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päätoimittaja

Joskus tekis joskus taas ei,

eli kaikki päivät eivät ole samanlaisia
Kuljettajakin on ihminen
ja ihminen on inhimillinen
olento. Ihmisen eloon ja
oloon vaikuttavat monet tekijät. Työntekoon vaikuttaa
tekijän mieliala ja siihen
mielialaan vaikuttavat taas
monet asiat. Otetaanko
tämä riittävästi huomioon
työtä tehtäessä ja työtä teetettäessä. Useimmat meistä
ovat kuulleet puhuttavan
ihmisen biorytmistä, jonka
vaikutus näkyy juuri toiminnassa. Muistan vuosien
takaa, kuinka Leningradin
taksinkuljettajien biorytmiä seurattiin ja huonoina
päivinä heitä ei päästetty
ajoon.

Meidän kuljettajien pitää lähteä listaan merkittynä päivänä ajoon eli töihin, on meidän
mieliala tai biorytmi sitten
minkälaisessa
vinkkelissä
hyvänsä. Tietysti joidenkin
dramaattisten tapahtumien
jälkeen osataan kuljettajalle
antaa vapaata, jos se tapahtuma vain on tiedossa. Kaikki
työntekijät eivät kuitenkaan
aina kerro kohdalleen sattuneista takaiskuista ja silloin
niitä on mahdotonta huomioida. Kun sitten tuollaisena
päivänä sattuu jotain ikävää,
pahentaa se tietysti entisestään kuljettajan mielialaa.
Huonolla tuulella saatetaan
tehdä huonoja ratkaisuja, joita sitten kaikki tapahtuman
osapuolet saavat katua.

Hyväntuulisellekin kuljettajalle voi työpäivän aikana
sattua tapahtumia, jotka masentavat. Niitä ei saisi jättää
painolastiksi niskaan loppupäiväksi, illaksi tai kotiin
vietäväksi. Onneksi meillä
on mukana hyvä apuväline
tällaisten tapahtumien ensiapuun eli puhelin. Soitto
jollekin luotettavalle kuuntelijalle voi antaa ensiavun syntyneeseen hätään. Kuljettajan
tulisi pystyä tekemään koko
työpäivänsä hyväntuulisena,
jolloin työ olisi mielekästä
ja vähemmän rasittavaa. Hyväntuulisuuden saavuttamiseen olen laatinut ohjelman
yhteen direktiivin mukaiseen
koulutuspäivään, ohjelman
nimi on

”Hyvän tuulen kuljettaja”.
Meillä
tilausajokuljettajilla
on vaihtelevat päivät, tuskin
koskaan kahta samanlaista
peräkkäin. Siitä alaan vihkiytynyt tilausajokuljettaja saa
myös nostetta työpäivän tekemiseen. Kun siihen lisätään
vielä isot annokset hymyä ja
rauhallisuutta, niin kyllä saadaan hyvä päivä syntymään. Ja
silloin tehdään.
25.3.2015 Matti Kulmala
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onnittelemme

IN MEMORIAM

Pentti Rissanen 70-vuotta

Tilausajokuljettajat ry:n aktiivijäsen ja myös Kalla alue-osaston puheenjohtajana aiemmin toiminut Pentti Rissanen täytti 16.2.2015 70 vuotta.
Pentti tunnetaan järjestöaktiivina Tilausajokuljettajat ry:n lisäksi myös
mm. mobilisti puolella, autoteknisessä yhdistyksessä sekä autourheilussa.
Esim. Kuopion Automuseon toiminnassa hänen panoksensa on ollut todella
merkittävää.
Yhdistyksemme kävi onnittelemassa Penttiä ja viemisinä oli puinen linjaauto. Kuvassa: vas. Tarja Heinonen, Timo Ruotsalainen, Pentti Rissanen ja
Ari Karesvuo.

