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Päätoimittaja

Mitä voisivat olla tekijät, jolla 
saisimme matkailijat tule-
maan ensimmäisen käynnin 
jälkeen Suomeen uudestaan 
ja vielä ”puskaradiona” mai-
nostamaan maamme mah-
dollisuuksia? Suoran vasta-
uksen sanominen asiaan on 
hankalaa, mutta eräs tekijä 
on laatu.
Laatu sanana on sangen mo-
nipuolinen. Bussimatkailus-
sa se voidaan määritellä ” no 
problem” tai ”JOT”, just on 
time,  oikeaan aikaan oikeas-
sa paikassa. Palvelun tarjoa-

Mitä laatu voisi olla 
suomalaisessa 
bussimatkailussa ?

jille taas tulee ongelmaksi se, 
että kaikki haluaisivat parasta 
mahdollisimman alhaiseen 
hintaan. Yhtälöä on vaikeata 
saada toimimaan, koska kus-
tannustaso Suomessa on se,  
mikä on. 

Kuljetusten sisältölaatua voi-
daan lähestyä asettumalla 
maksavien asiakkaiden roo-
liin. Tilausajoissa on useita 
eri toimintoja, joita voidaan 
hioa miettimällä maasta 
toiseen siirtyvien ryhmien 
tarpeita. Nopeatempoisesta 
reissuamisesta huolimatta 
vierailijat hakevat tietynlais-
ta turvallisuuden tunnetta, 
vaikka lyhyeksikin aikaa. 
Kansainväliset matkanjohta-
jat kysyvät hyvin usein kul-
jettajalta, onko tämä heillä 
myös jatkossa samalla bussil-
la käytettävissä. Näille ”Glo-
betrotter-henkilöille ” laatu 
on sitä, että ei tarvitse joka 
kerta yrittää opetella erilaisia 
busseja ja niiden kuljettajia 
matkapäivästä toiseen. Heil-

lä on aivan tarpeeksi puuhaa 
muutenkin omien asiakkai-
densa kaikenlaisten ongelmi-
en ratkaisemisissa.  He myös 
muistavat onnistuneen kei-
kan jatkossakin uusien mat-
kojen suunnitteluissa. 

Laatua on myös tilausajo-
bussien varusteet. Lähtökoh-
taisesti tekniikan tulee olla 
kunnossa, ikkunoiden läpi-
katsottavia, yleiskunto hyvä, 
vaikka auto olisi hieman van-
hempikin. AV-välineiden tu-
lee toimia ja WiFi pitäisi olla 
vakiovaruste kaikissa turis-
tikuljetuksiin tarkoitetuissa 
ajoneuvoissa, 220V pistorasi-
oista puhumattakaan. Muu-
tos sähköisten varusteiden 
tarpeessa on ollut nopeaa. 
Älypuhelimet ovat matkaa-
jille ikkuna uuteen maahan, 
vieläpä heidän omalla kielel-
lään. CD:t ja DVD:t on hyvä 
säilyttää toimintakuntoisina, 
mutta USB-muistitikut ovat 
jo arkipäivää.

Asiat kannattaa ottaa vaka-
vasti kuljetuspalveluiden 
tarjoajien keskuudessa, kos-
ka kaikesta tapahtuneesta 
raportoidaan matkatoimis-
tojen johtohenkilöille. Nämä 
sitten päättävät seuraavan 
kauden suomalaisista yhteis-
työkumppaneista, joiden on 
havaittu käytännössä vastaa-
van laadullisesti siitä ,mitä 
on sovittukin.

Mistä sitten hankkia uusin-
ta tietoa maailman matkat-
rendeistä? Meillä on Visit-
Finland.fi julkinen toimija, 
jonka tehtävänä on järjestää 
yhteyksiä suomalaiselle mat-
kailuammattilaisille. Heidän 
suuntaan voidaan tietoja päi-
vittää lähettämällä niitä osoit-
teeseen trade@visitfinland.
com esimerkiksi turistibussi-
kalustoista ja matkailuun eri-
koistuneista kuljettajista.

                         Isko Uusimäki

Suomi on pieni valtio 
jossain pohjoisessa 
maailmankolkassa. 
Sijainti ei estä kuten-
kaan kansainvälisen 
matkailun suuntau-
tumista meille. Se on 
tosiasia, jonka kanssa 
voimme elää.
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Onnittelemme

Ilmoitathan etukäteen 
kun saavut taukopaikalle 

ryhmän kanssa. 
Lyhyt puhelu 

auttaa ryhmääsi 
saamaan parasta 

mahdollista palvelua. 
Tällä on oikeasti iso 
merkitys, vaiva on 

siihen nähden pieni.

Tilausajokuljettajat ry 
Facebookissa. 

Ryhmään pääsevät kaikki 
yhdistyksen jäsenet. 
Tervetuloa mukaan!

www.charterclub.fi 
Bussimaailman uutisia ja 
ajankohtaista ammattiin 

liittyvää asiaa.

Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme 
Taisto Ahjoharju on saavuttanut kun-
niakkaan seitsemän täyden vuosikym-
menen iän. Hän on myötävaikuttanut 
Tilausajokuljettajat yhdistyksen toi-
mintaan monella tavalla.  Hänen Hyvä 
Tietää yhtiönsä toimesta julkaistiin leh-
teämme monta vuotta, olemme etuoi-

Taisto Ahjoharju 70 vuoden ikään

Juhlallisessa tilaisuudessa Taistolle (vas.) annettiin yhdistyksen viiri ja ku-
kat. Kukat vielä Martti Toivosen kädessä ja viirin antoi Timo Rinnekari (oik.).

Ruokapöydässä nostettiin myös juhlamaljaa. Vasemmalta Taisto, Martti, Timo ja Matti Kulmala.

keutettuja hankkimaan hänen julkaise-
maansa Suomi Opasta ja aikanaan hän 
teki aivan meidän tarpeisiin tarkoitettua 
Charter Opasta. Taisto on ollut matkan 
varrella suuresti mukana toiminnas-
samme.
Kesäkuussa puheenjohtaja Timo Rin-
nekari, entinen puheenjohtaja ja kun-

niajäsenemme Martti Toivonen ja toi-
mittajana Matti Kulmala matkustivat 
Teijon kauniiseen Taiston kotikylään 
häntä juhlistamaan. Juhlistaminen ta-
pahtui kunniaviirein, kukin ja hyvän 
ruokailun merkeissä. Tietysti nostettiin 
myös juhlamaljat. Onnea Taistolle.

Matti Kulmala

KOKOUSKUTSU
TILAUSAJOKULJETTAJAT RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

PIDETÄÄN 16.10.2016 KLO 15.30, 

JOLLOIN ALOITAMME KAHVILLA JA 

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN PUHEENVUOROILLA. 

ESILLÄ SÄÄNTÖJEN §11 MÄÄRÄMÄT ASIAT

Paikka: Naantali Spa Hotel 
os. Matkailijantie 2, 21100 Naantali

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus 
nauttia kylpylän palveluista hintaan 15 € /hlö, 

sisältäen pyyhevuokran. 
Tervetuloa tekemään hyviä henkilövalintoja 

ja linjauksia tuleville vuosille!

Charter Club 
Joululehti

4 / 2016
Aineisto  8.11. 

Lehti ilmestyy 47 viikolla

SUOSIKAA
ILMOITTAJIAMME

KÄYTTÄMÄLLÄ
HEIDÄN PALVELUJAAN
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Puheenjohtaja

Kesän aikana nousi outo uu-
tinen mediaan. Joku viisas on 
ehdottanut, että luovuttaisiin 
henkilöliikenteen osalta kan-
sallisesta liikenneturvalli-
suuden kannalta järkevästä 
a m mat t ipätev y ysla i nsää-
dännöstä lain soveltamisen 
osalta. Muutos tarkoittaisi 
ei-kaupallisen henkilöliiken-
teen vapauttamista ammat-
t ipätev y y s vaat i mu k sista . 
Tämä tarkoittaisi vähintään 
sitä, että esim. urheiluseurat 
voisivat hoitaa omia kulje-
tuksia omilla busseilla ilman 
voimassa olevaa ammattipä-
tevyyttä. Bussivuokraus voisi 
nousta kukoistukseen uudel-
leen. Vaikutusten laajuutta ei 
voi vielä edes arvioida, koska 
asioiden termien tarkkaa 
määrittelyä ei ole tehty. Esim. 
Mikä on loppujen lopuksi ei- 
kaupallista toimintaa ja yms.

Joukkoliikenneluvat vapau-
tuivat 90-luvulla, joka vei 
jonkin verran pohjaa pois 
vuokraamotoiminnalta. Kil-
pailu on sen verran veristä, 
ettei ainakaan kartellisyytök-
siä voi tulla tilausliikenteen 
niskaan. Saakohan kaikki 
edes kulujaan peittoon nyky-
taksoilla.?? 

Mitä muutos tarkoittaisi? 
Urheiluseura voisi käyttää 
omilla matkoilla kuljettajia, 
jotka eivät ole millään lailla 
ammattilaisia. He ovat olleet 
pitkään pois ammattiliiken-
teestä, työskentelevät muilla 
aloilla, eivätkä ole olleet am-
mattipätev y yskoulutuksen 
piirissä. Ajokortti on hankit-
tu joskus joko oikeasti am-
mattiin hakeutuen tai pelkän 
kokemuksen avulla. Joka 
tapauksessa ajantasainen pe-
ruskoulutus saattaa puuttua 
kokonaan. Ammattikuljetta-
jahan ei voi osallistua talkoi-
luun muuten kuin sellaisella 
vapaa-ajalla, joka on muuta 
kuin minimiviikkolepoa tai 
vuorokausilepoa. Ts. mah-
dollisuudet ovat siis hyvin 
rajalliset. 

Ammattiliikenteen vaati-
mukset ovat tiukkoja, varsin-
kin kuntien ostamissa koulu-
kuljetuksissa. Turvallisuus-
kysymykset ovat joiltain osin 
jopa yliampuvia. Entä sitten 
vapaa-ajalla? Samat lapset ja 
nuoret lähtevät pelimatkalle 
bussilla, joka on nähnyt par-
haat vuotensa jo aikoja sitten. 
Kuljettajan kanssa on sama 
juttu tai hänen vaadittava 

ammattitaito on jotain muuta 
kuin mitä lasten arkipäivien 
kuljettajilla. 

Peli- ja yms. yhdistysten mat-
kat ovat ammattitaitovaati-
muksiltaan aivan samanlaisia 
kuin muutkin tilausajot. Mat-
kat voivat olla pitkiä, ajetaan 
pimeään aikaan eli olosuhteet 
voivat olla samalla lailla vaa-
tivia kuin meidän kaikkien 
työssämme. Kalusto vain on 
monesti paljon vanhempaa ja 
sitä kautta turvattomampaa. 
Voimme täydellä syyllä kysyä 
vanhemmilta, että haluatteko 
valita bussiyrityksen ammat-
timaisen palvelun vai harrasta-
javoimin tehdyn talkootyön?

Harmaa talouden kitkeminen 
vesittyisi myös pahemman 
kerran. Vaikka tehdään ns. 
talkootyötä, sisältyy siihen 
aina jonkinlaista rahansiirtoa 
taskusta toiseen. Kuljettajia 
etsitään viikonlopun keikal-
le ja rahallahan sellaisen saa. 
Samoin urheiluseurat voivat 
alkaa vuokrata bussikalustoa 
naapuriseuralle tai jollekin 
yksityishenkilölle, joka lähtee 
ryhmän kanssa reissuun. Ur-
heiluseurat ja muut yhdistyk-
set ovat monien bussiyritysten 

perusasiakkaita, joten ammat-
tilaiset osaavat vastata asiak-
kaiden tarpeisiin toimivat vas-
tuullisesti sekä turvallisesti. 
Kun sattuu se paha onnetto-
muus (joka voi tapahtua kelle 
tahansa), menee se kuitenkin 
koko bussialan piikkiin. Toi-
votaan todella, että terve järki 
voittaa. 

Yhtä asiaa en ole koskaan 
ymmärtänyt. Miten voi olla 
ylivoimaista pitää ammatti-
pätevyyttä yllä istumalla kou-
lutuksessa 7 tuntia vuodessa. 
Se ei voi olla edes kustannus-
kysymys, kun tarkastellaan 
mitä ison auton liikuttaminen 
maksaa muuten. Oikealla ai-
hevalinnalla siitä on varmasti 
hyötyäkin.

                   Timo Rinnekari

Mätäkuun juttujako?
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Määränpäänä oli käydä 
tutustumassa Peikonpol-
kuun ja Geirangerin ympä-
ristöön Norjassa. Kartalla 
norjalaiset etäisyydet eivät 
tunnu kovinkaan pitkiltä, 
mutta todellisuudessa 
aikaa menee 2-3 kertaa 
enemmän kuin uskoisi. 
Majoituksia ei varattu 
etukäteen vaan luotimme 
siihen että leirintäalueita 
on sopivin välimatkoin. 
Päivän ajomatkan pituus 
arvioitiin 350-400km:ksi.

Koska ennakkotutkimusmatkamme 
alkuperäinen suunta oli suoraan 
pohjoiseen, kääntyikin matka ajan-
puutteen vuoksi  n.90-astetta länteen 
päin, tarvitsimme meno-paluu laut-
tapaikan. Heinäkuu on vilkasta aikaa 
ja  siten lautatkin melkoisen täysiä. 
Lopulta sopiva versio löytyi Tallink 
Siljalta. 

Tukholmasta suunta kohti Västerå-
sia ja Örebrota E18 tietä. Muutaman 
pysähdyksen kautta Karlstadiin. Tiet 
olivat hyväkuntoisia, joten Ruotsin 
läpiajo oli helppoa. Majoituspaikak-
si valitsimme kuitenkin lähempänä 
Norjan rajaa olevan Charlottenbergin 
alueen Haganäsetin camping-leirin. 
Sisäänkirjautumisen yhteydessä piti 
lunastaa ruotsalainen camping-kort-
ti. Kokonaiskustannus 300kr majoitus 
+150kr kortti. Karavaanarihenkeä il-
meni sähkötolpan jakamisessa norja-
laisen naapurin kanssa. Aamusuihku 
toimi 8min/10kr:n kolikolla. 

Matka jatkui Norjan suuntaan  tietä 
61. Charlottenbergin Shoppingcenter 
osoittautui varsin monipuoliseksi 
pysähdyspaikaksi. Tarpeiston täyden-
nyksen jälkeen parkkipaikalla bon-
gasimme Nyholmin ja Niskasen isot 
bussit menossa kanssamme samaan 
suuntaan. 
 
Norjan rajalla oli tiukkailmeisiä vir-
kahenkilöitä valvomassa ohi mene-
vää liikennettä.  Tien numero vaihtui 
2:ksi. Kongsvingeristä ajelimme mai-
semia ihaillen Hamarin kautta kohti 
Lillehamaria. Tiellä oli muutamia tie-
tullikamerapaikkoja, jotka arkistoivat 
ohituksemme. Seuraavaksi yöpymis-
paikaksi valikoitui bussin ikkunasta 
bongattu pieni yksityinen paikka 
Dombåsin eteläpuolella.

Sieltä aamusella kohti Trollstigeniä, 
Peikonpolkua. Tie vuorille on hieno 
ja näköalat sen mukaiset. Edellisen 
kerran (2011) ajoin täysmittaisella 
reitin venäläisen ryhmän kanssa ja 
heidän matkanjohtajansa toi silloin  
muistoksi diplomipaperin hommasta. 
Muistikuvan mukaan tie oli mutkissa 
kapeampi kuin nyt. Retki oli puolivä-
lissä.

Korkealta vuorelta matka jatkui ala-
mäkeen Valldaliin tie 63:sta.  Linge 
ferjekai oli täynnä lauttaan meneviä 
autoja. 114 kr ja Eidsdal oli kohta 
edessä. Tie 63 ja kiipeäminen alkoi. 
Alaspäin tultiinkin sitten Geiran-
geriin. Mutkat olivat jyrkkiä, mutta 
pikkubussilla mukavia ajaa. Emme 
jääneet pidemmäksi ajaksi, vaan 
jatkoimme matkaa kohti seuraavaa 
majoittumista. Muutaman kerran oli 
pakko pysähtyä näkymiä tallenta-

maan. Öyberg Sae og Camping tuli 
illan jo hämmärtyessä vastaan. Maa-
tila, jossa oli erilaisia eläimiä lampai-
ta, kanoja ja mullikoita. Pankkikortti 
ei käynyt, mutta Eurot kelpasivat 
maksuksi. Vaihtokurssi ei ollut ihan 
virallinen, mutta ei nyt aivan mah-
dotonkaan. Mukava paikka, jossa oli 
5kr:n aamusuihku/3min.

Seuraavana aamuna tulikin neuvon-
pidon paikka. Bergen näytti olevan 
kohtuullisella etäisyydellä, kartalla. 
Lopputulema oli kuitenkin, että suun-
tasimme pikkubussin keulan kohti 
(E16-tie) Osloa ja Ruotsia.

Jälleen mukavia maisemia ja paikko-
ja, joihin olisi voinut pysähtyä pidem-
mäksikin aikaa. Kello kuitenkin kävi ja 
Oslossa tehdyn nähtävyyskierroksen 
jälkeen pitkien tunneleiden kautta 
E6 tietä tielle E18. Ennen Karlstadiin 
saapumistamme tuli vastaan leiriyty-
mispaikka, jossa oli todella runsaasti 
vaunuja kestoparkissa. Sähkötolppa 
oli 3-vaihepistoke mallia , joten sellai-
nen tuli sitten hankintaan 150Kr. Aa-
musuihku sisältyi leirimaksuun 300Kr. 
Ja Camp-korttihan meillä jo oli.

Aamusta matka jatkui kohti itää ja 
Tukholmaa. Matkaan varattu aika 
oli oikeaan osunut, sillä saavuimme 
n.1,5h ennen satamaan. Yhteenve-
tona ennakkotutkimusmatkasta on 
todettava, että ajoaikaa on varattava 
riittävästi  matkaa suunnitteltaessa. 
Hieman paikallista valuuttaa kolik-
koina ja seteleinä. 
Norjaa varoitettiin kalliiksi, mutta 
leirintä-aluemaksut olivat  25-40 eu-
roa väliltä. Ruokatarvikkeet kaupasta 
ostettuna olivat Suomen hintatasois-

Norja oli raikas kokemus pikkubussireissusta Skandinaviassa.

Peikonpolulla
Trollstigenissä 
Norjassa 

Kuljettajan tankkaus -  piece of cake.

Vuorilta tuleva vesi oli raikasta.

Leirintäalue Charlottenbergissä

Tänne leiri pystytetään Ottassa, joka 
oli erikoistunut Traftinkiin - kosken-
laskuun.
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Trollstigen on ”peikon vuoren 
rinteeseen harsimia tiesuikaleita”. 
Jyrkkyys on 9 prosenttia ja ajo-
neuvon suurin sallittu pituus on 
13.1 metriä. Tie on talvella suljet-
tu. Trollstigenia ympäröi monta 
yli tuhat metriä korkeaa vuorta
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ta tai hieman kalliinpia.
Leirintäalueet ovat teiden varsilla ja 
helposti havaittavissa, usein lähellä 
kaupunkeja tai kylää. Leirintäalueet 
olivat maatiloja jossa matkailu oli 
lisäelinkeino tai sitten maanviljelys 
oli lopetettu ja tilalle oli tullut  mat-
kailupalvelut ja kuten esimerkiksi 
koskenlasku.
Leirintäalueilta voi ennakkoon va-
rata mökkejä ja Charlottenbergissä 
jopa pieni talo 25 henkilölle. Kortilla 
saattoi maksaa melkein kaikkialla ja 
pankin perimä käsittelymaksukin oli 
kohtuullinen kruunujen ja eurojen 
ynnäilyissä. Retken tarkoitus tutustua 
pienellä henkilömäärällä ja budjetilla 

reittiin, onnistui hyvin. Reitinvarrelta 
löytyy jokaisen makuun sopiva ma-
joitusvaihtoehto, aina leirintäalueista 
parempiin hotelleihin saakka.

