuna kaiken kaikkiaan 
221 kappaletta. 

Moottoriliikenteen Keskusjär-
jestö on tieliikennejärjestöjen 
yhteistyöelin. Jäseninä ovat Au-
toalan Keskusliitto, Autoliitto, 
Autotuojat ja -teollisuus, Linja-
autoliitto, Suomen Autokoulu-
liitto, Suomen Autoteknillinen 
Liitto, Suomen Kuljetus ja Lo-
gistiikka SKAL ja Suomen Tak-
siliitto.

Pitkän ja ansiokkaan uran 
Volvon bussiosastolla tehnyt 
Rönnberg on Tilausajokuljet-
tajat ry:n jäsen ja Charter Club 
-lehden avustaja. Hän on myös 
mm. museoajoneuvo-tarkasta-
ja, ja Suomen Linja-autohisto-

riallisen seuran sihteeri.

Toimitusjohtaja Terhi Penttilä 
on kolmannen polven bussiyrit-
täjä. Hän johtaa vuonna 1939 
perustettua Länsilinjat Oy:tä, 
joka on alan suurimpia  toimi-
joita. Tamperelainen yritys on 
viime vuosina laajentanut mer-

kittävästi toimintaansa.
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Uutiset

Graffititaiteilija	EGS	maalasi	Serlachius-bussit
Suomen maineikkain graffititai-
teilija EGS on koristellut kaksi 
Serlachius-museoihin liikennöi-
vää pikkubussia omilla teoksil-
laan. Ensimmäisen bussin voi 
jo nähdä Tampereen ja Mäntän 
välillä. Graffiteilla koristellut 
bussit liittyvät Serlachius-mu-
seoiden katutaiteen täyttämään 
kesään, jonka huipentaa touko-
kuussa avattu Banksy. A Visual 
Protest -näyttely.

EGS kertoo valinneensa bus-
seihin neljä aihetta, jotka hän 
maalasi 1990-luvulla laittomasti 
paikallisjuniin Suomessa, Ruot-
sissa ja Englannissa. Vanhat va-
lokuvat toimivat apuna, kun hän 
toteutti maalaukset uudestaan.

EGSin mukaan bussien maalaa-
minen oli hauska projekti täynnä 
itseironiaa. 

- Merkitsee lopullista katu-us-
kottavuuden menetystä maalata EGSin maalaamat bussit liikkuvat Tampereen ja Mäntän välillä. Kuva: Sampo Linkoneva.

	
Bussiyritysten	koronapiina	jatkuu

Linja-autoliiton kysely:

Linja-autoliiton huhtikuun jä-
senkysely kertoo edelleen jatku-
vasta korona-ahdingosta – alan 
yrittäjien ja työpaikkojen tule-
vaisuus on vaakalaudalla. 

Kyselystä selviää, että linja-au-
toalaa piinaava koronapandemia 
ei näytä helpottavan. Yritysten 
tilanne on edelleen tukala. Linja-
autoliitto (LAL) uudisti jälleen 
jäsenkyselyn koronakriisitilan-
teesta jäsenistölleen huhtikuussa. 

Vastanneista 41% ilmoitti yri-
tyksen liikevaihdon vähenty-
neen yli 50 prosenttia. Puolella 
yrityksistä on edelleen henki-
löstöä lomautettuna ja 40 pro-
senttia yrityksistä on joutunut 
irtisanomaan henkilöstöä. Valta-
osalla yrityksistä linja-autoja on 
poistettuna liikennekäytöstä (88 
prosenttia vastanneista). 

Epävarmuus tulevaisuudesta 
on lisääntynyt. 32 prosenttia 
ilmoitti yrityksen ehkä selviä-
vän koronakriisistä ja noin 10% 

pelkää yrityksen kaatuvan. Noin 
40 prosenttia kokee valtioneu-
voston suunnitelmat rajoitustoi-
mien asteittaisesta poistamisesta 
myönteisenä – toimenpiteiden 
aikataulua kritisoitiin. 

Vastanneista lähes 70 prosenttia 
uskoi kestävän vielä kuukausia 
(6-12 kk) ennen kuin matkus-
tajat palaavat joukkoliikenteen 
käyttäjiksi. Neljännes uskoi 
luottamuksen paluun kestävän 
jopa yli puolitoista vuotta. Yri-
tyksistä 62 prosenttia ilmoitti 
hakevansa uusinta huhtikuussa 
avautunutta  kolmatta kustan-
nustukea.