...muistutuskalenteri
Tilausajokuljettajien
sääntömääräinen

löytyy myös yhteisöpalvelu
Twitteristä, joten seurailemaan vaan.

pidetään 13. -15.11.2015
UUDESSAKAUPUNGISSA
Hotelli Aqvariukseaa. Tulossa
hauska viikonloppu, joten varaa
hyvissä ajoin kalenteristasi tilaa.
Tarkemmat tiedot hintoineen,
ohjelmineen ja ilmoittautumisohjelmineen lehdessä 3/2015.
Hallitus

Yhdistyksen verkkosivut: tilausajokuljettajat.fi,

SYYSKOKOUS

Yhdistys panostaa
nettiin

Yhdistyksemme uusitut verkkosivut sijaitsevat osoitteessa
www.tilausajokuljettajat.fi.
Nyt sen rinnalle on ilmestynyt
portaali

www.charterclub.fi

Nimensä mukaisesti se on jäsenlehtemme sähköinen veli tai
sisko sisältäen alati päivittyvää
tietoa ja uutista bussimatkailusta ja -maailmasta. Se ei ole
verkkolehti, mutta tukee lehteä
ja verkkosivusto puolestaan
tätä lehteä. CharterClub.fi
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sisältää yhdistyksen asioita
jäsenille

Yhdistyksen facebooksivut: https://www.

facebook.com/groups/
tilausajokuljettajat/ on
suljettu ryhmä, johon
pääsee anomalla ja valvojien
hyväksynnällä. Vain yhdistyksen jäsenille tarkoitetusta
ryhmästä on siis kyse.

Charter Club FI verkkosivut: charterclub.fi, Yleinen

portaali, joka sisältää uutisia, artikkeleita ja viihdettä
- meiltä ja muualta

CharterClubFI Twitterissä: @CharterClubFi

Matti Ruoti

9.11.1941 – 24.2.2015
TERVETULOA BUSSIKUSKIT!
Son yötön yö tänä vuonna
ko Lähetysjuhlat on
Rovaniemelä
12.-14.6.2015.
Tulethan siekin mukhan
kokemhan
sen ihimeellisyyen
ko valoa piisaa päivälä ja yöllä
niin ihole ku syämhenki.
Ja varjot hajoaa.
Son juuri tosi.
Linja-autonkuljettajille on tarjolla
rinnakkaisohjelmaa Santasportin
eli Lapin urheiluopiston VAUHTIkabinetissa, Hiihtomajantie 2 .
Kabinetti on varattu lauantaina
13.6.2015. klo 15.00-18.00.
Ohjelmassa mm.
– Kahvittelua
– Haitarin soittoa,
2-rivisen Suomen mestari

Hannu Rahikainen
– Kuvia ja sanaa liikenteestä eri
puolilta maailmaa,
Tapani Juntunen
– Kolme tarinaa lähetyskentiltä,
Kaija ja Tapio Karjalainen.
Tapaamisiin Tapani Juntunen

tiedoksi

...

Parkkipaikat katosivat
Tampereen linja-autoasemalta

Ratinan kauppakeskuksen rakentaminen on alkanut Tampereen
linja-autoaseman ja stadionin
välisellä alueella. Näin ollen
bussiparkit vähenivät Tampereen
keskustassa oleellisesti. Tilausajopysäkiksi Tampereen Kaupunki
toivoo käytettävän Keskustorin
Vanhaa Kirkkoa. Parkkipaikkoja
keskustassa ei juuri ole, ja nekin
vähät täyttyvät tauolle määrätyillä paikallisbusseilla.

puheenjohtaja
Kaikki tiedämme linja-autonkuljettajan ja tietenkin
kaikkien ajoneuvojen
kuljettajien vastuun liikenneturvallisuudesta. Mitäpä
muuta meiltä voidaan
odottaa? Mihin tilanteisiin
voimme joutua joko huolimattomuuttamme tai jopa
täysin ulkopuolisista syistä,
johon ei ennalta pysty
varautumaan?
Tältä keväältä löytyy yksi
vakava esimerkki siitä, miten mukava työmatka voi
muuttua jopa painajaiseksi
tai ainakin kärsivällisyyttä
vaativaksi prosessiksi. Eräs
jäsenemme joutui Venäjällä
poliisin tarkastukseen lähestyessään Viipuria. Häneltä
puuttui ns. ajolupa (tarkastustodistus) Siitä kirjoitettiin 100 000 ruplan eli 1550
euron sakko. Seuraamus olisi
pitänyt maksaa heti pankkiin.
Syy, miksi ajolupa puuttui, oli
sangen yksinkertainen. Tulli
ei ollut sitä antanut. Miten
kuljettaja voi kyseenalaistaa
tilannetta, kun virkailijaa
sanoo, että kaikki on kunnossa. Minullakin on muistissa pari tapausta, jolloin en
ole lupalappua saanut ja en
ole huomannut sitä edes kysyä. Palatessa olen selvinnyt
tullitarkastuksessa pelkillä
tivaamisilla ja pään pyörityksillä. Poliisille en ole joutunut
papereitani näyttämään. Kun
on kyse Venäjästä, ei voi olla
ajattelematta salaliittoa tullin
ja poliisin välillä tai jotain
muuta kähmintää. Venäläinen lainsäädäntö on myös
monesti melko ankara ja sitä
valvotaan ilman inhimillisyyttä.
Samanlaisiin tilanteisiin voi
joutua myös muualla. Monissa Euroopan maissa on