 Kuvat ja teksti;     Isko Uusimäki, 
                                   Riitta Salmu

Jotunheimin kansallispuiston maas-
ton monimuotoisuus jäi mieleen.  Ta-
lojen katot olivat  ”nurmikkoa”, se oli 
yleinen näkymä Norjassa sekä kauniit, 
talojen pitsikoristeiset ulkokuistit.  

Kauppareissulla Spar-kaupassa. 
Vastapäätä oli hieno vuono näkymä, 
jossa nuoriso hyppäsi kalliolta alas 
veteen - huikean näköistä meidän 
mielestä, mutta heille arkipäivää.

Matkamuistoja makuina, joista Gudbrandsdalsost - Norjalainen makea hera-
juusto on erikoisuus, joka valmistetaan lehmän- ja vuohenmaidosta

Geiranger
on pieni kylä Geirangerinvuonon perukassa, Strandan kunnas-
sa.  Laivaliikenteen aktiivisessa käytössä oleva Geirangerinvuo-
no otettiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 2005.

Norjaan suuntautunut matka 
tehtiin 14/8(+2)-paikkaisella 
ajoneuvolla, joka modifioitiin 
retkeilyyn sopivaksi. Retken 
kokonaishenkilöluku oli kaksi 
aikuista ja kaksi lasta, joten 
tilankäyttö ja majoitusratkai-
su oli väljää.

Tilaa 
Clubituotteita
UUTUUS TUOTE 

PELLAVA PEFLETIT 
clubituote@tilausajokuljettajat.fi  

tai
www.tilausajokuljettajat.fi/

tuotteet
tai puh. 044 - 505 6673 
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Ari Karesvuo

Vuosisadan vaihteen aikoihin 
saattoi laivalla päästä mat-
kustamaan Savonlinnaan, 
Lappeenrantaan, Viipuriin ja 
sieltä Suomenlahdelle.  Vilk-
kainmillaan laivaliikenne oli 
1900 luvun alusta noin 1940 
luvun loppupuolelle.Tuolloin 
oli useita laivureita jotka har-
joittivat sulan veden aikana 
säännöllistä laivaliikennettä 
lähikuntiin.
”Piäsöökkö tällä laevalla 
Kuopijon torille” kyseli täti 
ihminen kantamuksiensa 
kera kapteenilta  Vehmer-
salmen laiturilla. ”Ee piäse, 
satamaan asti piäset, astuha 
laevaan” totesi kapteeni.

Vuosikymmenten aikana 
monet laivat ovat seilanneet 
eri nimisinä. Monet nykyi-
set sisävesilaivat ovat olleet 
aluksi rahtilaivoja ja myö-
hemmin rakennettu mat-
kustaja aluksiksi. Laivojen 
nimistä on myös äkkiväärät 
savolaiset keksineet juttuja ja 
sutkauksia kuten: ”Kun Neiti 
jätti niin hyppäsin Koskeen”. 
”Ilmassa mänin ja Tähes-
sä tulin” Ohjeita huudeltiin 
myös konemiehille: ”Tulloo 
mutka, heitähhän viäriä puita 
kattillaan” 
Säännöllinen laivaliikenne 
alkoi hiipua 1950 – luvul-
ta alkaen varsin nopeasti. 
Syynä oli autoistuminen. 
Alettiin hankkia omia au-
toja kulkuvälineiksi. Myös 
linja-autoliikenne oli tiheää. 
Linjuri tavoitti kaikki syrjä-
kylillä asuvatkin. Ne kuljet-
tivat ihmisten lisäksi myös 

...missä laevat huutelooo 
Kuopiooo Kuopiooo ...

maaseudun tyypillisiä tuot-
teita torille myytäviksi. Olipa 
joillakin linja vuoroilla auton 
perässä ns. apina, eli perävau-
nu, jossa kuljetettiin lihaa ja 
maitotonkkia.

Tämän päivän laivaliiken-
ne Kuopion satamasta käsin 
on muuttunut luonteeltaan 
pelkästään turistiliikenteek-
si. Kesäisin merkittäviä toi-
mijoita on kolme: Kuopion 
ROLL  risteilyt, Koski-laiva 
Oy sekä Saimaan Laiva-
matkat.  Roll risteilyt tekee 
säännöllisiä risteilymatkoja 
Kallaveden kauniissa maise-
missa kolmen laivan voimin. 
Suurin varustamon laivoista 
on M/S Ukko, joka on ra-
kennettu 1898 ja ottaa noin 
170 matkustajaa. Laivalla on 
ruokatarjontaa ja A-anniske-
luoikeudet. Toinen laiva on 
vuonna 1992 rakennettu M/S 
Princess Anne, johon voi as-
tua 80 matkustajaa. Myös 
Annella on A -oikeudet.
Kolmas laiva on 2001 raken-
nettu M/S Queen R. Tähän 
alukseen mahtuu 200 ristei-
lijää. Laivalla A-anniskeluoi-
keudet sekä tietenkin ruokaa 
ja kahvia.
Koski-laiva Oy risteilee päi-
vittäin myös kolmen laivan 
voimin: M/S Koski. Laiva 
on perinteinen sisävesilai-
va, rakennettu 1898 ja ottaa 
100 matkustajaa. Laivalla on 
mahdollisuus ruokailuun ja
sekä A-anniskeluoikeudet. 
Laivalla on myös 26 hytti-
paikkaa.
M/S Osmo on tällä hetkellä 

Kallaveden matkustajalai-
voista suurin. Se ottaa 250 
matkustajaa.  Laivalla on 
avarat ja valoisat sisätilat sekä 
A-oikeudet omaava viihtyisä 
ravintola. Osmo on raken-
nettu alunperin 1904 rahti-
alukseksi, jonka Koski-laiva 
Oy:n toimitusjohtaja Seppo 
Pirinen on itse kunnostanut 
ja rakentanut nykymuotoi-
seksi.
Kolmas varustamon laivois-
ta on 100 matkustajaa otta-
va M/S Salmetar. Laiva on 
”paikallisliikenteessä” vieden 
matkustajia mm. matkailu-
keskus Rauhalahteen.
Kolmas toimija Kallavedellä 
on Saimaan Laivamatkat Oy. 
Varustamo purjehtii kesäisin 
Kuopio – Savonlinna väliä  
Matka on noin 170 km pitkä 
ja kestää noin päivän. Reitil-
lä liikennöi M/S Puijo. 1940 
rakennettuun Puijo – laivaan 
sopii 150 matkustajaa. Lai-
vassa on A-oikeudet omaava
ravintola ja useita hyttejä.

Heinäveden reitti Kuopion 
ja Savonlinna välillä on erit-
täin kaunis. Matka kulkee 
mm. neljän sulkukanavan ja 
kahden avokanavan kautta. 
Edestakaisella matkalla voi 
yöpyä laivassa tai kohdepai-
koissa hotellissa.

Kaikki varustamot harjoit-
tavat myös tilausristeilyjä. 
Risteilyn voi sopia kukin tar-
koituksensa mukaisesti. Mm. 
häät voidaan järjestää pidet-
täväksi laivalla. Mikäpä voi-
si olla mieliinpainuvampaa 

kuin sanoa, tahdon, kauniin 
Kallaveden maisemissa.

Roll risteilyjen toimitusjoh-
taja Noora Kivi kaipaisi etelä- 
ja länsisuomalaisia turisteja 
Itä  Suomeen ja nimenomaan 
Kuopion seudulle risteily-
matkustajiksi Kallavedelle. 
Ilmeisesti matkatoimistot 
ovat keskittyneet myymään 
vain etelänmatkoja eivätkä 
panosta tarpeeksi kotimaan-
matkailuun. Tähän voisi kä-
tevästi kehitellä laiva   bussi 
tyyppistä matkailua. Tämän-
tyyppinen kotimaanmatkai-
lu saattaisi olla kesäisin jopa 
kannattavaa, ei ainoastaan 
Kuopion seudulle vaan, muu-
allekin Suomen järvimatkai-
lun kohteisiin.

Laiva – bussi yhdistelmämat-
kailua ei Kuopion seudulla 
juurikaan ole. Kuopiosta on 
muutamia kertoja kuljetettu 
busseilla laivamatkustajia 
Iisalmeen. jotka ovat tulleet 
laivalla Kuopioon. Joskus on 
samantyyppistä toimintaa 
ollut myös Savonlinnan välil-
lä. Luostariristeilyllä bussia 
tarvitaan lyhyellä matkalla .

Kukapa keksisi sen viisasten-
kiven, jolla saataisiin massat 
liikkeelle Suomessa ja tutus-
tumaan kotimaan runsaa-
seen matkailutarjontaan ja 
kauniiseen luontoon vaikka-
pa vesistöjen kautta?

             Ari Karesvuo

Laivaliikenne Kuopion ympäristössä katsotaan 
alkaneeksi 1840 – luvulla. Tuolloin koettiin 
tarvetta lähteä toimittamaan asioita sekä 
myymään ja hankkimaan elintarvikkeita ja 
tavaroita Savon keskukseen Kuopioon. Muita 
kulkuyhteyksiä ei juuri ollut. Kuopion satamaan 
saapui laivoja  Siilinjärven , Riistaveden, Soisalon 
saaren ympäriltä kuten Vehmersalmelta ja 
Leppävirralta.
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Nuutajärven Lasikylä nousukiidossa
Aitoa kylähenkeä löytyy 
vielä ainakin Urjalan 
Nuutajärvellä, Suomen 
vanhimmassa lasikylässä. 
Siellä lasia on valmistettu 
jo vuodesta 1793. Lasin 
valmistus jatkuu edelleen, 
vaikka Iittala Oy (omistaa 
Oy Fiskars Ab) siirsikin 
teollisen valmistuksensa 
Iittalaan. Kylässä toimii 
edelleen monia lasialan 
yrittäjiä ja taiteilijoita. 
Muuta toimintaa on 
runsaasti, joten kylä on 
hyvin toimiva.

Nuutajärven 
kylän keskus 
käsittää noin 
kaksikymmentä 
rakennusta.

Keskeisin rakennus on van-
ha Puukonttori, joka toimii 
taidetalona. Isossa Lasima-
kasiinissa on Iittala Outlet. 
NuGO shopissa myydään 
Nuutajärven taiteilijoiden 
tuotteita. Kivimuuri pitää 
sisällään majoitustilat Ma-
jatalo Taikayössä noin 20 
hengelle ja Pub Oivan. Ra-
vintola Aalto tarjoaa kahvila 

ja ravintola palvelut. Yhdessä 
Kivimuurin kanssa Ravintola 
Aalto muodostaa Nuutajär-
ven lasipalatsi Oy:n. 

Pruukin Pajoista löytyvät 
taiteilijoiden työhuoneet ja 
myymälät sekä myös paja. 
Hytti on se, jossa näkee ope-
teltavan lasinpuhallusta. Am-
mattiopisto Tavastian lasin-
puhaltajien koulutus toimii 
täällä. Prykäri Museossa toi-
mii Designmuseo Nuutajär-
vi. Isossa Paja rakennuksessa 
on työhuoneita ja kylän oman 
VPK:n toimitilat. Pienessä 
kalustovaja rakennuksessa 
tulee olemaan VPK museo, 
kunhan Nieminen ehtii.

Joen toisella puolella lähem-
pänä kylän koulua on Lea 
Swantzin Glass Design. Ky-
län toisella laidalla löytyy 
iso tornilla varustettu Kel-
lopytinki. Sieltä tornista on 
kylälle näytetty aikaa ja siinä 
rakennuksessa on asunto-
ja. Kellopytingin vieressä 
on oma leikkipuisto, joten 
pienemmillekin on tekemis-
tä. Vähän siellä taaempana 
aluetta on NouNou Design, 
mutta sinnekin on opasteet. 
Kylässä on oma pieni ja idyl-
linen Tarmo lähikauppa. La-
saretti rakennuksesta ei tosin 
löydy enää lääkäriä, mutta ra-

kennus on. Keramiikkapaja 
kertoo olemassaolollaan, että 
lasikylässä on myös keramii-
kan osaamista.  

Nuutajärven Kartanon pää-
rakennus löytyy, kun etsii, 
vähän keskustasta sivussa. 
Tuon vanhan rakennuksen 
omistaja on halukas säilyttä-
mään sen ja rakennuksen re-
monttia tehdään parhaillaan. 
Pakari rakennus kertoo, että 
kylällä on saatu myös omaa 
leipää. Kylän uimaranta on 
sekin ihan siinä vieressä. Vii-
meisenä täytyy mainita se iso 
tyhjillään oleva teollisuus-
halli, jonka Iittala Oy jätti 
tyhjilleen pois siirtyessään. 
Siinä olisi hyvää tilaa sopival-
le yrittämiselle.

Kulttuuritoimintaa

Kylän yhteisen toiminnan yl-
läpitämiseksi kyläläiset ovat 
perustaneet oman Nuutajär-
ven Lasikylän Kulttuurisää-
tiön. Toiminnan aktiivisuu-
den vakuuttamiseksi he ovat 
palkanneet oman asiamiehen 
Lotta Skaffarin. Kulttuuri-
säätiö on perustettu vuonna 
2015, joten sen toiminta on 
vielä nuorta. Nuorta ja uutta 
aktiivisuutta tällaiset arvok-
kaat kylät tarvitsevatkin.

Nuutajärvi on kylänä kuiten-
kin riippuvainen kävijöistä. 
Muistelimme siellä aikoja, 
jolloin linja-autojen isolla 
parkkipaikalla saattoi olla sa-
maan aikaan useitakin turis-
tikuljettimia. Ei kylä mihin-
kään ole hävinnyt ja edelleen 
sieltä löytyy ryhmille kiin-
nostavia kohteita ja palvelua. 
Meillä Suomessa tämä aalto-
liike näkyy siinä, että välillä 
kohde on kiinnostavampi ja 
sitten taas välillä joku toinen. 
Ei kylän toiminta minnekään 
hukkunut, vaikka Iittala sen 
teollisen lasinvalmistuksen 
sieltä siirsikin. 

Nimekkäitä lasitai-
teilijoita

Nuutajärvellä on aina ollut 
nimekkäitä lasitaiteilijoita. 
Oiva Toikan linnut ovat pal-
jolti syntyneet siellä. Studio 
Markku Salo on yksi nykyhet-
ken nimekkäimmistä. Nuoria 
uusia nimiä tulee esiin kaiken 
aikaa, kuten Alma Jantunen, 
Anu Penttinen, Sara Hulkko-
nen, Marika Kinnunen, Em-
maleena Niemi, Jonas Paa-
janen, Johannes Rantasalo, 
Tero Silver, Jenni Sorsa, Lea 
Swantz, Janne Rahunen ja 
Markku Uskelin ovat nimiä 
Nuutajärven lasimaailmasta 
ja heidän lisäkseen on vielä 

Vanha kivimuuri ja kahvila Aallon sisäänkäynti on se kohta, johon ryhmän 
linja-auto todennäköisimmin pysähtyy Nuutajärvelle tullessaan.

Hytti on Nuutajärven iso rakennus, jossa on edelleen lasinpuhallusta Ammattiopisto Tavastian lasialan 
opetuksen toimesta. Etualalla näkyy myös yksi alueen taideteoksista, komea Lasipuu.
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suuri joukko muiden alojen 
tekijöitä. Kultasepät,  keraa-
mikot, muotoilijat ja kuvatai-
telijat sekä seppä Antti.  

Kesän 2016 erikoisuus ja var-
sin mielenkiintoinen sellai-
nen oli PEEP SHOW ( piip 
sou ) ”Toinen todellisuus”. 
Siellä pääsi tirkistelemään 
(ihan säädyllisesti) mus-
tiin aukkoihin. Toteuttajina 
olivat Iiro A. Ahokas, Henni 
Eliala, Sara Hulkkonen, Rena-
ta Jakowleff, Alma Jantunen, 
Marika Kinnunen, Susanne 
Koskimäki, Ilse Lindqvist, Sini 
Majuri, Anu Penttinen, Janne 
Rahunen, Gina Salaris, Mark-
ku Salo, Tero Silver, Jenni Sor-
sa, Lea Swantz, Kirsti Taiviola, 
Ella Varvio, Heikki Viinikainen 
ja Matti Vilppula. Tuohon 

Lasipajoissa syntyy 
monenlaisia lasiteoksia. 
Tässä suomalaisen poliisin 
saama syntymäpäivälahja.

PEEP SHOW oli kesän 2016 erikoisuus. 
Toivottavasti se saa jatkua, jotta mahdol-
lisimman moni ehtisi tirkistelemään.

Nuutajärven alueopas.

Iittalan jäljiltä on tyhjänä iso 
tehdaskiinteistö, joka kaipaa 
uusia käyttäjiä.

Alueelta löytyy taivasalla kuusi 
lasiteosta, tässä Great nimeltään.

eriskummallisuuteen ei voi-
nut olla ihastumatta, toivot-
tavasti sama linja näkyy jat-
kossakin. 

Nuutajärvi löytyy ysitien var-
resta Tampereen alapuolelta. 
Sinnekin on helppo poiketa 
turistimatkalla.

 Matti Kulmala 
 kuvat ja teksti

Toimi nopeasti ja varaa heti p. 030 608 30!

Katiskaniementie 8, 70700 KUOPIO
rauhalahti.fi, myynti@rauhalahti.fi
Puhelun hinta: Lankapuh. 0,032 e/min. + 0,0835 e/puhelu, matkapuh. 0,192 e/min sis. alv 24 %.
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6.

Petri Korpivaara, laivan kapteeni ja omistaja 
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Höyrylaivat olivat aikanaan 
tuttu näky suomalaisilla 
meri- ja sisävesillä. Niillä 
seilatiin pitkin ja poikin, 
mm. Saimaalla, linjaliiken-
nettä ja chartercruisailuja. 
Myös muut kotimaan 
suuret järvet olivat 
kuumennetun vesivoiman 
näyttämöitä merialuevesis-
tä puhumattakaan. 

Höyrylaivassa on oma 
tunnelmansa, johon Lok-
ki-projektin ”isä” Petri 
Korpivaara sai tutustua jo 
pikkupoikana Saimaalla. 
Hieman vesille suuntautu-
mista lienee avittanut mm 
Korpivaaran suvun laiva-
teollisen toimintojen pitkä 
historia, mutta sekään ei 
välttämättä selitä miehen 
sisäistä tarvetta saada oma 
vesikulkuneuvo, jossa ajan 
patina siivotaan pois ja 
tilalle rakennetaan uutta 
vanhaan malliin.

S/S Lokki löytyi Saimaan 
rannasta romutuskun-
toisena ja -arvoisena. Se 
oli kokenut monenlaista 
-  uppoamista myöten. 
Kansirakennelmien kuva-
tallentamisen jälkeen lai-
va purettiin ja kuljetettiin 
Billnäsiin, suureen teolli-
suushalliin. Perinpohjainen 
entisöinti alkoi ja laivan 
köliraudan lisäksi, alkupe-
räistä runkoa jäi pari neliö-
metriä liitettäväksi uuteen 
materiaaliin.  Kadonneita 
ja korjauskelvottomia osia 
ja osakokonaisuuksia etsit-
tiin vaikka mistä. Kuvaava 
esimerkki eräästä löytöpai-
kasta on se, että kuulopu-
heen mukaan, Jämsässä, 
siellä olevan puuceen taka-
na, saattoi olla laivaan kuu-
luva tunkkipumppu. Sieltä 
se löytyi ja kunnostettiin 
paikoilleen. Höyrykone 
purettiin alkutekijöihinsä 
korjattiin perusteellisesti 
Pasilan veturitalleilla, alan 
konkareiden toimesta.

Onkalaivan 
uusi aikakausi
S/S Lokki höyrylaiva on kokenut 
täydellisen uudestitulemisen 
Petri Korpivaaran johtaman 
pitkäjänteisen entisöintityön an-
siosta.