Tilausliikenne ja linja-automat-
kailu on ollut vuoden ajan käy-
tännössä 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 yritys-
ten ja työpaikkojen säilymisen 
kannalta olisi elintärkeää, että 
koronarajoituksia päästäisiin 
purkamaan ja ihmiset liikku-
maan joukkoliikenteellä, eikä 
uusia liikkumis- ja kokoontu-
misrajoituksia tulisi. Linja-auto-
yrityksillä on tärkeä rooli vapaa-
ajan ja arjen mahdollistajana. 

Linja-autoliiton tiedotteen mu-
kaan Suomen koronan exit-
strategiassa on huomioitava 
paluupolku takaisin linja-auton 
kyytiin. Se on turvattava koko 
maassa. Liikennöinnin, tapah-
tuma-alan ja lasten- ja nuorten 
harrastustoiminnan sekä lähi- ja 
kotimaanmatkailun avautumi-
nen toisi edes hieman valoa ke-
sään. 

Linja-autoala kaipaa valtiolta 
apua ja tukea. Palvelutason ei 
pidä antaa romahtaa, jos linja-

autoliikenne halutaan pitää var-
teenotettavana kulkumuotona 
myös jatkossa. Valtion tuki on 
LAL:n mukaan kokonaisuuden 
kannalta edullisempaa ja tehok-
kaampaa kuin palvelutason vä-
hentäminen. Palvelutarjonnan 
uudelleenrakentaminen tulisi 
lisätukea kalliimmaksi. 

Tarvitaan myös markkinaehtoi-
sen liikenteen erillinen tukioh-
jelma. Lisäksi valtion olisi liiton 
mielestä korvattava ostoliiken-
teen lipputulomenetyksiä  ja mat-
kailuliikenne on otettava vahvas-
ti huomioon exit-strategiassa. 

Liitto muistuttaa, että linja-autot 
ovat olleet turvallinen ja help-
po matkustustapa koronapan-
demiankin aikana. Suomessa 
linja-autoihin kohdistuneiden 
varmistettujen tartuntatapausten 
määrä on ollut vähäinen. Teho-
kas, joustava ja toimintavarma 
linja-autoliikenne on elinvoi-
maisuuden ja palautumisen 
edellytys. 

tilaustyönä bussia, joka kuljettaa 
kävijöitä museoon”, hän myöntää.

Matkustajien hän toivoo pysäh-
tyvän katsomaan valoa, joka sii-
vilöityy bussin ikkunaa osittain 
peittävän graffitin läpi. Hänestä 
bussiin syntyy lähes uskonnol-
linen tunnelma samaan tapaan 
kuin Jani Leinosen lasimaalauk-

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

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

tien lisäksi EGS tekee lasitaidet-
ta. Hän on pitänyt näyttelyitä eri 
gallerioissa ja museoissa.

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

Osaavasti ja luottamuksella.

www.markkulaki.fi
Mannerheiminkatu 15, Lahti

p. 010 200 3500

Tunnettu taukopaikka Neste  
Sipoonlahti on saanut maalis-
kuussa uudet vetäjät. Jari Sil-
taniemen siiryttyä uusien haas-
teiden pariin vetovastuun otti 
yrittäjäpariskunta Jukka Nuuti-
nen ja Laura Pircklén.

Vantaalla asuvat yrittäjät oli-
vat aiemmin K-Supermarketin 
kauppiaina Tuusulassa.

– Pidimme vaimon kanssa vä-
livuoden ja mietimme tulevai-
suutta: jatketaanko kauppiaana 
vai keksitäänkö muuta? Jukka 
Nuutinen kertoo.

Sitten tuli tieto, että Söderkullan 
liittymässä sijaitsevalle liiken-
neasemalle etsitään yrittäjää.

– Ajatus oli tosi houkutteleva, 
sillä paikka oli tunnettu ja meil-
lekin itävantaalaisina oikein tut-
tu. Emme voineet vastustaa ja 
hyppäsimme liikkuvaan junaan 
tietämättä, mitä seuraavaksi ta-
pahtuu, Nuutinen nauraa.