TÄRKEÄÄ TIETOA VENÄJÄLLE MENEVILLE !
Mennessäsi bussilla Venäjälle, tulee sinun saada tullista kuvan mukainen ajolupa. Mikäli papereissasi ei sitä ole, voit
saada poliisin tarkastuksessa vähintään 100 000 ruplan (n. 1500 euroa) sakon. Samoin noutolupa on hyvä pitää mukana, mikäli henkilömäärä muuttuu matkan aikana.

Kuljettajan vastuu ulottuu pitkälle
todella tiukkaa tulkintaa ajoja lepoaikalainsäädännöstä,
tuulilasien säröt voivat tehdä
tilanteesta kestämättömän,
ympäristövyöhykkeet ja erilaiset tieverot ovat melkoinen
pykäläviidakko yhtenäisessä
EU:ssa, jossa ihmiset ja tavarat liikkuvat vapaasti.
Miltä tuntuu kuitata vaikka
3000€ sakko pienestä ajoajan ylityksestä tai säröllä
olevasta tuulilasista 2000€
tai navigaattorin liikennekameravaroittimen käytöstä
6000€, voit vierailla ympäristövyöhykkeen sisällä ilman
tarraa ja kuittaat tuhansien
sakot? Miten löydät maahan
tullessasi paikan, mistä voit
saada veroboxin tai –tarran?
Ovatko ympäristötarrat ajan
tasalla? Nämä ovat sellaisia sanktioita, että niihin ei
todellakaan ole varaa. Monesti sakko on maksettava
vielä heti, ennen kuin matka
voi jatkua. Tässä olemme
vastuussa myös matkailutuotteestamme eli ryhmän
aikataulu voi pettää pahastikin. Meidän neuvotteluasetelmamme on aina heikko
ja rahaa on liian vähän, kun

aletaan rapsuja jakamaan.
Maksaako kuljettaja omasta
pussistaan, vai löytyykö vastuunjakajia? Ehdotus vakuutusyhtiöille: Vakuutustuote,
joka olisi mielipuolisten sakkojen ja kohtuuttoman byrokratian varalle.
Tästä on helppo syyttää kuljettajaa ja bussiyritystä laiminlyönnistä. Syyttävä sormi
osoittaa tietenkin kuljettajaa:
Miksi rikoit sääntöjä! Eipä
tässä ole muuta tehtävissä
kuin ottaa asioista selvää.
Tietoa on tarjolla hyvin kitsaasti, mutta huhuja sitäkin
enemmän. Linja-autoliitto
julkaisee Bussilla ulkomaille
-opasta, jossa on paljon tietoa
ulkomaanliikenteestä. Sen
pitäisi löytyä kaikkien ulkomaille ajavien yritysten toimistoista. Oppaasta löytyy
myös nettiosoitteita, joista
löytyy lisätietoa. Onneksi
valtaosa sivuista on myös
englanninkielisinä versioina.
Ota asioista selvää ja valmistaudu huolellisesti ulkomaille suuntautuvaan matkaan.
Tiedon kulkeutumista kuljettajille ja bussiyrittäjille
pitäisi jotenkin tehostaa. On-

han meillä liikenne- ja ulkoministeriöt. Löytyisiköhän
sieltä apua kansainvälisissä
asioissa??? Siinäpä mielenkiintoinen kysymys.
Tilanne on kuitenkin parempi kuin monesti kuljettajin
keskuudessa jutellaan. Eivät
poliisit ole aina kimpussamme. Viimeksi olen saanut
Venäjällä sakkoa yli 10 vuotta
sitten ja Baltiassakaan en ole
joutunut tarkastukseen kertaakaan (VIELÄ). Tätä voi
jo sanoa tuuriksikin ja toki
ajosuoritteeni ulkomailla on
kohtuullisen pieni. Ammattiliikenteen valvonta vain on
maailmalla kovasti toisenlaista kuin meillä ja pykäläviidakko on tiheä. Siihen
auttaa vain sopeutuminen ja
varautuminen.
Mukavia ja onnistuneita
kesämatkoja kaikille!
Timo Rinnekari
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Sami Rounela vas.
Pala ja Painike Oy:stä hoitaa
tilaisuuksien cateringin ja
Petri Parkko Salpasafarit
Oy:stä toimii järjestäjänä ja
oppaana