S/S Lokki on 
käsityötaidon 

helmi
Kokonaisen höyrylaivan 
täyskorjaus on pitkä rupea-
ma. Lukuisat talkoolaisten 
ja ammattilaisten tekemät 
työt tuottivat tulosta ja S/s 
Lokki muuntui romukasas-
ta koeajokuntoon 2014. 
Seuraavana vuonna voitiin 
höyrykoneen voimalla jo 
kokeilla enemmänkin ve-
sillä oloa ja vihdoin tänä 
kesänä 2016 on nurkat sii-

vottu ja lähdetään kunnol-
la ”onkailemaan” merelle.

Pitkän entisöintiurakan jäl-
keen Petri Korpivaaralla on 
aihetta hymyyn. Lopputu-
los on  kaikin puolin hieno. 
Tuleva käyttö painottuu 
valikoituihin tilausmatkoi-
hin Suomen rannikolla. 
S/S Lokki on runkoraken-
teeltaan merikelpoinen, sil-
lä voidaan piipahtaa vaikka 
Kemissä. Vaihtoehtoisesti 
kruisailut esim. Saimaalla 
voidaan totetuttaa kana-
vaa hyödyntäen. 

Ulkoruori, sisäpuolella toinen samanlainen,
takana näkyy yläkerran telegrammi  molemmin-
puoliseen viestitykseen.

Kompassi
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Merellinen Helsinki ei pää-
se ”paukuttelemaan henk-
seleitä” laivamatkailun 
helppoudessa. Vesi- ja bus-
simatkailussa pätee samat 
lainalaisuudet, matkustajat 
haluavat päästä jaloittele-
maan ja ostoksille maihin, ja  
nähtävyyksiä katsomaan. 
Ongelmana on se, että py-
sähtymislaitureita on tavat-
toman vähän. Elämysmat-
kailun mahdollisuuksia ei 
vielä osata oikein hyödyn-
tää, kysyntä ja tarjonta ovat 
vasta löytämässä toisensa, 
vaikka laivamatkailua on jo 
pitkään ollut Suomessa. 
              Kuvat ja teksti:
             Isko Uusimäki, Riitta Salmu

Höyrykattilassa kehitetty 
höyry kulkee ns. päähöy-
ryventtiilin  ja päähöyry-
putken kautta höyryko-
neeseen, jossa se suorittaa 
työtä. Sisävesihöyrylaivois-
sa yleisin höyrykonetyyppi 

on ollut suihkulauhdutta-
jalla varustettu compound 
eli kaksipaisuntakone, jossa 
höyry tekee työtä kahdessa 
erikokoisessa sylinterissä. 
Höyryn tuloa koneeseen 
ja samalla höyrykoneen 

pyörimisnopeutta sääde-
tään koneen kyljessä ole-
valla koneventtiilillä. Aluksi 
höyry joutuu korkeapaine-
luistikaappiin, josta luisti 
(venttiili) päästää sen vuo-
roin männän ylä-, ja vuo-
roin alapuolelle. Sivulla 40  
on kaaviomaisesti esitetty 
eräitä tärkeimpiä luistin ja 
männän toisiaan vastaa-
via asentoja. Kuvasta saa 
myöskin käsityksen siitä, 
miten höyrynjako sylinte-
rille tapahtuu.
Samalla, kun tuoretta höy-
ryä päästetään männän 
toiselle puolelle, pääsee 
höyry toiselta puolelta luis-
tin keskellä olevan ontelon 
kautta yhdyssolaan, joka 
johtaa matalapaineluis-
tikaappiin. Tätä solaa tai 
vaihtoehtoisesti ulkopuo-
lista yhdysputkea sanotaan 
välittäjäksi, eli resiiveriksi. 
Nimitys johtuu siitä, että 
höyry ei heti voi päästä seu-
raavaan sylinteriin, koska 
mäntä ei vielä ole työasen-
nossa eli iskunsa päässä. 
Höyry varastoituu hetkeksi 
resiiveriin, josta se mata-
lapaineluistin ohjaamana 
päästetään matalapainesy-
linteriin vastaavalla tavalla, 

kuin korkeapainesylinterin 
kohdalla. Korkeapaine- ja 
matalapainesylinterissä 
tapahtuneen paineen ale-
nemisen jälkeen johdetaan 
höyry lauhduttajaan, jossa 
se tiivistyy takaisin vedeksi. 
Höyryn tiivistyessä vedeksi 
muodostuu normaalia il-
manpainetta alhaisempi 
alipaine, jolloin lauhdut-
tajan avulla saadaan vielä 
tehostettua höyrykoneen 
toimintaa. Höyryn tiivisty-
minen takaisin vedeksi saa-
daan aikaiseksi siten, että 
höyryn joukkoon suihkute-
taan lauhduttajassa kylmää 
järvivettä. Lauhduttajasta 
lauhtunut höyry ja jäähdy-
tysvesi pumpataan suuren 
mäntäpumpun avulla lai-
van kyljestä pihalle ja osa 
vedestä pumpataan takai-
sin höyrykattilaan korvaa-
maan sieltä käytettyä höy-
rystettyä vettä.
Höyrykoneen korkeapaine- 
ja matalapainesylinterien 
kampiakselin kampikul-
mat on suunniteltu siten, 
että joku kaikkiaan neljästä 
kierroksen työvaiheesta on 
aina työvuorossa, jolloin 
koneen käynti on tasaista. 

Kuinka Compound 
höyrykone toimii?

Makuuhytti, wc:llä ja 
suhkulla

Laivan salonki

Yläkerran komento-
keskus, lokipöytä

...jatkuu siv. 40
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Kattila

Konemestarin tuliti-
kut ”virta-avaimet” 

omassa messinkilaa-
tikossa

Kyytiin mahtuu 25 kuutiota 
metrisiä koivuhalkoja - kahdel-
la kuutiolla ajelee noin 5 tuntia

Putkisto on merkitty värikoodein 
mitä mihinkin menee.

Höyrykonemestari Petri Koivun valtakuntaa, jossa ei muut huseraa. Siellä on kaikki jämptisti 
paikallaan ja toimii.  Konehuoneessa on lämpimät olosuhteet työskennellä, reissussa katoaa 
muutama kilo helposti ja kun kapuaa tikkaita ylös ja alas niin liikuntaa saa sopivasti.

Telegrammi yhdistää mekaanisesti 
kipparin ja konemestarin aivot

Öljytarjotin
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Ryhmillekin sopivia mat-
kakohteita haettaessa 
Hakkapeliittatapahtuman 
kaltaiset, johonkin tee-
maan sidotut tilaisuudet, 
ovat hyviä kohteita. Tänä 
vuonna Tammelassa vie-
tettiin tapahtumaa jo 38. 
kerran. Tapahtumassa 
palataan ajassa taaksepäin 
aina 1600-luvulle. Tuolloin 
Ruotsin kuningas Kustaa II 
Adolf soti Saksanmaalla ja 
sotaan tarvittiin sotilaita. 
Tammelastakin hakkape-
liittamiehiä lähti 24. Heidän 
muistolleen on Tammelan 
keskustaan kirkon viereen 
pystytetty Hakkapeliitta-
patsas, jonka juurelle ta-
pahtuman aluksi lasketaan 
seppele. 

Ohjelmaan kuuluu kirkon-
menot Tammelan kirkossa 
1600-luvun tyyliin. Näyttävä 
on kirkon aukiolla tapahtuva 
väenotto, jossa kuninkaan so-
tilaat ottavat sotilaiksi kelpaa-
via miehiä rintamalle lähetet-
täväksi. Aloitus tapahtuu lau-
antai-aamuna ja jatkuu Mus-
tialan perinteisen koulutilan 

alueella markkinoilla. Sieltä 
löytyy koko perheelle nähtä-
vää ja koettavaa. Käsitöiden 
tekijät esittelevät taitojaan ja 
myyvät tuotteitaan, seppä ta-
koo raudasta erilaisia esineitä 
ja mylläri jauhaa jauhoja. So-
tilaat ovat näkyvästi mukana 
torielämässä ja liikkuuhan 
itse kuningaskin alamaisiaan 
tarkkaillen paikalla. Tapah-
tumassa on siis koko sen ajan 
ihmiskirjo, kuninkaasta ker-
jäläisakkaan.

Tapahtuma jatkuu lauantai-
iltana Rauhaniemen kesäte-
atterissa katsotun teatterin 
tai Auran pirtillä tanssittujen 
tanssien jälkeen sunnuntai-
na. Hakkapeliitta tapahtumi-
en päivistä lauantai on se ar-
vokkaampi päivä, koska sep-
peleenlasku, jumalanpalve-
lus ja väenotto kirkonmäellä 
ovat silloin. Sunnuntainakin 
on kuitenkin ns. täysi meno 
päällä ja koettavaa riittää. 
Tapahtuman järjestää Tam-
melan Nuorisoseura Aura ry, 
josta saa tietoa tulevasta.
 Matti Kulmala
 teksti ja kuvat

Matkakohde Tammelassa, 

Hakkapeliittatapahtuma elokuun alussa

Kuningas Kustaa II Adolf on itse paikalla hoviväkineen. Hänen kanssaan 
pääsee kirkkoon ja hän myös valvoo tapahtuvan väenoton.

Väenotto on vauhdikas tapahtuma, jossa yleisöllä on hauskaa. Oikealla näkyy 
Hakkapeliitta patsas.

Paikalla voi nähdä myös kruununvoudin ratsuväkiosastoineen.
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Aikoinaan ihmeteltiin 
voiko lakeudella pelata 
jalkapalloa, sudethan 
syövät laitahyökkääjät. 
Tämä heitto on histori-
aa, kun näkee Seinäjoen 
uuden jalkapallosta-
dionin, joka kehumatta 
kuuluu Suomen ko-
meimpiin.

Seinäjoella tämän vuoden 
keväällä valmistunut jalka-
pallostadion edustaa rohkeaa 
heittäytymistä lajin edistä-
miseen kehä kolmosen ulko-
puolella. Seinäjoella tehtiin 
reilun 5800 katsojan stadion, 
jossa kentän pinta on lämmi-
tettävää tekonurmea. Näin 
voidaan kausi aloittaa aikai-
semmin ja vastaavasti myös 
viedä pelit myöhempään 
syksyyn. 13,3 miljoonan eu-
ron kustannukset sisälsivät 
2,2 miljoonaa euroa julkista 
rahaa Seinäjoen kaupungilta 
ja loput yksityisinä sijoituksi-
na. Yrityksiä on mukana noin 
60 % ja muut ovat yksityisiä 
sijoittajia. Stadionin pääyh-
teistyökumppani on Oma 
Säästöpankki Oy ja näin sta-
dion nimettiin OmaSp stadi-
oniksi.

Ottelu tai viihdetapahtumis-
sa yleisöä palvelee ravintola, 
vip-tilat sekä katsomoiden 
alle sijoitetut myyntipisteet. 
-W-Media & management 
Oy on vuokrannut Seinäjoen 
stadion Oy:ltä kymmeneksi 
vuodeksi stadionin ja liike-
toiminnan. Me vuokraamme 
kentän ja tilat. Pyöritämme 
ravintolapalvelut ja muut 
toiminnat stadionilla, selvit-
tää toimitusjohtaja Jarkko 
Mäkelä W-Media & manage-
ment Oy:stä.

Kaikille löytyy tilaa ja 
palveluja

Ottelutapahtumissa on muun 
muassa fanikerhoille omat 
tilat. Kaikille ryhmille on ti-
lauksesta räätälöivissä omat 
palvelut.

-Meillä on vieraskannattaja-
ryhmälle oma sisäänkäynti 
toiseen päätyyn. Siellä on 
myös heille omat kioskipal-
velut ja wc:t käytössä, sen 
mukaan kuin vierasfanit il-
moittautuvat, että ovat tulos-
sa, palvelut järjestyvät.
Jarkko Mäkelä sanoo, että 
myös muunlainen tapahtu-
miin osallistuminen on ryh-
mille mahdollista.

Lähdetäänkö bussilla peliä katsomaan?

-Esimerkiksi jos ryhmä ostaa 
liput Seinäjoen jalkapalloker-
hon ottelutapahtumaan, me 
voimme tehdä ryhmälle tar-
jouksen kattauksesta Carls-
berg sport baariin tai yläker-
ran Atria loungeen.
Tilaa toisen kerroksen baari-
tilassa on 485 asiakaspaikkaa 
ja ylimmän kerroksen tilassa 
asiakaspaikkoja on 475.
Linja-autoille löytyy pysä-
köintitilaa joko aivan stadion 
edustalta tai päädystä, riip-
puen autojen määrästä. 
Jarkko Mäkelä korostaa, että 

heillä on stadionilla käytös-
sä omat keittiöt kokkeineen, 
joissa valmistetaan ns. ravin-
tolatason aterioita.
Mikäli on kiinnostusta sta-
dionin toimintaan, on mah-
dollista järjestää opastettu 
kierros stadionilla.
 -Tämä edellyttää riittävän 
aikaista sopimista, sillä aivan 
ottelutapahtuman alla ei tu-
tustuminen ole ymmärrettä-
västi mahdollista.
 
 Pauli Mörsky

Seinäjoen uusi jalkapallostadion kykenee tarjoamaan tapahtumien 
yhteydessä baari-ja ravintolapalvelua lähes tuhannelle asiakkaal-
le, sanoo toimitusjohtaja Jarkko Mäkelä W-Media & management 
Oy:stä.
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Ruggles vuodelta 1924. Bussi operoi Ettalong Beach-
illä vuodesta 1925 vuoteen 1945. 60- ja 70-luvulla 
auto oli liikkuvana ruokapaikkana Newcastlessa. Au-
tossa oli alkujaan 22 paikkaa,  4-sylinterinen Hercu-
les bensiinimoottori. Bussi entisöitiin vuonna 1978.

White 1928 Uniikki vuodelta -28 oleva White, jolla 
operoitiin 20-luvun lopusta 30 alkuun Campsiesta 
cityyn. Auto ei ollut liikenteessä kovin taloudellinen 
painavan rakenteensa vuoksi.

Ford FCB 194 AUSTERITYssä penkit on sijoitettu poikittain ajo-
neuvon sivuille. Ajoneuvossa on 26 istumapaikkaa ja 28 seiso-
mapaikkaa.

 WHITE 798 CITY BUS. Näitä busseja rakennettiin Detroitissa vuo-
sien 1940 ja 1948 välisenä aikana, jossa ne olivat yleinen näky 
aina 1960 luvulle asti. Vuonna 1948 tämä yksilö tuotiin Austra-
liaan. Bussissa oli 12 –sylinterinen bensiinikeskimoottori, joita 
ei ollut aiemmin nähtykään Australiassa. Valitettavasti tämä jäi 
ainoaksi yksilöksi tästä mallista, koska hallitus pysäytti kaupan 
käynnin Amerikan dollareilla Yhdysvalloista. Bussia esiteltiin 
ympäri maata ja yritettiin saada kaupaksi, mutta kukaan ei 
ollut kiinnostunut vuonna 1952 ostamaan autoa £ 6  950 Pun-
nalla. Vuonna 1953 Quodling Veljekset Queanbeyanista ostivat 
ajoneuvon laajentaakseen linjansa Canberraan. Vuonna 1958 
”janoinen” bussi lähettiin Sydneyhin, jossa siihen 12-sylinterin 
bensiinimoottori vaihdettiin AEC AH690 dieselmoottoriin. Sa-
malla 3-lovinen Whiten vaihdelaatikko vaihdettiin ZF:n 6-vaih-
teiseen vaihdelaatikkoon. Linja-auto palasi vanhalle linjalleen, 
jossa se operoi vuoteen 1977 saakka. Bussi myytiin eteenpäin 
Leversille ja eläkepäivinään bussilla ajettiin vara-autona kou-
luvuoroja. Levers myi yrityksen 1999-2000, mutta piti Whiten. 
Bussi on entisöity täysin ja nyt bussi on Sydney Bus Museolla 
lainassa Bega Valley Coachilta ja Doug Leveriltä.

AEC Regal IVs vuodelta 1953. Ajoneuvoja maalattiin Kuningatar 
Elisabethin II valtiovierailun kunniaksi eri väriseksi ja kylkeen 
lisättiin Kuningatar Elisabeth II vaakuna. Näitä busseja tilattiin 
vuosina 1953 ja1954 yhteensä 50 kappaletta ja jatkona tilattiin 
myöhemmin 125 kappaletta. Näillä busseilla liikennöitiin aina 
80-luvun alkuun saakka.

Forrest Coach Lines Volvo 
B58-55 vuodelta  -71. Kori 
on Custom Coaches tekemä.  
Bussissa on 49 istumapaik-
kaa. Tämä on vanhin Volvo 
bussi Australiassa. Tämä 
bussi toimitettiin toisena 
Volvo alustana Australiaan. 
Linja-auto oli aktiivi palve-
luksessa aina vuoteen 2001 
saakka. Moottorina Volvo 
THD100D, 9,6 litrainen 
ja 6-sylinterinen tuottaa 
170kw. Vaihteistona Wilso-
nin neliportainen puoliau-
tomaatti.

AEC Regal III vuodelta 1952. Moottorina 
9,6 litrainen AEC diesel, joka tuottaa 125 
hp. Tämä linja-auto on yksi 135 Melbour-
ne & Metropolitan Tramwaysin käytössä 
olleesta AEC Regal III bussista. Kiistan 
bussien muuttamisesta yhden miehen 
operoimiksi, johti siihen että busseja ly-
hennettiin takaosasta. Bussit saivat lem-
pinimen ”bob-tails” eli ”Bobin hännät” 
vapaasti suomennettuna. Kolme sarjan 
busseista myytiin Simon Carvas nimiselle 
miehelle kuljettamaan miehiä työmaille. 
Kaikki kolme bussia säilyivät käytössä. 
Tämä yksilö 352 parhaiten. Bussi kun-
AEC Regal III takavalot ovat hyvin 
yksinkertaiset. Keltaiset nuolivil-
kut molempiin suuntiin ja keskellä 
jarruvalo, jossa vielä varmuuden 
vuoksi lukee stop tietona takana 
tuleville autoille. 
Australiassa jokaisen bussin takana tulee lukea kuinka 
monta matkustajaa mahtuu kyytiin eriteltynä istuma- ja 
seisomapaikkoina.

Leyland TitanTD4 Waddingtonin kakskerrosbussi 
vuodelta -37. Moottorina 8,6 litran kuusi sylinteri-
nen Leyland diesel. Näitä toimitettiin Englannista 
vuosina 1935-1937 42 kappaletta. Ajoneuvo pois-
tettiin aktiivipalveluksesta vuonna 1961. Ajoneuvo 
oli asuntoautona ensin ja se myytiin Wellingtoniin 
kaivokselle, jossa bussi toimi kaivosmoottorina. 
Auton etuosaan kiinnitettiin vaijeri, jolla vedettiin 
täydet sangot kaivoksesta pois. Myöhemmin bussi 
toimi  Yeovalissa maatyöläisten majoitustilana. 
Ajoneuvo löydettiin vuonna 1975 ja hinattiin Syd-
neyhin 1984, jossa se kunnostettiin 20 vuoden ai-
kana täydellisesti. 
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WHITE M3A1 Scout Car.  Tämä harvinainen White M3A1 Scout Car vuodelta 1943, moottorina JXD Hercules, 6-sylinterinen bensiinimoottori, 110 hv. Semi-trailer lin-
javaunu on vuodelta 1947. Australiassa tämän tyypin busseja rakennettiin kaikkiaan 123 kappaletta.  Näillä traileribusseilla operoitiin 1939-1984 välisenä aikana. 
Tämä kuvan traileri poistettiin aktiivikäytöstä vuonna 1977 ja oli poistuessaan viimeinen semi-trailer New South Walesin alueella. Semi-Traileribussi oli aikansa 
high capacity bussi. Näitä rakennettiin, koska Toisen Maailman Sodan jälkeen Englannista ei saatu valmiita busseja Australiaan.  Kuvan vetäjä - White M3A1 oli alun 
perin vasemmanpuoleinen ohjaus, mutta kun ohjaamoa jatkettiin, siirrettiin samalla ohjauslaitteet oikealle puolelle. Ohjaamoa jatkettiin, jotta ohjaamoon saatiin 
neljä lisäpaikkaa, vaatekaappi ja wc. Ajoneuvoa käytettiin yksityisenä asuntoperävaunun veturina. Kuvan perävaunu löydettiin Murrurundista vuonna 1980. Trai-
lerissa 53 istumapaikkaa. Yhdistelmä koottiin 1984 ja nykyinen yhdistelmä lahjoitettiin Sydney Bus Museumille. Näiden yhdistelmien ajaminen on varmasti ollut 
kuljettajalle unelmien täyttymys, kun on saanut oleskella omissa oloissaan, jos peilaa asiakaspalvelun tasoa tänä päivänä.