Päätöstä ei ole hänen mukaansa 
tarvinnut katua. Vastaan on tul-
lut lähinnä positiivisia yllätyk-
siä.

Yksi ilonaiheista on ollut erin-
omainen henkilöstö, jonka osaa-
mista ja palvelualttiutta Nuuti-
nen kehuu vuolaasti.

Liikenneasemalla työskentelee 
15 ammattilaista, joista perä-
ti kuusi kokkina. Määrä yllätti 

aluksi Nuutisenkin, mutta enää 
hän ei sitä ihmettele.

– Hyvä maineemme perustuu 
ennen kaikkea maistuvaan lou-
naaseen, jonka pitää olla sen 
nauttijan päivän kohokohta, 
Nuutinen kiteyttää.

– Valmistamme kaiken ruoan 
paikanpäällä, minkä asiakkaat 
kyllä huomaavat. Panostamme 
jatkossakin tähän tavaramerk-
kiimme, hyvään ruokaan, Nuu-
tinen lupaa.

Ruokapuolta täydentävät Koti-
pizzan ja Subwayn tuotteet.

Ruokailemaan mahtuu kerral-
laan vaikka parikin bussillista 
matkalaisia, sillä asiakaspaikko-
ja on yhteensä 140.

Tilojen toiminta ja henkilöstön 
palvelukykykin on tullut testat-
tua keväällä eräänä pyhäiltana.

– Olimme vaimon kanssa jo läh-
teneet kotiin, kun tänne saapui 
yllättäen jenkkiautojen kokoon-
tumisajoon osallistunut valtaisa 
joukko asiakkaita. Parin sadan 
ihmisen palveleminen onnis-
tui kuitenkin hienosti osaavan 
henkilöstön ansiosta, Nuutinen 
kiittää.

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

– Myymälää on tarkoitus sel-
keyttää ja terävöittää valikoi-
maa palvelemaan asiakkaita 
entistä paremmin. Tämähän 

on myös monen tämän seudun 
asukkaan lähikauppa, Nuutinen 
mainitsee.

Myymälän palveluja täydentä-
vät Matkahuollon ja Schenkerin 
pakettipisteet, jotka vetävät asi-
akkaita runsaasti.

Bussiryhmien kannalta Sipoon-
lahden piha-alue on toimiva. 
Asiakkaiden jättö ja nouto on-
nistuvat lähellä ovia. Busseille 
on selkeästi merkitty oma suuri 
pysäköintialueensa, jonka lisäk-
si liikenneaseman vieressä on 
mittava Ely-keskuksen ylläpitä-
mä rekkaparkki.

Neste Sipoonlahti on avoinna 
ma-pe 6-23 ja la-su 8-23.

Pekka Paloranta

Neste	Sipoonlahti	panostaa		
jatkossakin	hyvään	ruokaan

Jukka Nuutinen aloitti maaliskuussa Neste Sipoonlahden kauppiaana.