PÄIVÄNMATKA PIKKUBUSSILLA LAPPEENRANNAN SUUNTAAN

Salpalinjalle

Petri Parkko ohjeistaa katselusuuntaa vuorotelle tien
molemmille puolille. - Huomaatko, että taisteluvaunun
torni näkyy tuossa vasemmalla pienen kumpareen

Charter Club-lehti teki Helsingistä pikkubussilla ennakkotutkimusmatkan Lappeenrannan
suuntaan. Tavoitteena oli arvioida päivänmatkan sisältömahdollisuuksia mm ajankäytön
suhteen.

Aamulla kello 07.00 lähtö
kohti itää. Koska kyseessä
on hupivuoro, lähtökohtana
on kohtuullinen eteneminen
kohti tavoitealuetta. Porvoon
ohitse kulkevan moottoritien joutuisa meno muuttuu
leveäkaistaiseksi tieksi Koskenkylässä. Koska matkaa
on edessä, ei tehdä tällä kertaa pysähdyksiä Liljendahlin
Shellillä, Lapinkylän Teboililla, Pukaron Paroonissa.
Ennen Kouvolaa olisi ABC
tarjolla. Veturin ostoskeskus
yms herättävät kiinnostusta,
mutta tie vie kohti Uttia. Sen
jälkeen olisi vielä tovi Luumäelle.
Luumäellä Kahvila-Pakariin
saapuu yhtä aikaa Petri Parkko, joka lupautui oppaaksi
ennak kotutk imusmatka llemme. Nyt oli hyvä pitää
pitempi tauko ja syödä kunnolla buffeesta.
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Petri Parkko esittelee konekiväärin suuntausviivaa ampuma-aukon
yläreunassa, kk-ampuja ei siten ollut vastatulen tavoitettavissa.
Ruokailun aikana Salpasafareita edustava Petri Parkko
alkaa kertoa mitä olisi tarjolla
heti lähiympäristöstä. Koska
olemme Luumäellä, on Salpalinja luonnollinen puheenaihe reissun alustukseksi.
Aikansa suurimmaksi rakennustyömaaksi Euroopassa
kutsuttu linnoituskonstruktio osoittautuukin todella
mielenkiintoiseksi kohteeksi.
Luonnonvoimien ja -materiaalien hyväksikäyttö kertoo,
että on sitä ennenkin osattu
soveltaa olemassa olevia voimatekijöitä toisiinsa.
Hyppäämme pikkubussin
jousille ja lähdemme ajamaan hiekkatietä etelään.

vieressä! Eipä olisi turisti
osannut katsoa metallimöykkyä sillä silmällä. Taisteluhautoja ja kivenjärkäleitä on

joka puolella. Ajamme tien
sivuun ja olemmekin keskellä
monenlaista kiviestettä. Näkymä täytyy itse kokea, jotta
sen moninaisuus selviää. Linnoittamisrakentajat ovat todella olleet asialla. Jatkamme
matkaa. Petri osoittaa pysähtymispaikkaa lievässä alamäessä. Tavallinen suomalainen
soratie edessä ja takana. Vasemmalla puolella on jotain
puskien seassa; bunkkeri!
Pikainen inventointi bussissa
olevista taskulampuista päätyi matkapuhelimen lampun
käyttöön. Huolimatta siitä,
että ympärillä oli 800 tonnia
teräsbetonia, ei ahtaapaikan
kammo päässyt yllättämään.
Toiselta olisi saattanut tuntua, jos ulkopuolella olisi tanner tömissyt räjähdyksistä.
Turhaa tilaa betoniluolastossa ei kuitenkaan ole, sen sijaan kaikenlaisia pieniä, mutta merkittäviä yksityiskohtia
olemiseen ja toimimiseen on
monenmoisia.
Päivä etenee ja seuraava kohde on valtava luola, jolla on
ollut Salpalinjalle huomattava merkitys. Nykyisin se on
oivallinen juhlien pitopaikka. Kameran salamalaite on
ihmeissään valaistusolosuhteista, mutta suopuu kuitenkin väläyttämään valoa kuvakennoille. Seinissä on aitojen
tervalyhtyjen
savuraitoja.
Todellinen "piilopitojen "pitopaikka. Luolan ulkopuolella on grillille tilansa.