Leyland Leopard PSU3 Special 
” Mr Whippy”. Tämä prototyyppi 
valmistui 1964 ja siinä oli Leylandin 
0,600 moottori. Linja-auto sai nimen 
Mr Whippy jäätelöauton mukaan. 
Linja-auto näytti samanlaiselta kuin 
tuon ajan Mr Whippy jäätelöauto. 
Ajoneuvo poistettiin aktiivikäytöstä 
1977 ja myytiin yksityiskäyttöön. 
Vuonna 1982 linja-autoon vaihdet-
tiin voimakkaampaan Layland 0,680 
moottoriin. Vuonna 1986 bussi lai-
nattiin pysyvästi Sydneyn bussi mu-
seoon. Autossa on 6-sylinterinen, 11,6 
litrainen Leyland diesel, joka antaa 
150 hv.

ALBION Venturer Type 80 vuodelta 
1935. Tämä on yksi 35 valmistuneesta 
Albion Type 80 kaksikerrosbussista. 
Kori on Sydney mallin mukainen 
pellitetty puukori. Bussi poistettiin 
käytöstä vuonna 1948 ja myytiin 
eteenpäin lopulta varastoksi ja lasten 
leikkimökiksi. Vuonna 1982 museon 
jäsen löysi bussin. Kori oli huonossa 
kunnossa vietettyään tähän saakka 
säilytyksessä ulkoilmassa. Bussi kävi 
läpi täydellisen uudistuksen vuonna 
1988, kuitenkin siten, että ajoneuvo 
ei ole liikennekelpoinen. Autossa on 
Gardner 6LW 6sylinterinen 8,5 litrai-
nen diesel.

Toisen maailman Sodan jälkeen the 
Department of Road Transport 6 
Tramways tilasi kaikkiaan 845 kap-
paletta kaksikerroksista bussia Eng-
lannista.  Leyland toimitti kaikkiaan 
343 Leyland Titan OPD1 ja OPD2/1 
vuosina 1948-1949. Busseista 90 oli 
OPD1 alustamallia, 203 kappaletta 
OPD2/1 mallia synkronoidulla vaih-
delaatikolla ja OPD2/1 mallia Wilso-
nin esivalinta vaihdelaatikolla. Näistä 
synkronoiduilla vaihdelaatikoilla 
varustetuilla busseilla oli lempinimi 
”Synchros”. Busseissa oli synkronoitu 

vaihdelaatikko. Ajoneuvo 2087 joka 
palveli vuodesta 1948 vuoteen 1972. 
Ajoneuvo 2186 oli aktiivikäytössä 
vuoteen 1990 saakka kunnes bussi 
myytiin Sydneyn Bus Museolle. Ajo-
neuvo myytiin takaisin toimivaltaisel-
le viranomaiselle, joka operoi erityisiä 
tilausajoja vuoteen 1998 saakka. Tä-
män jälkeen bussi annettiin museolle 
pysyvästi lainaan. Bussi on todellinen 
työjuhta ja on aina käytettävissä, kun 
tarvitaan.

SYDNEY BUS MUSEUM
Teksti ja kuvat;  Kim Venesjärvi
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Varaosiksi ja mahdollisesti kunnostettaviksi hankittuja Leyland OPD2/1, 
Albion Venturer sekä AEC Regent mallit

Kirklands Bus –yhtiön väreissä oleva Leyland Atlantean odottaa parempia 
aikoja kunnostukseen tai mahdollisesti varaosiksi. Auton tulevaisuus on 
avoinna.

Leyland Antlantaen PDR1A/1. Moottorina toimii Leyland 680 kuusisylinte-
rinen diesel. Moottori tuottaa 150 hv. Nämä kaksikerrosbussit tulivat ak-
tiiviseen liikenteeseen 1970-1972. Alustat rakennettiin Englannissa ja korit 
rakennettiin Australiassa paikallisesti Pressed Metal Corporation of Revens-
by. Nämä bussit oli suunniteltu ”one-man operation” eli vain yhden mie-
hen kuljetettavaksi.  Viimeinen bussi poistettiin liikenteestä vuonna 1986. 
Yli puolet 223 yksilöstä myytiin yksityisille linja-autoyrityksille. Busseja 
käytettiin koulukuljetuksissa maaseutuvuoroilla. Tämä yksilö poistettiin 
käytöstä 1981 kolarissa aiheutuneiden vaurioiden vuoksi. Samana vuonna 
bussi hankittiin museolle. Bussi on tänä päivänä täydellisessä liikennöinti 
kunnossa. 

London Transportin AEC RT vuodelta 1953. Moottorina toimii AEC 9,6 litrainen 
ja 6-sylinterinen diesel. Liikennöi Lontoossa aina vuoteen 1977 saakka, jolloin 
bussi myytiin. Yritys nimeltä Rebel Air Tours rahtasi bussin Australiaan 1984. 
Vuonna 1989 museo osti bussin itselleen.

Sydney Bus Museumin oma hinausauto. Tämä hinausauton on rakennettu 
Leyland Tiger OPS4/1 alustaisesta vm. -50 bussista Perthissa vuonna -72. 
Linja-auto palveli alkujaan Melbournessa, josta se siirrettiin Perthiin.  Jossa 
rakennettiin neljän samanlaista hinausautoa.
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Museon yleisilme myymälältä päin Rahastajanlaukkuja

Aseman näyt-
tökello, joka 
näytti seuraavan 
bussin lähdön. 
Alla koottuna 
pysäkkinimiä

Varasto täynnä historian havinaa, eikä tavaramäärä lopu yhteen hyllyväliin
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Urjalassa on mahdol-
lisuus kiertää turisti-
linja-autolla ryhmän 
kanssa Väinö Linnan 
kotikonnuilla. Kierrok-
sella on helppo löytää 
yhteyksiä Linnan Tääl-
lä Pohjan tähden alla 
teoksen maisemiin, 
vaikka kirja ei suora ku-
vaus Urjalasta olekaan. 
Aitoa Linnaa löytyy Ur-
jalan kirjastosta, johon 
on rakennettu hänen 
itse käyttämistään ta-
varoista kirjailijan työ-
huone. Kierroksen voi 
aloittaa sieltäkin. Kir-
jailijan syntymäkodis-
ta Velkalan kylässä on 
jäljellä enää kivijalka, 
johon kierroksella käy-
dään tutustumassa.

Honkolan kartanon tienoo 
antaa jykevät puitteet kirjan 
tapahtumapaikkojen esi-
kuvaksi. Honkolan entisen 
työväenyhdistys Voiman ta-
lon kivijalka muistuttaa siitä, 
että onhan Pentinkulmalla 
pitänyt työväentalo olla. Ny-

kyisin edelleen toiminnassa 
olevaa palokunnantaloa kir-
jailija on käyttänyt esikuvana 
Pentinkulman työväentalol-
le. Menneen ajan asumisesta 
hyvän kuvan antaa Ittellisen 
pirtti. Vähän kauempana on 
Tupa-Mikkolan torppa, joka 
on hyvin säilynyt Honkolan 
kartanon torppa 1850 luvul-
ta.  Kirjailijan teoksessa Kos-
kelan torppa sattuu olemaan 
mitoiltaan samankokoinen, 
joten tämä Tupa-Mikkola 
onkin nimetty Koskelan tor-
paksi. 

Koskelan torpassa kävijöillä 
on mahdollisuus saada torpan 
esittely. Sinne saa haluttaessa 
myös kahvituksen. Pentin-
päivien tapahtuman yhtey-
teen järjestetyllä kierroksella 

torpalla oli myös pieni draa-
maesitys. Torpalta kierros 
jatkuu kohden pappilaa, sillä 
Koskelan torppahan oli juuri 
pappilan torppa. Kierrok-
seen kuuluu lisäksi vielä Ur-
jalan kirkko sekä Säätiötalo 
keskustassa. Väinö Linnan 
kierroksen kohteet ovat esi-
telty myös kohteissa olevilla 
opastetauluilla. Koko reittiä 
esittelevä opaste löytyy Mo-
telli Pentinkulman ovenpie-
lestä ysitien varresta.

Kierroksen voi yhdistää  Nuu-
tajärvellä käynnin yhteyteen. 
Myös Urjalan museolla kan-
nattaa käydä. Reitistä lisää 
voi tiedustella Urjalan seu-
dun matkailuoppaat ry:stä tai 
Urjalan kunnasta. 

Väinö Linnan reitillä ja Pentinkulmalla

Pentinkulman päivät on Väi-
nö Linna seuran vuosittain 
järjestämä kirjallisuustapah-
tuma. Lisätietoa löytyy seu-
ran kotisivuilta.

 Matti Kulmala
 teksti ja kuvat

Väinö Linnan reitin opastetaulu 
n:o 1 on Motelli Pentinkulman 
ovenpielessä.

Reitillä on tienviitat opastamassa 
oikeille paikoille. Joka kohteessa on 
opastetaulut. Niistä on helppo tutus-
tua kohteeseen vaikka polkupyörä-
kierroksella.

Koskelan torppa on reitin keskeisin kohde. Täällä vietetään eniten aikaa reitin 
kierroksella. Kierrokselle varatulta paikallisoppaalta tai torpalla olevalta 
kohdeoppaalta saa parhaat selostukset torpasta, sen vaiheista ja yhteydestä 
Linnan Täällä pohjantähden alla teokseen.

Pentinkulman päivien Väinö Linna kierrokselle tuli lähtijöitä kahteen linja-
autoon. Lähtö tapahtui Urjalan linja-autoasemalta.
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Vuonna 1938 Oy Alkoholiliike Ab 
päätti tehtaan perustamisesta 
Koskenkorvalle, joka kuuluu Ilma-
joen kuntaan Etelä-Pohjanmaalla. 
Perusteina tuolloin oli muun 
muassa alueella harjoitettu laaja 
perunanviljely. Väkiviinan raaka-
aineena käytettiin perunaa, 
nykyisin ohraa. Koskenkorvan 
viina on valmistettu vuodesta 
1953 Rajamäen tehtailla, mutta 
96% etanoli viinaan valmis-
tettiin Koskenkorvalla. (tiedot 
mm.wikipedia)  Koskenkorvan 
Trahteeri on pitopalvelu-ja 
tilausravintola, jonka tiloissa on 
mahdollisuus tutustua
viinamuseoon ja nähdä ja kuulla 
tietoa ja tarinaa tehtaan vaiheista 
ja suomalaisesta alkoholin val-
mistuksesta. Trahteerin isännän, 
Martti Koskenkorvan suku myi 
aikoinaan maata tehtaan raken-
tamista varten.

Tuhansien tarinoiden Kos-
kenkorva-Trahteerata tar-
koittaa pöydän koreaksi lait-
tamista. Siitä nimi. Olemme 
tilauksesta auki ryhmille.  
Meillä on ruokapalvelu, 
saunapalvelu, josta löytyy 
muun muassa savusauna sekä 
altaita virkistäytymiseen, 
eli pieni kylpylä. Lisäksi on 
käytettävissä kaksi kokousti-
laa ja tietysti vielä tämä Kos-

kenkorvan museo, selvittää 
Trahteerin palveluja isäntä 
Martti Koskenkorva.
Alkoholin valmistuksesta ja 
tehtaan ja kylän historias-
ta kertovassa museossa on 
lisäksi erillisnäyttely etelä-
pohjalaisesta kaappikellon, 
tunnetummalta nimeltään 
”könninkellojen” historias-
ta.Museo on avoinna kesäi-
sin vajaa kaksi kuukautta. 
Talviaikaan ovat Trahteeri 
sekä museo avoinna vain ti-
lauksesta.
-Ensi kesänä Koskenkor-
van museon teemana on 
Mannerheimin ryyppy. Sel-
vitämme vieraille miten ja 
mistä taru on saanut alkunsa 
ja kuinka ryyppy pitää naut-
tia. Samaan aikaan Ilmajoen 
musiikkijuhlilla esitetään 
Mannerheim ooppera.
Martti Koskenkorva kertoo 
Trahteeria pidetyn jo pari-
kymmentä vuotta ja museo 
on ollut mukana puolet siitä.
-Nyt olemme jo eläkeiässä 
emännän kanssa ja odotte-
lemme, että joku tulisi ja jat-
kaisi toimintaa. Me ei kauan 
enää jaksa, letkauttaa Martti 
Koskenkorva.

Museokierros ja Trahteeriin 
lounaalle

Koskenkorvan Trahteeri 
kykenee vastaanottamaan 

vieraita koko bussilastin, eli 
noin 60 henkeä mahtuu hy-
vin, kesällä tai talvella, toteaa 
Martti Koskenkorva.
Hän kertoo, että varsinkin 
musiikkijuhlien aikaan on 
linja-autoja jopa viisi, lähes 
peräkanaa tuomassa väkeä 
ruokailuun.
-Tähänkin meidän henkilö-
kunta ja koneisto tarvittaessa 
taipuu. Sesonkiaikana py-
ritään palvelemaan kaikkia 
niin, että ruokailu tapahtuisi 
sujuvasti, ruokaa on riittäväs-
ti ja nämä tilat olisivat extraa 
ruokailijoille. Museo ja puu-
tarha ovat saaneet vierailta 
hyvää palautetta.
Martti Koskenkorva kertoo 
heille myönnetystä kulttuu-
riapurahasta, jolla edistetään 
Ilmajoen museoiden yhteis-
työtä. Työ on aloitettu muse-
oiden yhteisten nettisivujen 
laadinnalla, jossa esitellään 
muun muassa kaikki museot 
erikseen. Lisäksi on tarjol-
la kiertomatkaehdotuksia, 
joista voi laatia sopivimman, 
jolloin voi tutustua kaikkiin 
kohteisiin päivän aikana tai 
sitten räätälöidä ihan oman 
retkensä.
Museoita on Ilmajoella tar-
jolla Koskenkorvan viinamu-
seon lisäksi Anvia Oy:n, eli 
entisen Vaasan-läänin puhe-
lin Oy:n laaja puhelinteknii-
kasta kertova näyttely, Yli-

Laurosen talomuseo, jossa 
1800-luvun eteläpohjalainen, 
kaksikerroksinen talo piha-
rakennuksineen on yleisölle 
avoinna. Talo on sisustettu 
1900-luvun alun tyylisesti. 
Ilmajoen kunnasta kertova 
museoalue on Suomen van-
himman maamiesseuran pe-
rustama, jonka päärakennus 
on vuodelta 1914.
-Ilmajoella on lisäksi yksityi-
nen ja melko ainutlaatuinen 
Laurosen rahakokoelma. Se 
on kuulemma Euroopan ar-
vokkain yksityisen ihmisen 
keräämä rahakokoelma. Se 
on pankkiholvissa ja meidän 
kautta on mahdollista päästä 
tutustumaan kokoelmaan, 
kertoo Martti Koskenkorva.
Kokoelmassa on muun mu-
assa laajin Rooman valtakun-
nan rahakokoelma. Kaik-
kien 77 tuon ajan keisarien 
liikkeelle laskemia kolikoita. 
Vastaavia kokoelmia on vain 
museoissa Englannissa ja Yh-
dysvalloissa.
-Onpa eräs tutkia todennut, 
että yksi rahoista on sellai-
nen, jota maailmasta löytyy 
ainoastaan kolme kappaletta.

               Teksti ja kuvat;
               Pauli Mörsky

Trahteerin isäntä Martti Koskenkorva on esitellyt alkoho-
liteollisuuden historian ohella myös Könninkellon syntyä 
ja historiaa Koskenkorvan museolla.

Koskenkorvan Trahteeri
- Trahteerata tarkoittaa pöydän koreak-
si laittamista.
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Itse en ole ajanut Barce-
lonan kiertoajoa, mutta 
paikallisen tilausajolinja-
auton kyydissä kyllä istu-
nut. Lukijoissa on varmaan 
niitäkin, jotka ovat itse 
siellä ajaneet.

Kiertoajomme linja-auto saa-
pui paikalle hotellillemme 
kymmenen minuuttia ennen 
lähtöaikaa. Kuljettaja selvitti 
oppaamme kanssa, mitä on 
ohjelmassa. Kiertoajomme 
oli jalkapallo painotteinen, 
koska ryhmämme koostui 
nuorista jalkapalloilijoista, 
heidän vanhemmistaan ja 
yhdestä isovanhemmasta. 
Kuljettajan esittelyä emme 
saaneet, opas oli tuttu jo 
edelliseltä päivältä. Linja-au-
to ei ollut aivan uusi ja pientä 
kuluneisuutta oli jo nähtävis-
sä. Siisteys oli vain keskin-

Kiertoajelu Barcelonassa,
ei ihan sama kuin Helsingissä

kertaista tasoa. Turvavöitä ei 
kuljettaja ollut asetellut esille 
helposti käyttöön otettavik-
si. Sekin on yksi pieni yksi-
tyiskohta, johon matkailija 
kiinnittää huomiota autoon 
tullessaan.

Espanjan vaatimusten mu-
kaan autossa oli ilmastointi, 
mutta kattosuuttimien asento 
oli jäänyt tarkistamatta. Joku 
niistä oli auki ja joku kiinni. 
Kyllä kaikki pitäisi alussa olla 
auki. Edellisten matkalaisten 
sormenjälkiä oli tunnistetta-
vissa lasipinnoista. Hotellilta 
saimme eväät matkaan päi-
vän aikana nautittaviksi, mut-
ta tietenkään niitä ei saanut 
nauttia mukavuusmatkavau-
nussa. Matkaa hotelliltamme 
kaupunkiin oli yhden tunnin 
verran. Kaupungissa ajoim-
me ensimmäiseksi Olympia-
stadionille, jonka portailla 

pääsimme nauttimaan eväi-
tämme. Sisälle stadionille 
emme päässeet, se oli kiinni. 
Ei Helsingissäkään aina pää-
se. Stadionin läheltä löytyi 
linja-autolle pysäköintitilaa 
kadun varresta.

Huikeita näkymiä
Jalkapallon pyhättöä 
katsomaan

Seuraava kohteemme oli tuo 
kuuluisa Euroopan suurin 
liki sadan tuhannen katsojan 
jalkapalloareena. Siellä on 
turistilinja-autoille iso py-
säköintialue. Camp Noulla 
meillä oli tietysti tutustumis-
käynti. Sisäänpääsy maksoi 
parikymppiä. Ei ollut kesäl-
lä pelejä F.C.Barcelonalla, 
joten Messi ja kumppanit 
jäi näkemättä. Aikaa siellä 
olisi kulunut vaikka kuinka 

kauan. Kierrokseen sisältyi 
myös museo, jossa oli nähtä-
vissä koko F.C.B:n historia 
ja kaikki saavutukset. Kyllä 
oli pokaalia, mitalia ja valo-
kuvaa. Areena on jo vanha ja 
tällä hetkellä mietitäänkin, 
että korjataanko vanhaa vai 
rakennetaanko täysin uusi.

Kirkot kaukaa

Kirkot jätimme katsomatta, 
mutta niitäkin löytyi, kuten 
Helsingissäkin. Erikoisuus 
on Sagrada Familia, jota ra-
kennetaan edelleen. Raken-
taminen on aloitettu vuonna 
1882 ja valmista tulee 2026 
eli suunnittelijan kuoleman 
satavuotis-päivänä. Colum-
bus Monument eli tutkimus-
matkailija Kristoffer Kolum-
buksen muistomerkki oli 
mahtava pylväs lähellä Bar-

Placa Reial on viihtyisä 
aukio Barcelonan keskus-
tassa. Siellä on viihtyisiä 
edullisia ruokapaikkoja.
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celonan satamaa. Helsingistä 
ei niin korkeaa löydy.