Yrittäjävaihdos



Tilausajokuljettajat	ry:n	
yRITySJÄSENET

A.Lamminmäki Oy Parkano
ABC Hyvinkään ravintola Hyvinkää
AK Tauko Oy / Autokeidas Ii Ii
Antin Konditoria Forssa
Anttolanhovi Anttola
Arctic Knife Kätkäsuvanto
Arctic Property Oy Tornio
Arolan Kuljetus Oy Orimattila
Artimat Oy / Potkuriparkki Raudanjoki
Ateljee Johanna Oras Koski Tl
Autokeidas Forssa Forssa
Carrus Delta Oy Lieto
Desing Hill Cafe Oy Halikko
Diverssikauppa EP Ky / Kasvihuoneilmiö Nummi
Eteläpää O. Oy Savitaipale
Finlayson Forssan Tehtaanmyymälä Forssa
Finneoplan Myynti Oy Kokemäki
Haagan Suutari Oy Haaga
Herkkujuustola Oy Sastamala
Herkkuravintola Takkatupa Pihtipudas
Hollolan Matkakeidas Hollola
Hotelli Jussan Tupa Enontekiö
Hotelli-ravintola Kultahippu Ivalo
Huittisten ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Huittinen
Hullu Poro Oy Sirkka
Humppilan Lasitorni Oy Humppila
Härkäpakari Oy Huittinen
Härmän Kuntoutus Oy Ylihärmä
Jaanan Herkkupöytä Oy / Muurlan Opisto Muurla
Jalonhelmi / Tiinan Marjakontti T:mi Suomussalmi
Jonasson Oy / Carsport Design Ylöjärvi
Juustoportti Catering Oy Jalasjärvi
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Jyväskylä
Jämsän Patalahti Oy Jämsä
Kahvila-Ravintola Granni Pello
Kahvila-Ravintola Linnan Liisa Oy Saarijärvi
Kainuun Tähti Oy/ Neste Kontiomäki Kontiomäki
Kaunispään Huippu Oy Saariselkä
Kausalan Matkakeidas Oy Kausala
Kittilän Tarvikeosa ja Huoltamo Ky Kittilä
Koskelon  Matkailukeskus Oy Suonenjoki
Koskikartanon Kahvila-ravintola Hämeenkoski
Kosonen S. Linja-autoliike Kerimäki
Kotileipomo Siiskonen Oy Nuutilanmäki
Koulutuskeskus Salpaus Lahti
Kouvolan AAKK / Kuljetus Kouvola
Kukkolan Tilausliikenne Oy / Kukkolan Buss Ivalo
Kutilan Liikenne Oy Rovaniemi
Kyllönen A. Oy Kuhmo
Kylmänen Food Oy Rantsila
Lankosken Köffi Ky Tuorila
Lapin Liha Oy Rovaniemi
Laukaanhovi Laukaa Lievestuore
Lihajaloste Korpela Oy Huittinen
Lihajaloste Korpela Oy Kankaanpää
Liikenneasema Mäkipeura / Teboil Peura Peura
Lisävaruste Oy / Autopesucenter Helsinki
Lomatrio Oy Naarajärvi
Lounasravintola Ämmän Herkkusuu Suomussalmi
LSS - Long Special Services Ltd Oy Helsinki
Matin Ja Liisan Asema Oy Lapinlahti
Matka-Mainio Oy Nilsiä
Matkailukeskus Lossisaari Keitele
Mattilan Marjatila Sampu
Mikkelin satamakahvila / Isoäidin Jäätelötehdas Mikkeli

Mikontalon ravintola ja pitopalvelu Virrat
Motelli Käpylä Oy / Motel Käpylä Keminmaa
Museorautatieyhdistys Ry Minkiö
Muurla Design Marketing Oy Muurla
Myllyn Kuppi & Kakku Oy Lammi
Napapiirin Lahja Oy Napapiiri
Napapiirin Porofarmi Oy Rovaniemi
Nelosparkki Oy / Neste Kuivaniemi Kuivaniemi
Neste huolto Junttari Kittilä
Neste Häijää Mouhijärvi-Häijään huoltok. Häijää
Neste Jalastuuli Jalasjärvi
Neste K Ankkurituuli Loviisa
Neste K Mäntsälä Tuuliruusu Mäntsälä
Neste K Sipoonlahti Söderkulla
Neste Kolinportti Ahmovaara
Neste Kuortane Velj. Jaskari Oy Kuortane
Neste Linnanportti Sukeva
Neste Maikkula, Oulun Baari Oulu
Neste Oil Taukotuuli Lahti
Neste Porinportti Pori
Neste Pälkäne Aapiskukko Pälkäne
Neste Saariselkä Saariselkä
Neste Sodankylä Mauno Alatalo Sodankylä
Nurmijärven Linja Oy Nurmijärvi
Panda Oy Ab Vaajakoski
Pekkores Oy / Ravintola Karelia Helsinki
Pohjanranta Oy Keminmaa
PowerPark Härmä
Puustelliravintolat Oy Nivala
Päivin Kammari Sodankylä
Quality Hotel Isovalkeinen Kuopio
Raitin Kahvila Oy Hartola
Rauman Hovi Oy / Kalliohovi Rauma
Ravintola Hämeenportti Oy Somero
Restel Liikenneasemat Oy Tampere
Santa's Hotels / Hotel Santa Claus Oy Rovaniemi
Santa's Pizza & Burger Napapiiri
Scania Suomi Oy Helsinki
Sirin Lounasravintola Tuulos
Solaris-lomat Ry / Kuopin Kylpylä Oy Helsinki
Sunborn Saga Oy / Ruissalon Kylpylä Turku
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy Helsinki
Taukopaikka Lahnajärvi Oy Lahnajärvi
Teboil Kaakkurinhovi Oulu
Teboil Pirkanhovi Lempäälä
Teboil Huttula Joutsa
Tei-Tupa Ikaalinen
Tilausliikenne A.Arvela Narva
Tmi Seppo Lauer, Neste K Linnatuuli Janakkala
Traffica Oy Kuopio
Töysän Linja Oy Keuruu
Valamon luostari Uusi-Valamo
VDL Bus & Coach Finland Oy Vantaa
Veho Oy Ab Vantaa
Veraisen Leipomo Oy / Kahv. Tuomaksen Tupa Mynämäki
Vianor Oy Lpr
Vierumäen Matkakeidas Oy Vierumäki
Viestintä Omniplus Lahti
Vihavaisen Taksi Oy Rantasalmi
Viherlandia Oy Jyväskylä
Viking Line Abp Maarianhamina
Volvo Finland Ab Vantaa
Väisäsen Kotiliha Oy Iisalmi
Wood Jevel Design Kauko Raatiniemi Ky Kolari
Ykköspesä Oy Saukkola
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Charter Club
mediatiedot 2021