Lusikkovuorenluolan ravitsemuskeskuksen
sisääntuloväylä

Salpalinja on yhä Suomen suurin
rakennustyömaa. Sitä oli tekemässä
enimmillään 35 000 miestä keväällä
1941 ja heitä muonittamassa oli
2 000 lottaa.
Salpalinjassa oli betonisia tai
kallioon louhittuja kantalinnoitteita
kaikkiaan 728.
Puisia kenttälinnoitteita oli noin
3 000. Taistelu- ja yhteyshautaa
asemaan oli kaivettu noin
350 kilometriä.
Kiviestettä oli yli 200 kilometriä,
jossa oli noin 350 000 kappaletta
keskimäärin kolme tonnia painavia
kiviä. Panssarikaivantoestettä kaivettiin noin 130 kilometriä ja piikkilankaestettä viritettiin 315 kilometriä.
Aseman tyypillisin kantalinnoite oli
konekivääri- ja majoituskorsu, joita
tehtiin noin 170 kappaletta. Yhden
sellaisen rakentamiseen tarvittiin
esimerkiksi betoniterästä 45 tonnia
ja 50 kilon sementtisäkkejä 5 000
kappaletta. Kaikkiaan yhden tuollaisen korsun teossa siirrettiin erilaisia
massoja noin 10 000 tonnia, joka on
noin 3 000 silloista kuorma-autokuormaa. Linnoitusaseina käytettiin
jopa 1800-luvulta peräisin olevia
11 ja 9 tuuman rannikkomörssäreitä.
Salpalinjalla ei koskaan taisteltu.

Lusikkovuorenluolan monikäyttötila

...kertoo Wikipedia
Kallion kainalosta suunta
kohti Lappeenrantaa. Välimatkaa ei ole paljon, mutta
tällä retkellä ajamme kaupungin liittymästä ohi ja Saimaan
kanavasta yli. Rauhankylään
on rakentunut kokonainen
kyläyhteisö,jossa sightseeingin jälkeen pysähdymme
Salpasafarin pääkonttorin
edustalle. Rakennus on kaksikerroksinen ja lasiseinän
takaa aukeaa hienosti Saimaan vesialue. Ei mitään
puita edessä. Todella mainio
paikka viedä vaikka ulkolaisia turisteja ihailemaan suomalaista luontonäkymää. Jälleen on hyvä ruokailla hyvien
annosten parissa.
Kello alkaa antaa viitteitä
paluumatkaan lähtemisestä.
Montako päivää olisi hyvä
varata hieman perusteellisempaa retkeen? Kolme päi-

vää vähintään voisi olla aika
lähellä totuutta, jos halutaan
piipahtaa useammassa paikassa tai muuten vain nauttia
alueen mahdollisuuksista, totetaa Petri Parkko.
Keula kohti kotia, mutta Taavetissa suunta etelään kohti
Haminaa. Sieltä moottoritielle. Uudella väylällä on
uudet levähdyspaikat, kuten
esim Kafe Finlandiat. Luonto
puhuu ja maa on valkoinen,
uuden ajan "Kuninkaantie"
vie pikkubussia kohti länttä.
Aurinko on jo laskenut.

Erään bunkkerin ”kattoluukku.”