Pysäköinti ongelma
Barcelonan keskustassa on 
linja-auton pysäköinti vähin-
tään yhtä paha ongelma kuin 
Helsingissä tai oikeastaan 
paljon pahempi. Sieltä ei löy-
dy paikkaa missä auto voisi 
seisoa sen aikaa, kun ryhmä 
on kävelemässä. Placa de 
Catalunuan vieressä on turis-
tilinja-autojen pysähtymis-
paikka, jossa voidaan jättää ja 
ottaa ryhmä. Takaisin autolle 
tultaessa ryhmän on oltava 
ajallaan paikalla. Kuljettaja 
voi odottaa vain korkeintaan 
viisi minuuttia paikalla. Po-
liisi tulee heti hätyyttämään, 
jos siinä seisoo pidempään. 
Tätä eivät kaikki turistit aina 
ymmärrä. Meiltä kyllä onnis-
tui aikataulussa pysyminen.

Paluu takaisin hotellille kesti 
saman tunnin kuin kaupun-
kiin menokin. Ryhmän pois-
tuessa kiertoajolinja-autosta 
kuljettaja totesi hiljaisesti, 
että taitavat olla suomalaisia. 
Me suomalaiset emme ilmei-
sesti osaa ulkomaillakaan 
toimia palvelua huomioiden. 
Juomarahan eli tipin jättämi-
nen palvelun toteuttajille on 
täysin poissa tavoistamme. 
Ei sentään kaikilta. Verrokki 
tähän on se nuorten islanti-
laisten tyttöjen joukko, joka 
tuli samaan hotelliin meidän 
ryhmän kanssa. Jokainen 

heistä tuli bussista ulos etu-
ovesta ja jätti hyväksi katso-
mansa määrään palvelurahaa 
kuljettajan tuulilasille asetta-
maan koriin. Tippi nyt vaan 
on maan tapa, joka meidän 
suomalaistenkin olisi kiva 
opetella.

Pari huolestuttavaa tietoa 
Barcelonasta.

Kaupungista tehdään kovaa 
vauhtia pyöräilykaupunkia. 
Kyllä sen siellä ymmärtää-
kin, sillä autoja sinne ei enää 

mahdu lisää. Myös kaupun-
gin ruutukaava antaa siihen 
hyvän mahdollisuuden, osa 
kaduista voidaan ottaa pyö-
räilyyn. Suurin ero pyöräi-
lykaupunkina Barcelonan 
ja Helsingin välillä on siinä, 
että Barcelonassa ei ole tal-
vea. Toinen tieto on se, että 
Barcelonan kaupunginjohta-
jatar on luvannut ottaa kaikki 
pakolaiset vastaan avosylin. 
Näistä huolimatta Kataloni-
an pääkaupungissa kannattaa 
käydä ainakin kerran elämäs-
sään.

 Matti Kulmala
 teksti ja kuvat

Näkymä Miramarilta yli kaupungin. Barcelona on iso.

Sagrada Familia kirkkoa rakenne-
taan vielä kymmenen vuotta.

Kolumbus katsoo kohden Intiaa.

Ruokatauko Olympiastadionin portailla.

FCB:n logo Camp Noun nurmella.

Irizar on yleisin turistibussimerkki Espanjassa, koska on oman maan tuote. Tekniikal-
taan niitä oli Camp Noun P-paikalla yhtä aikaa ainakin Scania, Volvo, MB, MAN, Iveco 
ja integral. Kiertoajomme linja-auto pysäköitynä kadun varteen lähellä Olympia-
stadionia. Tippikori näkyy siinä tuulilasilla. Olemmeko me ujoja vai mitä, kun meillä 
suomalaisilla ei sellaista ole? Tuosta kysymyksestä voisi keskustella, mutta ilmeisen 
hyvä lopputulos on, että ei me sitä tarvita (kerjäämistä?).

Suomalainenkin voi näyttää 
englantilaiselta turistilta Espanjassa.
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                  Tunnelmapaloja kesän keikoilta                               kuvat ja teksti Timo Rinnekari   

kuva 11: kuvat 12 ja 13: kuva 14: 
kuva 15: kuva 16 ja 17: kuvat 18 
ja 19: 

Taidekartano Johanna Oras Punkaharjulla otti vieraansa läm-
pimästi vastaan. Vierailusta oli tietenkin sovittu ennakkoon. 
Johanna ja Reijo Oras olivat henkilökohtaisesti paikalla ja 
vierailu alkoi kuohuvalla ja talon esittelyllä. Taidehankintoja 
voi tehdä jokaisen kukkarolle sopivalla tavalla. Hieno kohde!

Savonlinnan Oopperajuhlat (yllä) ovat monen 
bussiryhmän kohde (alla). Kaupunki elää täysillä 
koko heinäkuun ja vähän vielä elokuun puolel-
lakin. Festivaaleilla kävi noin 60 000 vierasta. 
Seuraavat 11 kuukautta onkin sitten hiljaisem-
paa. Joka tapauksessa upea kesäkaupunki.

Kuinka moni meistä on käynyt katsomassa tätä? 
Ehdottomasti komea monumentti i mutta puis-
toa voisi rakentaa huolitellummaksi.

Moottoritien tekoa itärajan molemmin 
puolin.  Pieni Suomi taitaa ehtiä rajalle 
ensimmäisenä. Pietarin suunnasta työmaa 
yltää vanhan Lintulan kohdalle ja uutta 
tieosuutta ajetaan pian. Suomen puolella 
työmaa on käynnissä Haminan ja Vaali-
maan välillä. Tie on valmis vuonna 2018. 
Naapurissa kilometri valmistuu nopeam-
min kuin meillä, mutta työtapa on kyllä 
kovasti erilainen.

Veijo Rönkkösen patsas-
puisto Parikkalassa on 
mykistävä, jopa hieman 
aavemainen kohde. 
Kannattaa poiketa. Löy-
tyy osoitteesta Kuutostie 
611,  Parikkala. netissä: 
www.patsaspuisto.net 
Vieressä on sopivasti 
levähdysalue, jonne 
bussi mahtuu kivasti.
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Hamina Tattoo 6. 8, tauko sotilasko-
din pihalla. Kuva Seppo Karhu

Helsingistä Nordensköldinkadun 
jäähallin edustalta. Reilun viikon 
kestäneet U-20 koripallon EM-kisat 
ovat juuri alkaneet, ja kaupungilla on 
siihen liittyen monenlaista happenin-
giä. Kuva Seppo Karhu

Tangoilla Seinäjoella -  tangokuningatar 2016
on Erika Vikman ja tangokuningas Marco Lundberg.
                                Mara Toivonen

 
Jurgis Kairus ja
Jakob Hollander 

 
Bell Boing CV-22 B Osprey

 
T-28 Troijan

 
DC 3

 
OTTEITA KESÄN LENTONÄYTÖKSISTÄ 
Mara Toivonen
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Finnlines Oyj tunnetaan 
ropax- eli rahti-matkus-
taja-aluksistaan Itämeren 
alueella. Laivat tarjoavat 
mukavan leppoisan vaih-
toehdon matkustaa Suo-
men ja muun Euroopan 
välillä. Samassa laivassa 
kulkevat niin rahti kuin 
matkustajat ajoneuvoi-
neen.

Suomen ja Ruotsin välillä, 
reitillä Naantali-Långnäs-
Kapellskär on päivittäin 
kaksi lähtöä suuntaansa 
ja samalla on oiva mah-
dollisuus taxfree-ostok-
siin.  Saksaan pääsee 
reittiä Helsinki (Vuosaari) 
-  Travemünde. Viikottai-
sia vuoroja on kuusi suun-
taansa. Matka-aika on 29 
tuntia. Ruotsista Saksaan 
pääsee reitillä Malmö-
Travemünde kolmesti 
päivässä . 

Matka-aika on 9 tuntia.
Lisää Finnlinesin palve-
luista: www.finnlines.com 

Yhteyshenkilösi 
Finnlinesillä  Sonja Riippi
puh: 010 343 4548
sonja.riippi@finnlines.com
www.finnlines.com

Hyvää palvelua
20 vuotta!

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA 
• MEILLE ON HELPPO TULLA 
   TERVETULOA!

info@harkapakari.fi

Hyvää palvelua
20 vuotta!

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA 
• MEILLE ON HELPPO TULLA 
   TERVETULOA!

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

LAUKKU-CENTER
su-pe 10-18, la 10-16
puh. 0440  565 021

INVA WC, POSTILAATIKKO,
LASTENHOITOHUONE,
INFOPISTE myös sisätiloissa

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

info@harkapakari.fi
www.harkapakari.fi

Avoinna
klo 10–23

ma–la 7-21, su 10–21

Finnlines Oyj

UUSI YRITYSJÄSEN
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Mukava kesäloman 
jälkeen työt alkoivat 
viiden päivän Gotlannin 
matkalla. Lähdettiin  
liikkeelle Savosta, josta 
ajeltiin rentoa tahtia 
Turun linnasatamaan. 
Siirryimme laivaan 
nauttimaan itämeren ehkä 
upeimman aluksen Viking 
Gracen palveluista. Buffet 
oli upea kokemus, jopa 
näin ravintolaruokailujen 
suurkuluttajalle.

Keskiviikkoaamuna kukon-
laulun aikaan rantauduim-
me Tukholmaan, jossa 
kaupunkioppaamme Mik-
ko Tuomi, oli meitä vastas-
sa. Mikon asiantuntevalla 
opastuksella tehtiin parin 
tunnin kiertoajelu, jonka 
aikana nähtiin Södermal-
min trendikaupunginosa 
baareineen, Slussenin ikui-
sesti remontissa oleva lii-
kennesuunnittelijan ylpeys 
ja bussinkuskin painajai-
nen eli monikerroksinen 
eritasoliittymä/metroase-
ma. Vanhan kaupungin ja 
pakollisen kuninkaanlinna 
käynnin jälkeen kävimme 

ruusuja ihastellessa.  Suurin 
osa ryhmästä jäi kierroksen 
päätteeksi nauttimaan kau-
pungin ruokatarjoiluista. 

Torstaiaamuna aamiai-
sen jälkeen lähdimme 
bussillamme koko päivän 
saarikierrokselle.  Saari 
tunnetaan ruusujensa li-
säksi eri-ikäisistä muinais-
jäännöksistä, sieltä löytyy 
vieläkin suuria kivihautoja 
pronssikauden jäljiltä n. 
350kpl. Saari on aina ollut 
merkittävä meritie. Aikoi-
naan viikinkien aikaan Got-
lanti oli idäntien kaupan 
keskuksena ja keskiajalla 
se kuului Hansaliittoon. 

Ruusujen saarella 
tutustumassa  Djurgårde-
nin saareen: pohjoismai-
seen museoon, Vaasa-
laivaan, Abba-museoon, 
huvipuisto Gröna Lundin 
sekä lähetystöalueeseen. 
Djurgårdenin jälkeen tu-
tustuimme vielä ydinkes-
kustaan, jossa näimme ku-
ninkaalliset ratsutallit, oop-
peran ja Sergelin torin. 

Nynäshamnista menim-
me Destination Gotland-
varustamon M/sGotland 
laivalla Visbyyn. Laivalla on 
käytössä hieno järjestelmä, 
jossa jokaiselle matkusta-
jalle on varattu numeroitu 
kansipaikka, eli oma no-
jatuoli. Toki välillä reilun 
kolmen tunnin aikana ehti 
käydä vähän syömässäkin. 
Visbyssä majoituimme rau-
hassa kaupungin ytimessä, 
vanhan kaupungin muurin 
vieressä sijaitsevaan hotelli 
Best Western Solhem:iin. 
Majoittautumisen jälkeen 
lähdimme paikallisoppaan  
johdattamalle kävelykier-
rokselle. Ilta kului vanhan 
kaupungin kapeita kujia, 
upeita taloja ja kauniita 

Luonnollisesti alueen yksi 
merkittävimmistä viehä-
tyksistä on luonto. Aallot 
ovat muovanneet saaren 
luontoa muodostaen kau-
niita rantoja ja hienoja 
kalkkikivimuodostelmia. 
Mieleenpainuvimpia koh-
teita, Visbyn vanhan kes-
kustan lisäksi, olivat Lum-
melundan tippukiviluolat, 
Lickershamnin kalastajaky-
lä rantoineen ja Högklintin 
näköalapaikka korkealla 
kalliolla. Iltaa vietettiin taas 
Visbyn palveluista naut-
tien.

Perjantaiaamuna hurjan ai-
kaisin siirryimme satamaan, 

Tukholma, Sergelin torin tietyöt haittaa liikennettä
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Yhdistyksen oma 
kelohuvila odottaa Sinua!

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

VARUSTUS ON KORKEAA TASOA; Täysin varusteltu keittiö, pesukone, 
kuivauskaappi, astianpesukone, tunnelmasta ja lämmöstä vastaa Tu-
likiven vuolukivitakka, 3 televisiota, joista 1 taulu- TV kortinlukijalla 
(antenniverkko), DVD- soitin, vajasta löytyy 2 polkupyörää, lämpöpis-
toke autolle. Pihalla on myös uusi, todella hieno grillikota.
Lomakohteen osoite: Pyhätunturintie 1298, 98530 Pyhätunturi

Varaukset hoitaa; Jukka Kähkönen 0400 695 316,
 jukka.kahkonen@tilausajokuljettajat.fi
Varauskalenteri, kuvia ja tietoa löytyy osoitteesta 
www.tilausajokuljettajat.fi/kelohuvila

josta taas laivalla mante-
reen puolelle. Nynäsham-
nista ajelimme Tukholman 
keskustaan, jossa meille jäi 
ruhtinaallisesti omaa aikaa 
ja naisvoittoisen ryhmän 
kanssa liikkuessa selvää 
oli, että keskustaanhan 
sitä ostoksille suunnattiin 
:-)  Keskustassa on taas ja-
edelleen, paljon tietöitä ja 
vaikka ”Sergelin torin sillal-
le” Malmskillnadsgatanille 
pääseekin melko hyvin, 
niin satamaan siirtymiseen 
kannattaa varata reilusti ai-
kaa.  Ostosten jälkeen vielä 
siirtyminen Stadsgårdenin 
satamaan ja sieltä Vikin-
gin Gabriellaan. Mukava 
viimeinen ilta hienon ryh-
män kanssa ja hyvissä ajoin 
nukkumaan.

Lauantaina aamulla oli mu-
kava herätä virkeänä Hel-
singissä ja lähteä kotimat-
kalle. Vaikka kotimatkaa 
tehtiin vesisateessa, niin 
taas mieleen hiipi jokaisen 
matkan kohokohta eli ko-
tiinpaluu.

Meillä työssä on parasta 
se, että ajellaan upeissa 
maisemissa mukavien ih-
misten kanssa ja siitä vielä 
vähän maksetaan!

Näin pitäisi aina loman jäl-
keen työt aloittaa :-)

Tommi Suhonen

teksti ja kuvat

Visbyn idyllinen vanha kaupunki

Lummelunda tippukiviluolat

Lickershamn kalastajakylä

PYHÄN 2017 VARAUKSET 
ALKAVAT 10.10. ja 17.10.

HINNASTO JÄSENILLE:
Sesonkiviikot: 1, 8 – 18, 36 – 40, 52,53 : 400 € /viikko, 
Muut ajat: 300 € /viikko.  Henkilökannattajille: 500/400 € /viikko.
Vuoden 2017 varaukset alkavat uusille lomalaisille 10.10. klo 9.00
 ja  jo aiemmin Pyhällä käyneille 17.10. klo 9.00.
Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 60 € / vrk, etusija kokonai-
silla viikoilla. 
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Palvelemme sinua Yli 100:ssa
ScanBurger-ravintolassa ympäri Suomen.
Nähdään taas - missä sitten liikutkin!

Haluatko ScanBurger-yrittäjäksi? Liity mukaan kasvavaan
joukkoomme! Lue lisää osoitteessa www.scanburger.fi!

MAKU & KOKO 20-vuotta
1996
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Pihtiputaalle valmistuu 
syyskuun loppuun men-
nessä nykyaikainen liiken-
neasema, jota ennakkoon 
voisi luonnehtia retrotyyli-
seksi.  Aseman arkkitehtuu-
rissa on ainakin kirjoittajan 
näkemänä ripaus suoma-
laisarkkitehti Eero Saarisen, 
vuonna 1962 New Yorkiin 
suunnitteleman lentoter-
minaalin tyylistä. Pelkäs-
tään liikenneasemaksi ei 
Pihtiputaan Niemenhar-
juun kohoavaa keskusta 
voi nimittää, sillä paikan 
isäntä, huoltoasemayrittäjä 
Olavi Kolehmainen nimeää 
alueen matkailukeskuksek-
si. 
-Olen toiminut huoltoase-
mayrittäjänä Pihtiputaan 
keskustassa noin kuusi 
vuotta ja suunnitelmat 
uudesta toimipaikasta si-
joittuivat alun perin tähän, 
mutta tontti on liian pieni 
ja nelostiestä sivussa. Sa-
maan aikaan Niemenhar-

jussa toiminut motelliyrit-
täjä irtisanoi sopimuksen-
sa kunnan kanssa ja kun-
nanjohtaja ehdotti meille 
muuttoa Niemenharjuun.
Olavi Kolehmainen kertoo 
motellin toimineen Nie-
menharjussa jo 60-luvulta 
alkaen. 
-Alueella oli menestystä 
ainakin 70-luvulla, kun oli 
Saapasjalkarokit ja muut 
tuon ajan tapahtumat.
Olavi Kolehmainen kertoo 
menneensä tutustumaan 
motellialueeseen ja toden-
neensa, että näkymä ei 
paljon säväyttänyt.
-Saatiin konsultti mukaan 
ja laadittiin  hankesuunni-
telma, että vanhat raken-
nukset puretaan ja teh-
dään tilalle uusi.
Asiat lähtivät rullaamaan 
kunnan viranhaltijayksi-
köissä ja nyt alue on kunta-
omisteinen kiinteistöyhtiö, 
joka rakennuttaa liikenne-
aseman ja vuokraa toimin-

nan Olavi Kolehmaiselle.
-Rakentaminen aloitettiin 
vuoden 2015 marraskuus-
sa ja elokuussa on valmis-
ta. Avajaiset järjestetään 
syksyllä.

Kalaa, karavaana-
reita ja kahvitteli-
joita

Liikenneasemalle tulee 
120-paikkainen ravintola 
ja ulkoterassi, jossa on noin 
100 asiakaspaikkaa kesä-
aikaan. Neliöitä rakennuk-
sessa on reilu tuhat.  Olavi 
Kolehmainen kertoo ylpe-
änä, että ravintolan keittiö 
tarjoaa erilaista ruokalistaa 
asiakkaille, jotka ovat tottu-
neet perinteiseen liikenne-
aseman lounastarjontaan.
-Nostetaan tasoa siitä.

                Teksti Ja kuva;
                Pauli Mörsky

Uusi matkailun 
maamerkki 
nousee 
Pihtiputaalle
Nelostien varteen Pihtiputaalle valmistuva Liikenneasema on 
tutustumisen arvoinen nähtävyys Suomen oloissa. Rakennuksen 
ulkomuoto saa varmaan useamman meistä houkuteltua astumaan sisään. 
Liikenneasema on samalla matkakeskus, hotelleineen ja mökkeineen. 
Kuljettajille on tarjolla hulppeat taukotilat rakennuksen ”katolla”.
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Lakeudella kukoistaa 
pellavankudonta jo 96 
vuoden kokemuksella

Vaasa-Tampere valtatien var-
rella Jalasjärvellä Jokipiissä 
sijaitsee ainutlaatuinen teh-
dasalue, mikä sisältää suo-
malaista tekstiiliteollisuuden 
historiaa. Reilut 96 vuotta sit-
ten aloitettu tuotanto jatkuu 
edelleen saman perheen kä-
sissä. Jokipiin Pellava Oy on 
pellavakutomo, joka perustaa 
tuotteensa kotimaiseen osaa-
miseen, suunnitteluun sekä 
ympäristöseikkojen huomi-
oimiseen. Tuotevalikoima 
sisältää muun muassa keittiö 
- ja kattaustekstiilejä, sauna-
tekstiilejä sekä asiakkaiden 
tilauksesta yksilöityjä artik-
keleita.
- Isoisäni Asser Laurila pe-
rusti 1920 Jalasjoen rantaan 
tehdasalueen. Paikan valinta 
oli luonnollista, koska tässä kutoja Päivi Perkiö työssään pellavankutomakoneella

Jalasjärven Jokipiissä, Etelä-Pohjanmaalla sijaitsee 
Suomen oloissa ainutlaatuinen, edelleen alkuperäistä 
tuotantoa valmistava pellavakutomo. Yli 95-vuotias 
tehdasalue tarjoaa jokiympäristössä kävijöilleen tehtaan-
myymälän kahvioineen sekä mahdollisuuden ryhmille 
tutustua pellavan kutomiseen aidossa tehdasmiljöössä.