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.

AD/taitto
Mikko Paloranta 050 566 8630 
aineisto@tilausajokuljettajat.fi

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
  Sivua  Koko    Hinta
takasivu   1/1  200 x 255 mm  1500 €
  tai   210 x 255 mm* 
ilmoitus on 40 mm matalampi kuin sivu yläreunaan tulevien postitusmerkintöjen takia. 

Koko sivu   1/1  200 x 280 mm  1100 €
  tai  210 x 295 mm* 
Puoli sivua (vaaka) 1/2  200 x 140 mm   680 €
Puoli sivua (pysty) 1/2 100 x 280 mm*   
* = Sivun laitaan ulottuvissa ilmoituksissa jätetään leikkuuvaraa + 3 mm. 

Neljäsosa (vaaka) 1/4 180 x 64 mm  430 €
Neljäsosa (pysty) 1/4 83 x 126 mm 
Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 180 x 28 mm  220 €
 (vaaka) 1/8  82 x  62 mm 
 (pysty) 1/8 42 x 124 mm
hintoihin ei sisälly eikä lisätä arvonlisäveroa! 
 
KYSY TARJOUS EDULLISESTA VUOSISOPIMUKSESTA! 

NELJÄ TUHTIA NUMEROA VUODESSA
lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
40-50-sivuisena laadukkaana 4-väri-julkaisuna.  
Painosmäärä on n. 2500 kpl.
 
  Aineistopäivä Ilmestyy
SYYSlehti 3 17.8. Viikko 37
JOULUlehti 4 6.11. Viikko 49

SuOMeN JOhtaVa buSSIMatKaIlulehtI

Keula 
Kohti 
uutta

nousua!

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

JULKAISIJA
tilausajokuljettajat ry 
talvelankatu 6, 24260 Salo

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

www.charterclub.fi 
www.tilausajokuljettajat.fi
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		Tilausajokuljettajat ry:n jäsenlehti 

•	 Vieraskynän	varressa	Hannu	Katajamäki

•	 Kymen	Charterlinen	selviytymistarina

•			Vetäviä	vinkkejä	ryhmämatkoihin

•			Matka	historiaan:		tamperelainen	Veikko	Viitanen	Oy

Kohti valoisampia aikoja!Kuva: Pekka Paloranta

NYT VOIT ILMOITTAA MYÖS NETISSÄ!
Nettisivujemme suosio kasvaa koko ajan. 

bannerilla tavoitat helposti ja edullisesti. Vain 60 €/2 kk. 
 lehden ilmoittajille banneri sisältyy hintaan!
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Kevät on edelleen ollut kovin epä-
varmaa aikaa. Moni suunniteltu 
tapahtuma ja asia on muuttunut tai 
siirtynyt. Kesä onneksi lähestyy 
ja toivottavasti pääsemme siitä 
nauttimaan lähes normaalisti.  Mi-
käli et ole laskua saanut tai se on 
eksynyt matkalla, ole yhteydes-
sä sihteeriin, hän lähettää laskun 
uudelleen. Yhdistyksemme sään-
töjen mukaisesti päätämme jäse-
nyydet, joita ei ole maksettu 30.6. 
mennessä. Maksuaikaa voi myös 
anoa sihteeriltä. Muistathan eh-
dottomasti käyttää viitenumeroa 
laskua maksaessasi.