Päivämatka alkaa olla tehtynä, mutta ajatus kolmesta
päivästä jäi elämään...! Ehkä
vielä uudestaan tänä vuonna.
Teksti ja kuvat
Isko Uusimäki

Pieni osuus Salpalinjan panssariestettä.
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Ford Transit linja-auto

FORD TRANSIT
460/L4H3/2.2TDCi
155hv/M6/1+16/Trend/takaveto
linja-auto kuin henkilöauto

Pikkubussien sarjaan on tullut
uusi nimi suoraan tehtaalta,
Ford. Tässä esittelemme lyhyesti
Hauhon Liikenteen suoraan työstä tutkittavaksi tullutta valkoista
Transitia. Samanlainen, mutta
metallihohto sinisenä, oli esillä Tampereen bussinäyttelyssä
18. ja 19. maaliskuuta. Käytössä
olevasta autosta saimme hieman
myös käyttäjän kokemuksia.
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Kuljettajan työmaa
Transitin ohjaamossa on paljon
tuttua Fordin henkilöautoista. Siinä on samoja turvavarusteita kuin
henkilöautossakin. Ohjauspyörä ja
kojetaulun näytöt sekä kytkimet
ovat samoja kummassakin. Istuin ja
ajoasento paljastavat, että ollaan
henkilöautoa korkeammassa kuljettimessa. Kojetaulun ja ohjauspyörän
nappulaviidakkoa voisi pitää jo liiankin runsaana.

Matkustamoon kuljetaan leveästä sähkökäyttöisestä liukuovesta. Etupenkille
on oma ovi.

Kuljettajan istuin on kahdeksaan
suuntaan säädettävä, lämmitettävä,
säädettävällä pääntuella ja kyynärnojalla varustettu. Istuintyynyn
pituus on 48 senttimetriä ja leveys
51 senttimetriä, selkänojan korkeus
62 senttimetriä ja siihen tulee jatkoa
säädettävällä pääntuella. Nahkaisessa ohjauspyörässä on riittävät sää-

döt ylös/alas ja eteen/taakse. Näillä
säädöillä löytyy kuljettajalle oikea
ajoasento, ei tarvitse tyytyä henkilöauton madallettuun asentoon.
Kuljettajalla on myös turvatyyny.
Kuljettajan vieressä on säädettävä
paikka yhdelle matkustajalle, lämmityksellä, käsinojalla ja turvatyynyllä
varustetussa istuimessa. Haluttaessa

jotta auto saisi tupla lasit? Matkustamon ovi on sähkökäyttöinen liukuovi,
jonka eteen siirtyy apuaskelma sähkötoimisesti ovi avattaessa. Matkustamon liukuovea voi käyttää myös
käsikäyttöisesti. Sen lukitus on mukana auton ovien keskuslukituksessa.
Oven aukon leveys on 1,2 metriä ja
korkeus 1,564 metriä.

kuljettajan viereen saa myös kaksipaikkaisen istuimen.
Vakiovarustukseen kuuluu paljon turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen
vaikuttavia varusteita. Vakiona Transitissa ovat seuraavat. Ajotietokone,
Auto-Start-Stop toiminto, vakionopeussäädin nopeudenrajoittimella,
ilmastointi, kauko-ohjattava keskuslukitus, polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolaitteella ja kauko-ohjauksella, sähkötoimiset ja lämmitettävät
sivupeilit vilkulla, sähkölämmitteinen
tuulilasi ja sähkötoimiset sivuikkunat,
päiväajovalot, saattovalot, kääntymisvalot ja etusumuvalot ajovalojen
lisäksi, ESC ajovakauden hallintajärjestelmä, ABS lukkiintumattomat
jarrut, TCS luistonesto, CC aliohjautuvuuden hallintajärjestelmä, EBA
hätäjarrutehostin, hätäjarruvalot,
RSC kaatumisenesto, LAC kuormantunnistin, HSA mäkilähtöapu, TSC
perävaunun hallintajärjestelmä, Ford
Easy Fuel korkiton tankkausjärjestelmä, Ford radio/CD ja Ford SYNC USB ja
AUX liitännöillä ja Bluetooth HandsFree sekä englanninkielinen ääniohjaus ja hätäaputoiminto, kaukosäätö
ohjauspyörässä ja 230 voltin (150W)
pistorasia etuistuinten välissä. Kuka
pistää paremmaksi, siis vakiona.
Valinnaisvarusteina tässä Hauhon liikenteenkin autossa löytyy vetokoukku, peruutuskamera ja parkkitutkat
edessä ja takana, sekä Fordin näkyvyyspaketti, joka sisältää ajovaloautomatiikan, automaattiset tuulilasinpyyhkimet ja sähkötoimisesti sivulle
kääntyvät taustapeilit. Fordin listalta
löytyy vielä paljon muuta, esimerkiksi
kaistavahti, kevytmetalli vanteet, navigaattori ja sähkötoimisesti säädettävä kuljettajanistuin.