Jokipiin Pellava Oy
Jokipiin Pellava Oy:n toimitusjohtajaTimo Laurila ja myymälänhoitaja Päivi 
Pikkutupa lupaavat asiakkaille mielenkiintoisen tutustumisen suomalaiseen 
kutomotehtaaseen ja tuotteisiin.

oli aluksi saha, johon tukit 
uitettiin pitkin jalasjokea. 
Lisäksi paikalla toimi mylly. 
1930-luvulla mukaan tuli vil-
lakehräämö, jossa kehrättiin 
kotimaista villaa, selvittää 
tehdasalueen alkuhistoriaa 
toimitusjohtajana työskente-
levä Timo Laurila.
Hän kertoo pellavan kehrää-
misen tuleen tuotantoon 30-
luvulla. Kotimaista pellavaa 
tuotettiin tuolloin Hämeen 
seudulla, jossa oli perinteitä 
pellavakuidun kasvattami-
seen.
-Tuolloin alkoi pellavalangan 
valmistus. Tuolloin kuitu 
saattoi tulla tehtaaseen pie-
nissä postin lähetyksissä ja 
täällä pellavakuidusta keh-
rättiin lankaa, joka sitten pos-
titettiin tilaajalle takaisin.
Timo Laurila toteaa, että 
tuolloin perittiin työstä niin 
sanottu kehruupalkkio.
- Se oli sen aikaista palvelu-
tuotetoimintaa. 
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Reilut 96 vuotta sitten aloitettu tuotanto jatkuu edelleen saman perheen käsissä.

Ympäristöystävällistä ja 
ekologista tuotantoa

Viisikymmenluku toi tehtaalle 
kankaiden kutomisen. Timo 
Laurilan mielestä yhteiskunta 
kehittyi niin, että langan ostami-
nen väheni ja kuluttajat halusivat 
valmiita kankaita pellavasta.
-Siirryttäessä 60-luvulle tuli 
mukaan ommeltujen tuotteiden 
valmistus. Eli pöytäliinoja ja 
keittiöpyyhkeitä.
Jokipiin Pellava Oy:n toimitus-
johtaja Timo Laurila muistelee 
80- ja 90-lukua muutosten aika-
na suomalaisessa tekstiiliteolli-
suudessa. 
-Pellava on erikoisuus suoma-
laisessa tekstiiliteollisuudessa. 
Täällä on aina valmistettu pel-
lavatuotteet itse. Jonkin verran 
on kilpailua myös ulkomailta. 
Meidän tärkein peruste tuottei-
den myynnille on se, että ne ovat 
valmistettu Suomessa. Lisäksi 
emme käytä kemikaaleja val-
mistuksessa.
Vaikka kotimarkkinat ovat Jo-
kipiin Pellavan merkittävin alue, 
menee tuotannosta 20 % vien-
tiin.

Suomalaista osaamista 
ja suunnittelua

Pellavan käsittely on useim-
missa työvaiheissa lähes 
käsityötä. Tehtaalla on 
henkilökuntaa, kutomos-
sa, ompelussa, myymälässä, 
tavarantoimituksessa sekä 
toimistotehtävissä yhteensä 
23 henkilöä. Nykytekniikka 
on Timo Laurilan kertomana 
tuonut lisää mahdollisuuksia 
entistä monipuolisempiin 

tuotteisiin.
Tuotanto kykenee räätä-
löimään entistä paremmin 
kuluttajille sopivat tuotteet. 
Varsinkin yritysasiakkaitten 
tilausten kasvu on suoraan 
vaikuttanut myös suunnitte-
lun. 
-Valmistamme yrityksille 
heidän omiin kuoseihin so-
pivaa tuotetta, johon liitetään 
yrityksen logo tai muu tuote-
merkki.
Jokipiin Pellava Oy:n tuottei-
den kysyntä on lisääntynyt 
myös kansainvälisesti tun-
nettujen suunnittelijoiden 
luomien mallien ansiosta. 
Nimet Jukka Rintala, Elina 

Helenius, Risto-Matti Ratia 
tai Raija Jokinen, ovat osa 
merkittäviä tekstiilitaitelijoi-
ta ja suunnittelijoita, joiden 
kädenjälki näkyy Jokipiin 
Pellavan tuotteissa.
-Nyt uusimpana suunnitteli-
ja syksyllä tulee mukaan Pau-
la Suhonen, joka tunnetaan 
maailmalla Ivana Helsinki 
brändistään.

Ostoksia ja tehdas-
kierros

Jokipiin Pellavan tuotteita 
markkinoidaan omassa teh-
taanmyymälässä Jokipiissä 

sekä tavaratalojen ja lah-
jatavaraliikkeiden kautta. 
Tuotteita on tarjolla myös 
kellonajasta riippumatta net-
timyymälässä.
-Tehtaanmyymälä on meidän 
suurin vähittäismyyntipiste. 
Kolmostien asiakasvirta on 
meille erityisen tärkeä ja py-
rimme palvelemaan asiakkai-
ta mahdollisimman hyvin. 
Myymälämme on auki jo 
aamu kahdeksasta. Kesäai-
kaan olemme avoinna myös 
lauantaisin.
Timo Laurila kertoo erikois-
palvelusta bussiryhmille, ei 
pelkästään ostoksien tekoa 
myymälässä, vaan mahdol-
lisuus osallistua tehdaskier-
rokseen ja tutustua ainut-
laatuiseen suomalaiseen 
tekstiiliteollisuuden alaan.  
-Kykenemme kahvittamaan 
myymälän kahvilassa koko 
bussilastillisen kävijöitä, 
kunhan saamme ennakko-
varauksen. Pysäköintialu-
eemme on riittävän suuri 
useammille linjureille.
Timo Laurila arvioi vuo-
sittain vierailevan tehtaalla 
reilut kymmenentuhatta kä-
vijää.
Teematilaisuuksista Timo 
Laurila mainitsee syksyllä 
Seinäjoen Käsityömessujen 
yhteydessä järjestettävän  
”pellavaa ja soppaa päivän” 
tehtaalla.

                  Kuvat ja teksti:
                  Pauli Mörsky
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Toukokuun 31. päivän Hel-
singin Sanomissa oli mie-
lipide osastolla Matti Iha-
muotilan, Espoo, kirjoitus 
otsikolla; ”Suomalaiset eivät 
osaa korjata teitä, ja sen seu-
rauksena tuhansien aikatau-
lu menee turhaan sekaisin.” 
Jutun pääsisältö oli se, että 
tietyökohtien merkinnät ovat 
heikkoja. Hänen esimerkki 
oli Helsinki-Turku moottori-
tieltä. Kapenevien kaistojen 
ohjaus ja taso sekä nopeus-
rajoitus oli hänen mielestään 
osaamattomasti hoidettu. 
Hän pyysi ottamaan oppia 
Saksasta, jossa nämä hom-
mat osataan.

Seuraavan päivän eli 1.6.2016 
Helsingin Sanomissa oli 
Kaupunki osiossa sivulla 
A22 toimituksen juttu, jossa 
kysyttiin Liikenneviraston 
liikenteen ohjauksen asian-
tuntija Jukka Hopeavuorel-
ta asiasta.  Kysymys kuului; 
”Osaavatko saksalaiset suun-
nitella tietyöt paremmin kuin 
suomalaiset?” Asiantuntija 
vastasi mielestäni hyvin epä-
asiantuntevasti. ”Sanoisin, 
että eivät osaa, mutta Saksas-
sa autoilijoilla on enemmän 
kokemusta siitä, miten tietöi-
den aikaan toimitaan. Heillä 
on hyvin systemaattinen tapa 
tehdä asioita aina samalla ta-
valla.”

Vastauksensa jatkossa Ho-
peavuori selvästi syyllistää 
meidät suomalaiset autoili-
jat, että me ei muka osata ja 
välitetä. Tietöiden tiedotus-
järjestelmät, siis merkinnät, 
ovat Hopeavuoren mukaan 
Saksassa ja Suomessa saman-

laiset, mutta Saksassa tieto 
voi tavoittaa autoilijat pa-
remmin. Lisäksi Hopeavuori 
kertoo virastonsa kehottavan 
kulkijoita käyttämään julkis-
ta liikennettä. 

Kyllä me tiedämme

Kaikki kerrankin Saksassa 
autolla ajelleet tietävät, että 
tietöiden merkinnöissä Sak-
san ja Suomen välillä on ero 
kuin päivällä ja yöllä. Sak-
sassa on se päivä ja meillä 
yö. Saksassa merkinnät ovat 
hyvin ymmärrettävät, käy-
tännön- ja johdonmukaisesti 
asetetut. Kavennetut kaistat 
on merkitty koko matkalta 
selviksi ja tasalevyisiksi, ei-
vätkä tee mitään äkkimutkia. 
Kaistalle sallitun levyisellä 
autolla sinne kavennettuun 
mutkakohtaan uskaltaa men-
nä sallittua nopeutta, joka 
useimmiten on kahdeksan-
kymmentä.

Matkalla Saksasta Suomeen 
pitää ajaa myös Tanskan ja 
Ruotsin kautta. Näissäkin 
maissa ollaan selvästi Suo-
men merkitsemistasoa edel-
lä. Ollaanko me Suomessa 
vaan niin köyhiä, että asialli-
seen merkintään ei ole varaa, 
mutta kun se tulisi kuitenkin 
ihan samalla hinnalla kuin 
virheellinenkin merkintä. 

Ei näille Suomen työmaa-
kohtien järjestelyille kovin 
korkeaa arvosanaa voi antaa, 
kun on parempiakin nähnyt. 
Näistä kohdista selvitään 
vain sillä, että autonkuljetta-
jat osaavat toimia. Emme siis 
ole ollenkaan niin huonoja 

kuljettajina, kuin Hopeavuo-
ri olettaa.

Tuo kaistoilla sallittujen le-
veyksien merkintä pitäisi 
korjata välittömästi oikein 
tehdyksi. En todellakaan 
jaksa ymmärtää, minkälaisia 
asiantuntijoita virastoissa on 
näitä suunnitelmia tekemäs-
sä. Saavatko he siitä oikein 
palkkaakin?  Virheitä voi 
aina sattua, mutta ne pitää 
osata myös korjata.

Meillä autonkuljettajilla on 
oikeus odottaa täydellisyyt-
tä muiltakin tieliikenteen 
osapuolilta, koska meiltäkin 
odotetaan. Sitä suorastaan 
vaaditaan pakottamalla mei-
dät jatkuvaan direktiivin mu-
kaiseen kouluttautumiseen. 
Mitä asiantuntijalta vaadi-
taan?

                  Matti Kulmala 
                  teksti ja kuvat
                  Suomen ja Saksan 
                  liikenteen asiantuntija

Kuvan merkki Saksassa kertoo, että 
työmaakohtaa on jäljellä vielä 2,5 
kilometriä, vasemmalla kaistalla on 
suurin sallittu ajoneuvon leveys (re-
kisteriin merkitty) 2,1 metriä ja nope-
usrajoitus 80 kilometriä tunnissa. 

Kyllä on selvät merkinnät ja loivat 
mutkat. Saksassa keltaista viivaa 
käytetään kaistan tilapäiseen mer-
kintään. Meillä keltainen väri on 
haaskattu sulkuviivaan. Liikennemer-
keissämme kuitenkin keltaisella poh-
javärillä on tilapäisjärjestelyistä ker-
tovat liikennemerkit. Pitäisikö meil-
läkin siirtyä valkoiseen sulkuviivaan 
kuten muuallakin on? Voisi tietysti 
ottaa oranssin värin tilapäiskaistojen 
merkintään, se erottuisi hyvin. Useis-
sa kohdissa Saksassa tuo tilapäisviiva 
on tarrana asfaltin pinnassa.

Kuvasarja Saksasta Suomeen.

Onko tietyömerkinnöissä eroja 
Suomessa ja muualla
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Kuvasarjassa näkyy selvästi tulo työmaan kavennuskohtaan. 3a-kuvassa kerrotaan tulevasta mutkasta kaistoissa ja vasemman kaistan leveysrajoitus 2,1 metriä. 
Oikean kaistan leveyttä ei rajoita muu kuin laki. 3b-kuvassa näkyy ohituskielto, joka koskee kuorma-, ja linja-autoja sekä ajoneuvoyhdistelmiä, myös henkilöauto-
perävaunu yhdistelmiä. Siinä myös varoitetaan puutteellisesta merkinnästä, kun osa keltaisesta keskikatkoviivasta on irronnut. 3c-kuvassa näkyy siirtyminen ka-
vennukseen. Ei ole kovin jyrkkiä mutkia, joten sallittu nopeus säilyy kaiken aikaa.

Tanskassa kahden vasemmanpuolei-
sen kaistan ajoneuvon suurimmaksi 
sallituksi leveydeksi on merkitty 2 
metriä. Peilithän ovat tuon leveyden 
lisäksi ja kaista on varmasti mitoitettu 
siksi leveäksi, että peilitkin mahtuvat 
mukaan. Isoille autoille jää vain tuo 
oikeanpuoleinen kaista.

Ruotsista löytyi oikea tapa merkitä 
työmaan kaistan leveys. Sillä ei rajoi-
teta kaistalla ajavan auton leveyttä 
laista poikkeavaksi, vaan kerrotaan 
käytettävissä oleva leveys. Oikeaa 
kaistaa suositellaan raskaalle liiken-
teelle.

Suomalainen sekamelska, epä-
johdonmukaisuus ja lainvastai-
suus käyvät hyvin selville näistä 
viidestä kuvasta. 6a-kuvassa 
tienpitäjä ylittää valtuuksiaan, 
kun lupaa yllättäen tielle leveäm-
piä autoja kuin mitä laki sallii. 
Tässä varmaan yritetään tarkoit-
taa, että kaistat voisivat olla 2,8 
ja 3,0 metriä leveitä, mutta kun 
eivät ole. Pitäisi käyttää oikeata 
tuota Ruotsista löytynyttä tapaa.

Kuvassa kavennuskohta alkaa suurieleisesti, mutta epämääräisiä ovat viivat.

Kuvassa on hyvä mahdollisuus ajaa oikealla olevaan betonimuuriin. Kyllä siihen 
kuuluisi ensin reunaviiva. Vasen reuna on pelkkää epämääräisyyttä.

Kuvassa tulee mukaan 50:n kilometriä tunnissa rajoitus ja yritetään kertoa, 
että kohta tulee sivulta kolmas kaista eli liittymä.

Kuvassa paljastuu tämä 1-tien Nummelan Palojoen risteyksen karmeus. Kais-
tat ovat yllättäen niin kapeita, että nuo luvatut 2,8 ja 3,0 metriä leveät autot 
peileillään levennettynä eivät millään voi mahtua yhtä aikaa tuohon kohtaan, 
jossa oikealta liittyvän sallitaan työntyä suoraan oikeaa kaistaa ajavan alueel-
le. Oikealta tulevalla on väistämisvelvollisuus, mutta järjestely on surkea.

3a 3b 3c

6a

6b

6c

6d

6e
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Tämänkertainen bussinäyttely jär-
jestettiin Lappeenrannassa, Holi-
day Club Saimaan hienoissa maise-
missa. Ulkonäyttely on aina hieman 
säiden armoilla, onneksi aurinko 
paistoi ja ihmiset viihtyivät. 
Kattaus oli hyvin tavanomainen. 
Kaikki valtamerkit olivat esillä, 
joskin uutuuksien ilotulitus jäi tällä 
kertaa näkemättä. Scania esitteli 
uutta pikavuoroon ja tilausajoon 
käypäistä Interlink-uutuuttaan, 
joka oli esillä ensimmäisen kerran 
Ammattiautot- Henkilökuljetus 
2016-messuilla. Tarvike- ja oheis-
palvelut olivat niin ikään tuttuun 
tapaan mukana.
Koulutustarjontaa kautta Suomen
Koulutustarjontaa esittelivät Lapin 
Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuis-
opisto ja TTS Työtehoseura. Tilaus-
ajokuljettajat ry huolehti tarjoilusta 
ja esitteli toimintaa aikaisemmista 
näyttelyistä tuttuun tapaan. Osas-
tollamme kävi oletettavasti kaikki 
näyttelyvieraat, ainakin näin otak-
summe. Kivikylän Huiluntuhti toimi 
maistuvana välipalana. Rento il-
mapiiri hieno yhteistyö saivat myös 
näytteilleasettajat viihtymään.
Yksipäiväinen näyttely, jonka aika-
na pidettiin Linja-autoliiton liitto-
kokous, teki tilaisuudesta hieman 
ohuehkon. Liittokokouksen aikana 
näyttelyalueella oli hyvin hiljais-
ta. Bussialan ammattilaiset ovat 
yleensä ahkerasti liikkeellä, nyt oli 
jotenkin laimeampaa osallistumis-
ta. Mene ja tiedä….

7: Yleiskuvaksi tahi 
tekstillä: 
8: 
9: 
10:

Bussi 2016- näyttely Lappeenrannassa

Ikaruksen entinen omistaja hami-
nalainen Hannu Pasi (oik) oli tullut 
ihailemaan hienosti entisöityä bussia. 
Markku Miilumäki oli myös saapunut 
näyttelyy ja löytänyt mielenkiintoista 
nähtävää.

Ikarus 55 vm 1968 komeili 
Busland OÜ:n osastolla. 
Nykyään bussin omistaa Lux 
Express Estonia AS. 

 Clubin grillimestarina toimi 
Pekka Maunu. Tarjolla oli myös 

clubituotteita ja Vuoden Taukopaik-
ka- äänestys sekä lehtiä ja esitteitä 

yhdistyksestä kiinnostuneille.

Yhteinen osastomme oli suosittu, siellä sai maistaa ensiluokkaisia lihatuotteita ja kokeilla 
tarkkuutta tikanheitossa. Samalla kävijä sai monipuolista tietoa koulutusmahdollisuuksista ja 
yhdistystoiminnastamme. 

 Erityiskiitokset:
 Bussikauppa.fi
 Lapin Ammattiopisto
 Jyväskylän Aikuisopisto
 TTS Työtehoseura
 Kivikylän Kotipalvaamo
 Tarja ja Kari Rantalainen

 Kuvat ja teksti;
 Timo Rinnekari
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Palvelunkehityksen kannalta 
ensisijainen tarkoitus onkin 
hankkia edellytyksiä oikean-
laiselle asiakaskokemukselle. 
Palvelutuotteeseen voi sisäl-
tyä konkreettisia asioita, ku-
ten esimerkiksi ostoksia tai 
syömistä ja juomista, mutta 
nekin toteutuvat aina eri ta-
valla kuluttajasta riippuen. 
Kun asiakas tietää, mikä 
kaikki sisältyy hintaan ja 
mitä palveluita hänen täytyy 
ostaa erikseen, aletaan pu-
hua varsinaisesta tuotteesta. 
Tilausliikenteessä itsessään 
minun näkemyksen mukaan 
linja-auto ja sen kuljettaja 
(sekä monesti samalla mat-
kanjohtaja) ovat tuotteen 
”juuri”.  Kaikki tietää, miten 
käy esimerkiksi koivulle, kun 
sen juuri katkeaa. 
Yleisen talouden heilahdel-
tua yllättävän monet yrityk-
set ovat vähentäneet virkis-
tysmatkojaan. Pitää säästää.  
Tällöin matkatoimistojen 
palvelukonseptit on uudel-
leen suunniteltava ajan her-
molle. Palvelukonsepti itses-
sään tarkoittaa arvoa ja niitä 
mielikuvia, joita asiakkaalle 
myydään, eli sitä ydintuotet-
ta. 
Kohderyhmän jäsenien tar-
peet ovat usein hyvin vaih-
televia. Kuinka sovittaa ne 

yhteen? Matkasuunnitelman 
on kuitenkin aina oltava rea-
listinen ja sen on täytettävä 
matkan aika- ja budjettita-
voitteet. Väkisinkin joudu-
taan tekemään kompromis-
seja, jossa jokaisen matkalle 
osallistuvan on joustettava 
tavoitteistaan. Toisinaan asi-
akkaat on saatava ymmärtä-
mään, että kaikkien toiveita 
on kunnioitettava eikä pidä 
luoda epärealistisia kuvia 
siitä, mitä kaikkea on mah-
dollista tehdä lyhyellä lomal-
la. Asiakkaiden lisäksi myös 
tuottaja, jälleenmyyjä sekä 
alue, jossa tuote toteutetaan 
kohdistavat tuotetta kohtaan 
odotuksia. 