Lähetämme jäsenrekisterimme 
kautta tiedotteita ja yritysjäse-
niemme tarjouksia. Toisinaan 
viestit saattavat mennä roska-
posteihin tai tarjouksiin. Käythän 
kurkkaamassa myös ne kansiot. 
Mikäli et ole saanut sähköposti-
viestejä, laita sihteerille postia, 
niin tarkistamme, että jäsenrekis-
terissämme on oikea sähköpos-
tiosoite. Lähetämme mielelläm-
me myös laskut sähköpostitse. 
Ajantasaista sähköpostiosoitetta 
tarvitset myös, kun kirjaudut 
uusien nettisivujemme jäseno-
sioon. Parhaiten sihteeri Katjan 
tavoittaa sähköpostilla sihteeri@ 
tilausajokuljettajat.fi. Toki voit 
myös soittaa 045 676 5865 ja mi-
käli sihteeri ei pysty vastaamaan, 
soittaa hän takaisin. Myös teks-
tiviestillä voit lähestyä sihteeriä.

Korona pandemia vaikuttaa vielä 
jonkin verran kesän aikana suun-
niteltuihin tapahtumiin. Pyrimme 
tiedottamaan niistä sähköpostitse 
sekä tietysti tapahtumakalente-
rista löytyvät tulevat kokoukset 
sekä tietysti muut tapahtumat.

Sihteerin	kevään	tärpit
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 Spa-
hotel Casino

Kaikista tulevista tapahtumis-
ta löydät tietoa lehden lisäksi 
meidän nettisivuiltamme ta-
pahtumakalenterista, Facebook 
-ryhmästä sekä sähköpostista-
si. 

Ilmoittautumiset ja tarkem-
mat tiedot tapahtumista netti-
sivuilla tapahtumat-osiossa tai  
sihteeri@tilausajokuljettajat.fi.

Nettisivuiltamme löydät tietoja 
ja kuvia mökistä sekä varaus-
kalenterin. Jäsenille osiosta 
löytyvät myös yritysjäsentem-
me tarjoamat edut jäsenillem-
me. Verkkokaupassa on tal-
viale! Tarjoustuotteet löytyvät 
Erikoistarjoukset -välilehdeltä.

Loppuun vielä yhteenvetona 
erilaiset tavat olla jäsenemme. 
Kannattaa pyytää myös työ-
kaveri tai muu alasta kiinnos-
tunut ystävä mukaan. Näistä 
vaihtoehdoista löytyy jokai-
selle sopiva tapa olla yhdistyk-
semme jäsen.

Varsinainen jäsen 
(henkilöjäsen)
• Mikäli tilausajot kuuluvat 

työtehtäviisi tavalla tai toisel-
la, enemmän tai vähemmän, 
olet lämpimästi tervetullut 
varsinaiseksi jäseneksi.

• Varsinainen jäsen on oikeutet-
tu äänestämään kevät- ja syys-
kokouksissa. Hän voi toimia 
hallituksessa niin pääyhdis-
tyksessä kuin alueosastossa. 
Saa lehden vuosikerran eli 
neljä numeroa vuodessa. Voi 
liittyä FB-ryhmään (suljettu 
ryhmä). Saa vuokrata mök-
kiä jäsenetuhintaan. Jäsenille 
suunnattua tiedottamista, tar-
jouksia, jäsenetuja ja ammat-
tilaisten verkosto, josta löytyy 
tietotaitoa. Retkiä ja tapahtu-
mia mielenkiintoisten aihei-
den parissa.

Eläkeläisjäsen
• Eläkeläisjäseneksi voi siirtyä, 

kun on ollut varsinaisena jä-
senenä ja jää työstään eläk-
keelle.

• Saa lehden vuosikerran.  Voi 
osallistua yhdistyksen koko-
uksiin ja tapahtumiin. Ei ää-
nioikeutta kokouksissa. Voi 
liittyä FB-ryhmään (suljettu 
ryhmä). Tiedotteita, jäsenetu-
ja ja kontaktipintaa bussialan 
ilmiöihin. Seurustelua vanho-
jen kollegoiden kanssa.