Matkustajan mukavuus
Matkustajienkin istuimet (15 kpl)
ovat omaa Fordia ja etuistuinten
tyyliset. Istuintyynyssä on leveyttä
vaihtelevasti 40 – 45 senttimetriä ja
istuintyynyn pituus on 42 senttimetriä. Selkänojan leveys on istuintyynyn leveyden mukaan ja selkänojan
korkeus on 60 senttimetriä kiinteältä
osalta ja siihen jatkona on säädettävä
selkänojaa kapeampi pääntuki säädettävissä 20 – 25 senttimetrin

Kokemuksia
Lyhyelle kokeilulenkillä ehtii kokea
vain osan auton ominaisuuksista.
Fordin tapaan ajo-ominaisuudet ovat
kohdallaan. Ennen lähtöä on kuitenkin harjoitettava pientä akrobatiaa
tai käytävä matkustamon puolella.
Digipiirturi on sijoitettu kuljettajan
päällä takaviistoon olevaan katon
säädinpaneeliin. Muut käytöt siitä
ovat matkustamon kattovalo ja matkustamon lämmön ja tuuletuksen
säätäminen.
Auton sisätila on korkea ja avoin. Tuuletusilman tuloaukot näkyvät katon rajassa. Istuimet ovat yksikertaisuudessaan
toimivat selkänojan kallistuksella, säädettävällä pääntuella ja kyynärtuella.

korkeuteen. Näin samat istuimet sopivat niin pienemmille kuin isommille
kuljetettaville. Istuinmukavuus niissä
riittää pidemmällekin matkalle, kun
jalkatilakin on kunnollinen. Istuimissa
on kolmen pisteen turvavyöt lapsisovittemella eli saadaan pienillekin ihmisille vyö oikealle kohdalle. Istuimen
selkänoja on kallistettavissa useampaan asentoon ja käytävän puolella
on ylös nouseva käsinoja. Penkit ovat
siksi sirot, että korkeaan matkustamoon tulee avara tunnelma. Suuri
ilmatila auttaa myös tuuletuksen ja
jäähdytyksen toimintaa.
Matkustamon sisäkorkeus on 195
senttimetriä ja sisäleveys kapeimmillaan tukitolppien kohdalta 171
senttimetriä, kyynärpäiden korkeudella leveyttä on 186 senttimetriä ja
lasipinnoista 198 senttimetriä. Ovat
siis hyvin kilpailukykyisiä lukuja.
Matkustamon tuuletus, lämmitys ja
jäähdytys toimivat puhaltimilla. Lämmitysilmaa tulee ensisijaisesti lattiassa penkkien alla olevista aukoista ja
jäähdytys tapahtuu taas ensisijaisesti
katonrajassa olevista aukoista. Ilma
liikkuu hyvin avarassa matkusta-

Takarivistä saa kätevästi nostettua paripenkin pois, jolloin siinä on tilaa pyörätuolille tai matkatavaroille. Muutoin
tavaratilaa autossa ei ole.

mossa. Puutteeksi on kuitenkin luettava poistopuhaltimen puuttuminen
katosta, jolla saisi ainakin taukojen
aikana kätevästi tuuletettua matkustamoa autoa käyttämättä. Samoin
varapoistumistienä toimiva kattoluukku on kiinteä ja sitä ei voi avata
kuin hätätarkoituksessa.
Sisutus on verhoiltu kauttaaltaan
ovia lukuun ottamatta. Matkustamon
suurin puute on yksinkertaiset lasit,
jotka eivät meidän talveen ole paras
ratkaisu. Pienellä pakkasella lasit vielä pysyvät hyvällä tuuletuksella huurtumattomina, isompi pakkanen on
ongelma. Mikähän lienee kustannus,

Pieni kohouma takaovessa vetokoukun
yläpuolella on perustuskamera. Sen
näyttämä kuva on yllättävän laaja ja
selvä.