Perusteista tähän päivään

Ajatellaan, että Tampereella 
sijaitseva yritys haluaa viedä 
työntekijänsä virkistysmat-
kalle Pärnuun. He ottavat 
yhteyttä matkatoimistoon, 
joka räätälöi heille normaalin 
konseptinsa mukaisesti mää-
ränpäästä kylpylähotellin + 
kuljetuspalvelut. Matkatoi-
misto kilpailuttaa sopimus-
kumppaninsa, ja tarjouksen 
voittaa laatuvastuullinen 
kuljetusyrittäjä Tampereelta. 
Linja-auto saapuu Tilausajo-
kuljettajat Ry:n edustaman 

kuljettajan kera lähtöpaikalle 
sovittuna hetkenä. Kuljettaja 
selostaa asiakkaillensa vielä 
matkan alussa matkaohjel-
man lävitse, selostaa ajoneu-
von lisävarusteista ja kääntää 
keulan kohti satamaa.  
Satamaan tultaessa kuljet-
taja luonnollisesti pyytää 
matkustajia odottamaan ja 
noutaa terminaalista matka-
liput. Matkalippuja jakaessa 
kertoo asiakkaille, mistä he 
löytävät bussinsa Tallinnan 
päässä. Tallinnaan saavutta-
essa käydään lävitse paikalla-
olijat ja jatketaan ajomatkaa 
Pärnuun. Pieni 20 minuutin 
hengähdystauko hyvän asia-
kastyytyväisyyden takaa-
miseksi pidetään matkalla, 
vaikka varsinainen ajo- ja 
lepoaikalainsäädäntö ei sitä 
edellytäkään.
Kuljettaja on saanut ihanteel-
lisen tilauksen, ja saa itsekin 
oleskella Pärnussa viikonlo-
pun. Kun tämänkin tarinan 
kuljettaja hoiti tehtävänsä 
ammattitaidolla, jokaisen 
matkustajan mieltymyksen 
huomioiden, sai hän positii-
vista palautetta ryhmältä ja 
edustamaltaan yritykseltä. 
Positiivinen palaute itsessään 
sekä ajoittain ”löysemmät” 
tilaukset motivoivat meitä 
työssämme. Tilipäivänäkin 

hymyilyttää, kun tilille on 
napsahtanut työehtosopi-
muksen mukainen palkka. 

Allekirjoittaneen työnanta-
jan seinällä lukee, että ”innos-
tunutta ihmistä ei tarvitse 
olla koko ajan valvomassa ja 
patistamassa. Se tekee hul-
luna töitä ihan omasta tah-
dostaan. Tyytyväinen työn-
tekijä on yrityksen tärkein 
voimavara.”   
Arvoisat kollegat, tilauslii-
kenteen ammattilaiset: pi-
detään lippumme korkealla, 
vaikka välillä pitkät ja kus-
tannustehokkaat ajo-ohjel-
mamme sitä koettelevatkin.
    
 Tomi Vasiljev 

Matkailualalla asiakkaille myydään 
ensisijaisesti mielikuvia. Varsinainen 
tuote jostain kohteesta syntyy vasta, 
kun sitä lähdetään toteuttamaan. 

Matkansuunnittelun 
perusteet

ASIAKAS ESITTÄÄ TOIVEENSA

MATKANJÄRJESTÄJÄ 
KUUNTELEE 

MATKAN 
AIKATAULU, TOIVEET 

HUOMIOIDEN JA 
LASKETAAN 

HINTA 

KUJETTAJA JA 
MATKANJOHTAJA 
VIEVÄT SAMAAN 

SUUNTAAN 

ONNISTUNUT 
MATKA
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Nähtävää kaikille

Museossa on 4000 neliötä 
kolmessa kerroksessa. Autot 
ovat osin samoja mitä aiem-
min. Uutta kalustoa on tullut 
paljon. Silmiinpistävin muu-
tos on uuden av-tekniikan 
hyödyntäminen. Kierros 
alkaa pyörän keksimisestä 
siirtyen nopeasti auton ja 
moottoreiden historiaan. 
Näyttelyssä pääsee tutustu-
maan autotekniikkaan hy-
vin havainnollisella tavalla. 
Hienosti, jopa hieman ylien-
tisöidyt autot ovat silmän-

Riian Moottorimuseoon avattu pitkään kestä-
neen remontin jälkeen. Vuonna 1989 avattu 
museo on ollut alansa upea edustaja. Näytteillä 
on ollut hieno kattaus niin Latvian kuin koko 
Neuvostoliiton ajoneuvohistoriaa. Museo meni 
remonttiin vuonna 2013. Rakennus ja koko 
näyttelytekniikka ovat käyneet läpi suuret muu-
tokset. Museo avattiin uudelleen 2. heinäkuuta.

ruokaa myös alaan vihkiyty-
mättömälle. Yhteiskunnan 
kehitystä pääsee seuraamaan 
monella tavoin. Vierailija 
viedään neuvostoajan tun-
nelmiin kerrostaloa ja sen 
elämää kuvaavalla osastolla. 
Radioita ja puhelimia men-
neiltä vuosikymmeniltä on 
niin ikään esillä. Näyttely-
vieras pääsee osallistumaan 
sotilasparaatiin avoauton 
kyydissä. Tilaisuudesta ote-
taan kuva, jonka voi lähettää 
sähköpostilla ystäville saman 
tien. Alakerrasta löytyy bus-
si, jonka kyydissä siirrytään 

vuoteen 1975 ja kolhoosin 
kesäjuhliin. Tuulilasista nä-
kyy sen ajan maisemia ajo-
neuvoineen ja kuljettajan 
kasvot näkyvät taustapeilistä. 
Hän kertoo matkan kulusta, 
tosin latvian kielellä. Matka 
päättyy kolhoosin pihapii-
riin ja siihen, että kyytiläiset 
menevät juhliin. Kuljettaja 
avaa eväslaukkunsa ja alkaa 
jyrsiä eväsleipiä. Tuttua, eikö 
vaan;)

Todellisia autoharvinaisuuk-
sia löytyy näyttävä kattaus. 
Ainutlaatuinen Auto Union 
V16 vuodelta 1938, Leonid 
Brezhnevin kolaroima Rolls 
Royce ja esimerkkejä auton 
historian alkutaipaleilta aina 
neuvostojohtajien virka-au-
toihin. 

Museo näytti olevan myös 
lapsiryhmien suosiossa. Näh-
tävää riittää ihan jokaiselle 
ja autoharrastajille se on to-
dellinen kaupungin ykkös-

kohde. Vierailuun kannattaa 
varata 2 tuntia aikaa. Talosta 
löytyy myös ravintola, jos-
sa hoituvat lounastamiset ja 
välipalat. Vinkki moottoriur-
heilun ystäville: Viereisellä 
moottoriradallakin saattaa 
olla toimintaa.

Museo on avoinna päivittäin 
klo 10-18. Liput aikuisilta 10 
€, lapset, opiskelijat ja eläke-
läiset maksavat 5 €. osoite: S. 
Eizenšteina Iela 6, Riga. Tak-
si vie keskusta 12 -13 eurol-
la. matka sujuu kivasti myös 
paikallisbussilla nro 5:llä. 
Netissä on hyvät sivut: www.
motormuzejs.lv

 Timo Rinnekari

Uusittu Riian Moottorimuseo on 
huikea kohde

Uusittu Riian Moottorimuseo on 
huikea kohde
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Auto Union vuodelta 1938 on näyttelyn ehdoton legenda. Tämä on 
tosin replika. Aito on Audin kokoelmissa Saksassa. Ahdettu 6-litrainen 
V16, tehoa 520 hv ja painoa 800 kiloa!

Latvia oli aikanaan elektroniikkateollisuuden tuottaja. Tässä mallia 
viihde-elektroniikan historiasta.

Pääsihteeri Leonid Breznev oli myös automies. Tarinan mukaan hän ajoi 
Rolls Roycella pienen osuman. Auto on aito, mutta kuljettaja on kopio.

Yleisö pääsee vuoden 1975 tun-
nelmiin PAZ- bussin kyydissä. 
Reitti kulkee kylätietä kohti kol-
hoosin kesäjuhlia. Hauska juttu, 
vaikka kuljettaja puhuu vain 
latviaa.

Tallinnassa näkee harvinaisia
vanhoja linja-autoja 

Mootor Grupp tarjoaa marraskuussa tapahtuvassa historiallis-
ten vanhojen linja-autojen näyttelyssä asiasta kiinnostuneille 
katsottavaksi neljätoista entiselleen palautettua maanteiden 
kuningasta. Näyttelyn kruununa on 1938 vuoden Volvo B14. 

Tallinnassa, Noblessnerin valimossa järjestettävässä linja-auto-
näyttelyssä esitellään Pohjois-Euroopan ja entisen Neuvostoliiton 

maanteillä 80 vuosikymmenen aikana ajaneet linja-autot. 
Harvinaisen linja-autokokoelman ajoneuvot on palautettu 

entiselleen aikakaudelle uskollisesti ja 
yksityiskohdat huomioon ottaen.

Näyttelyssä on nähtävänä alempana olevat vanhat linja-autot: 
Volvo B14 Autokori 1938; ZIS 127 1956; TA 6-1 1957; Setra S6 

1962; Volvo B63508 SKV Katrineholm 1962; Ikarus 55-52 1968; 
Scania Repstad 1969; Ikarus 55-14 Lux 1972; Setra S80 1972; Set-
ra S80 1976; Ikarus 255 1979; Mercedes-Benz O303/15RHD 1984; 

RAF 2203 "Latvia" 1986; Volvo B12 Carrus Star 602 1994

Näyttely on avoinna 3.-6.11.2016. 

Lisätietoa löydät websivulta www.timeless.ee.

 Marraskuussa 3.-6.2016

Pieni syötävä taideteos.

             NÄHTY JA SYÖTY
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Höyrykoneen suunta saa-
daan vaihdettua muutta-
malla luistien asentoa siten, 
että männän liikesuunta 
vaihtuu. Luistien asentoa 
saadaan vaihdettua erityi-
sellä kulissilaitteistolla, jota 
liikutetaan pienemmissä 
koneissa tavallisesti käsin. 
Compound höyrykoneissa, 
siis sama höyry kulkeutuu 
aina molempien sylinte-
rien kautta, joista korkea-
painesylinteri on kooltaan 
pienempi ja matalapaine-
sylinteri on suurempi.

Höyrykattilan lämmitys 
on varsin pitkäkestoinen 
homma, sillä kattila läm-
mitys pitää suorittaa hyvin 
hitaasti, jotta vältytään 
lämpöjännityksiltä. Katti-

laa lämmitys pitää aloittaa 
vähintään vuorokautta 
ennen, kuin laivalla on tar-
koitus lähteä liikkeelle. Kun 
höyrykattilassa on höyry 
saatu nostettua normaalin 
käyttöpaineeseen, joka on 
sisävesilaivoissa tavallisesti 
n. 6…12 bar, voidaan aloit-
taa höyrykoneen alkuläm-
mitys. Tämä höyrykoneen 
lämmitys vaatii aikaan 
kymmeniä minuutteja. Jos 
tätä höyrykoneen alkuläm-
mitystä ei tehdä riittävän 
hyvin, niin höyrykoneen 
sisällä kulkeva höyry al-
kaa tiivistyä vedeksi, joka 
voi vaurioittaa konetta. 
Höyrykoneen sylinterien 
ja luistien voitelua var-
ten koneessa on erillinen 
pieni mäntäpuristin, jota 

1. Luisti osittain auki, 
tuore höyry virtaa männän 
yläpuolelle ja poistohöyry 
männän alapuolelta

2. Luisti kokonaan auki, 
tuore höyry virtaa männän 
yläpuolelle ja poistohöyry 
männän alapuolelta

3. Tulohöyrypuolen luisti 
sulkeutuu, poistohöyry vielä 
auki

4. Tulo ja poistopuolen ka-
navat kiinni, mäntä liikkuu 
höyryn paisunnalla

5. Mäntä saavuttamassa 
alakuolokohdan, alapuolen 
kanava avautumassa, ns. 
ennakko

6. Mäntä saavuttanut 
alakuolokohdan, tulo- ja 
poistosolat avautuneet

Höyrykoneen 
toimintaperiaate 
.... jatkoa sivulta 14

Compound-engine on poikkileikkauskuva 
koneesta:
A = Korkeapaineisen höyryn tulosola
B= Korkeapaineluisti (mäntä)
C= Matalapaineluisti (tasoluisti)
D= Poistosola lauduttimelle
Nuolet kuvaavat höyryn kulkua
resiiverissä

Uudenkarhea kansi on kiiltävä mutta ei liukas.

kutsutaan lubrikaattorik-
si. Koneen liukupintoja ja 
laakereita voidellaan taval-
lisesti voiteluainekuppien 
ja pumpulilankasydämien 
(veegojen) avulla. Kaiken 
kaikkian höyrykoneen voi-
telu vaatii varsin vähän voi-
teluöljyä.
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ABC-Ravintoloissa

LIIANKIN
KOTIMAINEN!

TYYTYVÄISYYDESTÄ 
EMME TINGI. MEILLÄ 

TARJOTAAN VAIN 
KOTIMAISTA LIHAA.

TILAUSAJOKULJETTAJAT  
JA MATKANJOHTAJAT!

Monet ABC-liikennemyymälät 
tarjoavat käyttöönne omat 

tauko- ja virkistystilat. Auta myös 
liikennemyymälää varautumaan 

ryhmäsi tuloon ilmoittamalla  
siitä etukäteen.

Tervetuloa!
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Sarjassa haastattelem-
me henkilöjäseniämme 
työvälineensä ääressä.

Markku Nikkinen on 57v on 
Valkealan Utissa lapsuutensa 
ja nuoruutensa viettänyt mies, 
jolla perheen muodostavat 
vaimo ja kaksi poikaa (14v ja 
19v). Asuu nykyään Porvoossa, 
jonne hän muutti 1986. Markku 
Nikkisen työhistoria on paljon 
muutakin kuin ammattiliiken-
nettä. Metallialaa, työkoneiden 
ajamista, sekä muutamia 
muita tehtäviä. D-kortin hän 
hankki 1994 TTS:n Rajamäen 
koulutuskeskuksessa, koska 
koki bussimaailman omakseen 
ja viihtyy ihmisten kanssa. 
Muutaman ajovuoden jälkeen 
hän liittyi Tilausajokuljettajat 
ry:n jäseneksi vuonna 1996. 
Pukkilan Liikenne Oy on ollut 
työnantajana viimeiset yhdek-
sän vuotta

Linjaliikenne ja tilausajot 
eroavat hänen mielestään 
mm. siinä, että ensinmaini-
tussa rahastetaan paikan-
päällä vakioreitti ja jälkim-
mäisessä päämäärä, reitti ja 
asiakas kerrotaan etukäteen 
ja  yksityiskohdat on luetta-
vissa ajomääräyksessä. Lin-
jalla matkustajat haluavat 
turvallista, ennakolta tiedet-
tyä reittiä pitkin tapahtuvaa, 
siirtymistä paikasta A paik-
kaan B. Tilausajossa taas hae-
taan useinkin uusia elämyk-
siä, tai mukavaa siirtymistä 
kohteeseen, joka poikkeaa 
totutuista arkipäivän maise-
mista. Matkan huipennus on 
kuljettajalle, kun matkaajat 
ovat tyytyväisiä ja haluavat 
tilata hänet ja yrityksen bus-
sin uudelle reissulle, mikä sit-
ten milloinkin on kohteena. 

Paljon tiellä olevalle kuljet-
tajalle jää  mieleen matkat, 
joissa on ollut jokin erityis-
piirre. Markku Nikkiselle 
ovat invakeikat jääneet eri-
tyisesti muistiin, koska niissä 
matkustavat henkilöt osaavat 

laittaa asiat oikeisiin suh-
teisiinsa elämänmakuisesti. 
Kotimaan lisäksi Ruotsi ja 
Viro ovat tulleet tutuiksi.

Kalustona on, paria poikke-
usta lukuunottamatta, ollut 
Scania. Aluksi 113 Carrus 
502 korilla ja myöhemmin 
Eagle tai Omniexpress. Pää-
sääntöisesti hän ajelee joko 
Scania K 380 Eagle teli 66-p 
-08:lla, tai invavarusteisella 
-07:lla.

Markku Nikkinen kertoo, 
että invamallin hissi on herät-
tänyt ihmetystä maailmalla, 
samanlaista en ole itsekään 
nähnyt kuin meidän toisessa 
vastaavassa. Muista varus-
tuksista hän mainitsee mm, 
että  isommassa, ns.normaali 
mallisessa bussissa, on teh-
dastekoisena rakennettu 
lepotila matkustamon taka-
osassa. Takapenkkien sel-
känojat taitetaan eteenpäin, 
takaseinässä on saranoitu 
levy punkan pohjaksi ja sii-
hen patja päälle. Auton leve-
yden pituinen, verholla eris-

Lehtemme haastattelussa 
Markku Nikkinen Pukkilan Liikenne Oy:stä

tettävissä oleva kunnon peti 
ilman akrobaattista kiemur-
telua ja sukeltelua. Sellaiset 
on meidän kaikissa autoista, 
poislukien ne kaksi invaa, 
toteaa Nikkinen Pukkilan 
Liikenne Oy:n kuljettajaystä-
vällisistä busseista.

-Bussien kehitys, 22 vuoden 
aikana mitä olen itse ajanut, 
ilahduttaa. Suurimmat har-
mistukset tulee liian ahtaiksi 
rakennetuista liikenneym-
päristöistä ja olemattomista 
lastaus/purkupaikoista pu-
humattakaan  pysäköinti-
mahdollisuuksista, kertoo 
hän ammattikuljettajan ha-
vainnoistaan. Tuskin niihin 
mitään suurempaa muutosta 
on tulossa, samoin taitaa käy-
dä koko alalla, hämmennys ja 
epävarmuus jatkuu.

Ehdotonta muutosta Nikki-
nen kaipaa vanhasta tutusta 
jutusta tilausajoissa; -kilpail-
taisiin asiakkaista, ei toisiam-
me vastaan.
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Radio
 Coach 

VASTAA LUKIJOIDEN 
KYSYMYKSIIN

Tilausajokuljettajan työken-
tästa hän toteaa, -ikinä ei 
ole kahta samanlaista keik-
kaa samojen asiakkaiden tai 
samanlaisten retkienkään 
kanssa. Päivien pituudet ovat 
välillä, mitä ovat. Lienevätkö 

nuo hyviä vai huonoja asioita, 
päättäköön kukin tahollaan 
itse.  Ja matka jatkuu!

      Teksti:    Isko Uusimäki
       Kuvat:   Isko Uusimaki
                      Pukkilan Liikenne

Invamallin hissi on 
herättänyt ihme-
tystä maailmalla.

Kuljettaja ystävällisessä bussissa, 
on tehdasrakenteinen lepotila 
matkustamon takaosassa

Radio Coach tarkkailee 
Suomesta  tulevia viestejä,  
kriittisellä, mutta avoimel-
la katsannolla, elämän-
makuisesti ja useinkin 
ihmetellen!  Kysymyksiin 
pyritään etsimään edes 
jonkinlainen vastaus, jos 
mahdollista!