• Saa vuokrata mökkiä jäsen-
etuhintaan.

Kannatusjäsen
• Kannatusjäseneksi voi liittyä 

yksityinen henkilö tai oi-
keuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea yhdistyksentoi-
mintaa.

• Saa lehden vuosikerran. Voi 
osallistua yhdistyksen tapah-
tumiin. Ei äänioikeutta koko-
uksissa. Jäsenetuja ja tiedot-
teita bussialan ilmiöistä. Saa 
vuokrata mökkiä kannatus-
jäsenen hintaan.

Yritysjäsen
• Saa lehden vuosikerran (4 krt /v) 
• Voi mainostaa jäsenlehdessä 

etuhintaan. Kysy tarjous!
• Voi kohdentaa alueellistakin 

mainontaa jäsenrekisterimme 
kautta sähköpostilla. Annam-
me mielellämme käyttöön 
asiakasnäkökulmaamme. Hy-
vällä yhteistyöllä palvelem-
me yhteisiä asiakkaitamme 
entistä paremmin!

Saimme jäseneltämme idean 
kilpailusta, jossa äänestetään 
lehden parasta juttua. Lisäksi 
on äänestetty kutsuvinta mai-
nosta. Tämä idea tuli lehden 
ilmestymisen jälkeen ja siitä 
laitoimme sähköpostia jäse-
nillemme. Lehden 1/2021 yli-
voimaisesti parhaaksi jutuksi 
äänestettiin Bussiyritys tutuk-
si: Kymen Charterlinen juttu.

Kutsuvimman mainoksen oli 
tällä kertaa tehnyt Pirkanhovi.
 
Voittajiksi arpoutuivat: Mika 
Sarvilahti, Paavo Manninen, 
Antti Perälä

Juuri käsissäsi olevan lehden 
parasta juttua sekä houkut-
televinta mainosta voit ää-
nestää nettisivujemme www. 
tilausajokuljettajat.fi kautta.

Lukijat	äänestivät	
Kymen	Charterlinen	

jutun	parhaaksi

Sihteerin sanomat

Bongaa	Charter	Clubin	Toyota!
Viime vuonna aloitettu Toyota-
bussin bongaus jatkuu edelleen. 
Tehtävä on simppeli: bongaa 
Charter Clubin tunnuksilla va-
rustettu 10-paikkainen Toyota 
Hiace -bussi. Auton havainneet, 
siitä kuvan ottaneet ja sen lähet-
täneet (paikka- ja aikatietojen 
kanssa) osallistuvat arvontaan, 
jossa on voittoina Jokipiin Pel-
lava Oy:n laudeliinoja. Laude-
liinoja on ollut jo muun muassa 
klubituotteidemme sortimentissa. 

 
Tuoreimmat onnelliset laudelii-
nojen voittajat ovat bongarit Jou-
ko Junttila, Kauhajoki ja Lauri 
Rinta-Kanto, Espoo

Lähetä kuva/kuvat omien yhte-
ystietojesi kera jompaan kum-
paan 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.



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

Pirkanhoviteboilpirkanhovi

Nappaa taskuun BussiPassi, tienaa 
sillä herkkukassi!

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

Muutenkin palvelemme normaalisti:

- Hoviklubi-taukotilasta löytyy mm. hierontatuoli sekä kellon 
ympäri lämpiävä rahtisauna. 

- Joka päivä maistuvaa kotiruokaa, Rollsin hamppariannok-
sia, À la carte -herkkuja sekä herkkuleivonnaisia. 

- Tuo vähintään 15 hengen ryhmä, syöt ilmaiseksi (kahvi ja 
kahvileipä/sämpylä tai lounas). Saat myös 10 € myymälä-
lahjakortin. 

- Tee koko ryhmän ruokatilaus kolme päivää etukäteen, ja 
kaikki ruokailijat saavat 15 % alennuksen! 

Käy pyytämässä Pirkanhovin kas-
salta henkilökohtainen BussiPas-
sisi. Saat passiin leiman joka kerta, 
kun saavut Pirkanhoviin mukanasi 
yli 30 hengen ryhmä. Kun passi on 
täynnä, saat meiltä noin 60 euron 
arvoisen herkkukassin! 

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!