Meiltä kysytään: -Mihin 
perustuu liikennevalvon-
nan ja tuomioistuinten vä-
linen yhteistoiminta?

Me vastaamme: -Me emme tiedä, 
mutta mediasta saadun tiedon 
pohjalta päättelimme, että valtion 
rahantarve on sitä tasoa , että kaikki 
keinot täytyy ottaa käyttöön, siis ra-
han saamiseksi valtiolle.
 
Meille juuri tulleen tiedon 
mukaan mm. punainen 
valon vaihtuminen lii-
kennevalotolpassa 4,9m 
ennen joukkokuljetusvä-
lineen (40km/h) merkille 
saapumista, ohittaa mat-
kustajien turvallisuuden yli 
300€:n sakkoina. Mielen-
kiintoista päätöksenteos-
sa on  se, että yhdeltäkään 
ostos-yms kasseja kanta-
neelta matkustajalta ei 
kysytty, oliko kivaa pysyä 
jaloillaan tyhjän risteyk-
sen ylityksessä , vai kaatua 
täysjarrutuksen voimasta 
pitkin pituuttaan lattialle. 
Ainoastaan ulkopuolel-
la olleilta rooliasusteisia 
henkilöitä oli haastateltu. 
Liikenne kun on elävää 
elämää, jossa sääntöjen 
noudattaminen pilkulleen 
voi tulla hintoihinsa. 

Meiltä kysytään: Mikä tar-
koitus on nopeusvalvonta-
kameroilla? 

Me vastaamme: Emme enää ole mil-
lään lailla varmoja asiasta. Ja siksi 
vastauksemme onkin yleispyöreä. 
Oletamme liikenneturvallisuuden 
olleen joskus tavoitteena, mutta 
enää emme voi olla varmoja. Jälleen 

mediasta saadun tiedon pohjalta on 
todettava, Helsingissä on oikeaoppi-
sesti erään koulun vieressä on Suo-
men parhain sakotusautomaatti. 
Mielenkiintoista asiassa on se, että 
muualta tulevalle voi olla hieman 
epäselvää alueen nopeusrajoitus. 
Eräässä vaiheessa se oli 30km/h jol-
loin tolpan kamerasta vissiin loppui 
filmi, kun hymyileviä autonkuljet-
tajakuvia ei millään tahdottu saada. 
Nykyinen, kuulemma 40km/h , ei 
juuri ole tilannetta muuttanut. Kun 
kamera on noin kovalla käytöllä, 
olisi aiheellista tehdä paikalle hidas-
tetöyssyt. Mutta sitten... !

Meiltä kysytään: Miksi suo-
malaisten into tulokselli-
seen toimintaan ei ole sillä 
tasolla, kuin se voisi olla?

Me vastaamme: Noin korkealentoi-
nen kysymys kyllä vaatisi jonkun 
poliitikon vastaamaan. Yllättävää 
kyllä, emme saaneet ketään vapaa-
ehtoisesti nimellään asiaa kommen-
toimaan. Meillä ei ole siihen kuin 
olettamus ja ehdotus! Kysyjä voi 
mennä itse kokeilemaan, montako 
luukkua pitää läpikäydä ja meille 
soveltumattomat EU- määräykset 
täyttää, ennenkuin voi oikeastaan 
yhtään mitään ryhtyä rupeamaan 
ja maksaa itsensä kipeäksi kaiken 
maailman luvista. Niin, ja sitten lä-
hettää meille postia.

Meiltä kysytään: Kuka Suo-
messa pitää kansalaisten 
puolta yhteisiä asioita hoi-
dettaessa?

Me vastaamme: Kysymykset vain 
vaikeutuvat vastattaviksi. Voimme 
vain arvata; korttelikerhot, kaupun-
ginosayhdistykset, kylätoimikun-
nat, johtavat urheiluseurat, yhteis-
kunnalliset rekisteröidyt yhteisöt...! 
Vinkkinä tuli, että media. Me tote-
amme suomalaisen tv-sarjan sanka-
rin sanoja lainaten: ”Niinpä”

Takapenkkien selkänojat taitetaan eteen-
päin, takaseinässä on saranoitu levy pun-
kan pohjaksi ja siihen patja päälle.
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JULKAISIJA   Tilausajokuljettajat,    www.tilausajokuljettajat.fi
Painosmäärä   3 500 kpl 

JouluLehti nro 4 / 2016
Aineisto  08.11. 
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   JOHTAVA TURISTIBUSSIMATKAILUN JULKAISU SUOMESSA

Charter Club

-KERRALLA BUSSILLINEN  ASIAKKAITA -

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

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

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

ILMOITUKSET: 
Anne-Mari Salminen 
Tel. (+358) 040 163 2595
ilmoitusmyynti@tilausajokuljettajat.fi
Timo Rinnekari 
Tel. (+358) 040 829 2413
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi

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

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

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

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

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

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

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

Poliisi liikennelupien 

kimpussa       

Koeajossa VDL Euro 6 

Terra Feminarum

PersonTrafik 2014

 Joululehti nro 4 / 2016
Ilmoitus aineisto  08.11. 
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TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n  jäsenlehti       
        

        
        

        
        

        
  4/2014

Charter Club

Koeajossa

FORD TRANSIT

516D MERSU

VOLVO 9900

Mennään bussilla

Lappeenrannan Salpalinjalle

Buslandille Tallinnaan

Kajaanin kertausharjoutuksiin

Muuta kivaa

Hulluna Ingridiin

Kuninkaantien kuulumiset

Helsingin pysäköintipaikat busseille 

TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n  jäsenlehti      
        

        
        

        
        

        
   2/2015

Charter Club

TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n  jäsenlehti       
        

        
        

        
        

        
       3

/2014

Charter Club

TILAUSAJOKULJETTAJAT ry:n  jäsenlehti      
        

        
        

        
        

        
   3/2015

Charter Club

Bussinäyttely 2015

Rovaniemellä 

Syyskokous kutsu

Opas Iiro Kajaluoto

Charter Club 

Kankaantie 25, 37630  Valkeakoski
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Radio
 Coach 

VASTAA LUKIJOIDEN 
KYSYMYKSIIN

Sami Niemistö                 0400 666 550
Rami Koivisto   050 376 3898
Pekka Purtanen   0400 781 531  

Oy Auto - Way Ltd
Tekijäntie 2
60100 Seinäjoki   www.autoway.fi

Meiltä kysytään: Syksy on 
alkanut ja ilmat viilenevät, 
mitä huoltoa kansankul-
jettimet voisivat tarvita 
tulevaa vielä viileämpää 
ajanjaksoa ajatellen!

Me vastaamme: Tyhjentävää vas-
tausta on vaikeata antaa, koska 
kansankuljettimet voidaan jakaa 

moneen luokkaan mm huoltojen 
osalta. Kenttätiedustelujen pohjal-
ta on todettava, että osa laitteista 
on sellaisia, että niitä ei oikeastaan 
huolleta olleenkaan, ne ovat siis 
”huoltovapaita” ajoneuvoja. Osa-
huoltoisia vekottimia on myös paljon 
liikkeellä, joka tarkoittaa sitä, että 
tarvittaessa puuhaillaan ilmenneen 
tarpeen pohjalta jotain. Sitten on ne 
keksinnöt , jotka huolletaan tehtaan 
ohjeistuksen mukaan ja ilmenneen 
tarpeen mukaan heti. 

Meiltä kysytään: Mitä toi-
menpiteitä pitäisi tehdä, 
jos kojelautaan ilmestyy 
häiriömerkkivalo?

Me vastaamme: Yksiselitteistä vas-
tausta on vaikea antaa, koska valoja 
on niin paljon erilaisia. Ongelmal-
liseksi asian tekee se, että syynä 
voi olla ns anturi- tai oikeavika, tai 
molemmat samaan aikaan. Vielä 
enemmän ongelmaa tekevät ilmoi-
tukset, joiden todenperäisyyttä on 
vaikea selvittää vikakoodien luen-

nalla. Yleisohjeena voisi kai sanoa, 
että kannattaisi käydä vikakoodien 
poistohuollossa merkkikorjaamolla.

Meiltä kysytään: Miksi sit-
ten ei vikakoodeja käydä 
poistamassa samantein?

Me vastaamme: Olisiko syynä se 
jokin perin tavallinen asia?!? Mene 
ja tiedä!
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Sähköinen eteneminen 
lisääntyy Suomessakin. Kaiken 
kokoisia ja näköisiä laitteita tu-
lee markkinoille yksipyöräisestä 
busseihin. Charter Club-lehti 
kävi tutustumassa Volvon säh-
köbussin testeihin VTT:llä ( CC 
1-16) , nyt saatiin Tampereen 
matkamessujen tuliaisina tu-
tustumismahdollisuus hieman 
pienempään ajoneuvoluokkaan 
Meeko- sähköpotkulautoihin.

Tilausajokuljettajan työpäi-
vään liittyy erilaisia siirty-
misiä paikasta toiseen muu-
tenkin kuin bussilla. Keikalla 
vastaan tulee usein yllättäviä 
kohteita, joihin ei ole voitu 
syystä tai toisesta tutustua 
ennakolta ja pitäisi nopeasti 
selvittää etenemisen mah-
dolliset rajoitteet. Matkalla 
voi olla majoituspaikan ja 
bussiparkin välillä etäisyyttä 
enemmänkin ja pitäisi jollain 
tavoin päästä kohtuudella 
liikkumaan niiden välillä.

Meeko- sähköpotkulauta on 
globaali tuote, jossa koko-
naisuus rakentuu suomalai-

sesta suunnittelusta ja mark-
kinoinnista yhdistettynä 
taiwanilaisiin (sähkömoot-
torit)ja kiinalaisiin (runko-
rakenteet) osatoimituksiin. 
Malleja on muutama ja tässä 
yhteydessä tutustumme 8-ja 
10-tuumaisilla pyörillä ole-
viin laitteisiin.

Rakenne on 8”-pyöräisessä; 
jousitettu etupää, jossa tait-
tuva teleskooppiohjausputki, 
kääntyvä kahvaohjaustanko 
,johon on kiinnitetty mittari 
ja nopeusliipaisin. Rungon 
keskiosassa jalkatason sisällä 
akkukoteloja irroitettava, jou-
sistettu istuin. Jousittamatto-
man takapyörän sisällä on 
huoltovapaa harjaton 250W 
moottori ja rumpujarru. 

Tekniikka on samantapainen 
10”-pyöräisessä, paitsi akku 
on suurempi 48V, takapää on 
jousitettu ja yleisesti raken-
teet hieman järeämmät.

Kokoon viikattu keksintö voi-
daan helposti kantaa  vaikka 
hotellihuoneeseen ja laittaa 
siellä akku verkkovirtala-
taukseen. Samoin voidaan 

ajopeli nostaa bussin tavarati-
laan ja laittaa lataukseen ajon 
ajaksi, jos sinne on saatavissa 
invertterin kautta 220V säh-
köä. 150W 12/24V muunnin 
riittää latausboxille. 

Luonnollisesti ajo-olosuh-
teet (lämmin-viileä-kylmä, 
ylä- ja alamäki, vastatuuli) 
ja kuljettajan paino rajaavat 
optimimatkaa, mutta täydel-
lä akulla pienet matkat kyllä 
taittuvat jopa 25km/h.Pie-
nemmälle sähköpotkulau-
dalle (8”-umpikumipyörät) 
annetaan 35km:n toiminta-
matka n.90kg:n kuormalla 
tasamaalla. Suuremmassa 
(10”-ilmakumipyörät) voi-
maa on enemmän ja matkaa-
kin voi taittaa yli 60km. 

Hallintalaitteet on keskitet-
ty ohjaustankoon. Vasem-
malla on valojen käyttövipu 
ja oikealla päävirtakytkin ja 
mittaristo. Käynnistys ta-
pahtuu painamalla kolme-
neljä sekuntia virtakytkintä. 
Vaihde(nopeus)alueita on 
kolme, jotka valitaan paina-
malla virtakytkimestä no-
peasti ja sen jälkeen mode-

näppäintä kunnes haluttu 1-3 
näkyy.

Monitoimimittarin näyttöön 
tulee mm. nopeus-ja akun ka-
pasiteetinäytöt, aika/km ja 
vaihde alue.
Liikeellelähtö tapahtuu oi-
keassa kahvassa olevasta lii-
pasimesta ja jalalla alkuvauh-
tia potkaisten pienemmässä 
mallissa, se ei lähde muuten 
liikkeelle ja tällä tavoin sääs-
tetään sähköä,kun lepokit-
kaa ei tarvitse virralla voittaa.  
Laudan varusteisiin kuuluu 
kaksi ledivaloa eteen- ja taak-
sepäin sekä jarruvalo.Rum-
pujarrukahvaa käytetään va-
semman käden sormilla. 

Isommassa mallissa on le-
vyjarru takapyörässä ja sitä 
käytetään myös vasemman 
käden sormilla. Ohjaustan-
gossa on valokatkaisimen 
alla vielä äänimerkinanto-
painike. 10”-pyöräinen lauta 
lähtee liipasimesta herkästi 
liikkeelle ja on luonnollisesti 
pienempään verrattuna tuke-
vampi kulkupeli.

SYYNISSÄ PIENET SÄHKÖPOTKULAUDAT

10” -pyörät ja 
48V akusto on 
toimituksen valinta 
tällä kertaa meidän 
olosuhteisiimmewww.Mymeeko.com
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Ajaminen on helppoa mutta 
hauskaa. Pienistä pyöristä 
johtuen ajoväylää kannattaa 
tarkkailla.   Raitiovaunukis-
kot ylitetään varovaisesti ku-
ten myös kanttikivet. Käyn-
tiääni on olematon, joten 
liikkuvan laudan havaitse-
minen on jalankulkijoille vä-
hintään yhtä hankalaa kuin 
polkupyörienkin, joten en-
nakointia on hyvä tehdä.

Kokeiluajoa laajennettiin 
ammattikuljettajien ajoko-
keiluihin kulkimista. Yh-
teenvetona huristeluista 
voidaan todeta, että sähkö-
potkulaudoista oltiin kovasti 
kiinnostuneita varsinkin aja-
misen jälkeen. Meekon 8”-ja 
10”-pyöräiset mallit todettiin 
ensituntumalta soveliaiksi 
tilausajokuljettajan liikku-
mislaitteiksi tieolosuhteisiin. 
Pieni koko taitettuina ja pieni 
lataustehon tarve olivat mer-
kille pantavia ominaisuuk-
sia. 

Potkulauta ei tarvitse mitään 
vakuutuksia, mutta uskoisin 
mopovakuutuksen olevan 
paikallaan liikenteessä ajet-
taessa, 100-150€/v (arvio). 
Samoin pyöräilykypärä ei ole 
huono ratkaisu siltä varalta, 
että joku yllättävä tekijä aihe-
uttaisi liikesuuntahäiriön. 

Hintaluokka näille Meeko- 
sähköpotkulaudoilla on mal-
lista riippuen 650€-950€ 

8”ja 10”-pyöräisen 
sähköpotkulaudan 
TEKNISET TIEDOT
Ajomatka:  30 km*  50-60km
(*mitattu todellinen ajomatka 90 
kg ajajalla. Matkan pituus vaihtelee 
ajajan painon, maaston ja ajo-
olosuhteiden (mm. tuulen mukaan.)
Huippunopeus:  25 km/h 
(lain sallima maksiminopeus)
Kantokyky:  120 kg, 130 kg
Latausaika:  5-6 h
Koko:  ajoasennossa  100 x 55 x 
100 cm, kokoontaitettuna  100 x 15 
x 35 cm (pit x lev x kork)
Akseliväli:  82 cm
Paino:  n. 15 kg, 16 kg
Tanko:  Korkeussäädettävä
Runko:  Alumiiniseos
Sähkömoottori:  250W, 500W
 (harjaton, huoltovapaa, takaren-
kaassa )
Jännite:  36V, 48V
Akku:  11 Ah litium (Samsung)
               13Ah litium 
Mittaristo:  Digitaalinen; ajono-
peus, akun varaustila, kokonaisajo-
määrä ja trippimittari
Ohjauslaitteet:  Portaaton 
sormikaasu, jarrukahva
Renkaat:  8 tuumaiset umpiku-
mit , 10 tuumaiset ilmarenkaat 
Jarrut:  rumpujarru/levyjarru 
takapyörässä sekä moottorijarrutus 
(energian talteenotto), 
Iskunvaimennus:  etupyörässä
/ etu/takapyörässä
Takuu:  12 kuukautta
Pakkauksessa:  Meeko M -sähkö-
potkulauta, seinälaturi, työkaluset-
ti, sekä käyttöohjeet

Edessä kierrejouset ja tulevissa malleissa 
levyjarru.

Takapyörässä kierrejouset, levyjarru ja 
harjaton moottori.

Iso- ja pienipyöräinen 
vierekkäin

Turvaklipsi lukitsee 
kiinnityssalvan.

Markku Nikki-
nen tyypittää
pikkupyöräistä, 
23km/h.

Ari Oulasvuori 
tyypittää
Autotalolla.

Kevyet sähköajoneuvot

Kevyillä sähköajoneuvoilla, 
joissa on enintään yhden 
kW:n moottori ja joiden 
rakenteellinen enimmäisno-
peus on 25 km/h kuljetaan 
pääsääntöisesti pyöräilijän 
säännöin pyöräilijöille 
tarkoitetuilla väylillä.  
Itsestään tasapainottuvaa 
laitetta voi käyttää myös 
jalkakäytävällä, jos siellä 
kulkee kävelyvauhtia. 
Tällöin on entistäkin 
tärkeämpää ottaa muut 
jalankulkijat huomioon.
Kevyissä sähköajoneuvoissa 
on oltava ajovalo sekä 
punainen takaheijastin 
ja äänimerkinantolaite. 
Laitteiden käyttö ei edellytä 
ajokorttia, rekisteröintiä 
eikä katsastusta.
Liikennejuopumussään-
nökset kattavat jatkossa 
polkupyörien lisäksi myös 
moottorilla varustetut 
polkupyörät ja kevyet 
sähköajoneuvot.
https://www.liikenneturva.
fi/fi/liikenteessa/pyorailijat/
kevyet-sahkoajoneuvot
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Rovaniemi

Oulu

Raahe

Kokkolla

Vaasa

Pori

Turku

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Joensuu

Savonlinna

Mikkeli

LappeenrantaKouvola
Lahti

Helsinki

Kajaani

MAUKASTA 
HYVÄLLÄ 
FIILIKSELLÄ!

LÖYDÄ LÄHIN 

FRESTO!

Fresto tarjoaa maistuvaa ja laadukasta arkiruo-
kaa, mukavassa ja siistissä ympäristössä, hyvän 
palvelun ja hymyn saattelemana, järkihinnalla. 
Maukkailla lounailla, a la carte  –annoksilla ja 
ScanBurgereissa Fresto tarjoaa hyvää palvelua. 

Ryhmät tekevät edullisen pysähdyksen Frestos-
sa. KYSY TARJOUKSET RYHMÄLLESI.

KULJETTAJA JA MATKANJOHTAJA saavat 
VELOITUKSETTA RUUAN.

Tervetuloa nauttimaan!

Katso osoitteet ja aukioloajat

VANTAA  |  ESPOO
HOLLOLA | TUULOS
MÄNTYHARJU | SOMERO
PATTIJOKI | SAVITAIPALE
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Liity nyt
tilausajokuljettajien 

jäseneksi

Varsinainen jäsen 40 €,  Henkilökannattajajäsen 20 €
(molempiin tarvitset yhden suosittelijan jäsenistöstämme)
Pääset osalliseksi järjestön toiminnasta ja  varsinaisena jäse-
nenä  myös vaikuttamaan asioihin. Charter Club - lehti tulee 
neljä kertaa vuodessa. Reissuja, tapahtumia ja jäsenetuja, 
joukkovoimaa, yhteisöllisyyttä, asiallista hauskanpitoa.........
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