Auto on kuusivaihteinen kytkinpolkimellinen manuaali, se on pieni puute
nykyisen automatiikan aikana.
Liikkeelle lähdetään ykkösellä, mutta
moottorin säätö on fiksu. Moottori
lisää liikkeelle lähdettäessä itsestään
kierrokset tyhjäkäynniltä lähelle
tuhatta viittäsataa. Tämä on hyvä
ominaisuus esimerkiksi tarkkaan
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FORD TRANSIT
460/L4H3/2.2TDCi

paikkaan peruutettaessa, ei tarvita
jalkaa kaasupolkimelle.
Auton vaihteiden välitykset ovat siksi
pitkät, että jo hitaissa kaupunkikäännöksissä voi tarvita ykköstä. Toisaalta
se tarkoittaa sitä, että kuutos vaihteella voidaan saavuttaa isokin nopeus. Linja-autossa ei tosin noita yli
sadan nopeuksia tarvita. Moottori vetää pyörimisnopeudelta 1500 kierrosta minuutissa ylöspäin kiitettävästi.
Tuo pyörimisnopeus on se, jolla auto
kulkee nopeutta 80 kilometriä tunnissa suurimmalla kuutos vaihteella.
Ohitukseen lähdettäessä on kuitenkin
syytä hakea pienempää vaihdetta.
Autosta on hyvä näkyvyys ja suorat
sivut sekä suuret peilit tekevät myös
taustan seuraamisen helpoksi. Peruutettaessa tosin on peruutuskamera
hyvä apu. Sen kuva tulee sisäiseen
taustapeiliin ja on selvä. Kuvassa
näkyy ohjauslinjat, johon suuntaan
auto on kulkemassa. Vaikka kamera
sijaitsee hyvin alhaalla, sen kuva kattaa kuitenkin näkyväisyyden riittävän
ylös. Tosin takaseinän katonrajassa
lähestyvä este jää näkemättä.

Transitin ohjaamossa on paljon yhteistä henkilautojen kanssa. Varustelu on runsasta.

Matti Kulmala
teksti ja kuvat
Faktalaatikko:
Moottori Ford 2.2
Duratorq TDCi 155 hv(114 kW)
Euro 6
Vaihteisto kuusivaihteinen
manuaali
Pituus 6,704 metriä
Leveys 2,126 metriä
(peileistä 2,474 m.)
Korkeus 2,674 metriä
Akseliväli 3,750 metriä
Kääntöympyrä 13,3 metriä
Kokonaispaino 4600 kg
Hinta: Tampereella näyttelyssä
ollut metallihohtoyksilö oli
hinnoiteltu verollisena 52 255.euroon. Olisiko halvin Suomessa
uutena myytävä tehdastekoinen
linja-auto?
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Kuljettajan edessä kojetaulun päällä on käytännöllinen salalokero. Sieltä löytyvät virtapistoke, USB ja AUX liittimet.

Valot ovat sumuvaloa lukuun ottamatta
kaikki samassa paketissa.

Samanlainen auto Tampereen bussinäyttelyssä 19.3.2015. Hintalapussa oli hinta arvolisäverollisena 52255.- ja veroton 42142.-. Autossa on metallihohto väri hinta 530.Hauhon Liikenteen autoon verrattuna. Lieneekö Suomen halvin uusi linja-auto?

Polttoaineen ja AdBluen täyttö ovat kuljettajan oven vieressä.

Radio
Coach

KEHUT VAI HAUKUT

Jos tekisis mieli sanoa jotain,
jostakin tai olla sitä tai tätä mieltä
- niin sano! Voit osoittaa sen
päätoimittajalle tai toimituspäällikölle, omalla nimelläsi.
Hyvät johtavan turisibussimatkailujulkaisun
asianomaiset
vastaavat
henkilöt. Tarkkuutta oikolukuun!
Tällaisista
virheistä sai helvetilliset
ryöpytykset osakseen entinen päätoimittaja. Millaisen ryöpytyksen saa
nykyinen?
Aurinkoista viikonloppua
toivottaen, Vanha Maantiesusi Ari H. Heinonen
Matt i vastaa Arille
Kiitos Ari palautteesta. Oli
tosi hienoa huomata, että
turistibussista on tullut
turisibussi mediakortissa.
Olemme pitkään yrittänyt
luoda suomalaista lyhyttä
ilmaisua englannin kielen
sanalle coach, mutta tuo
se ei ole.
Saat jatkossakin kertoa
kaikista puutteista ja
virheistä, joita lehdestä
löydät. Kaikilla lukijoillamme on siihen oikeus.
Katsos kukaan meistä ei
ole virheetön.
Siksikin tärkeää huomata
tuo puute, koska se tulee
toistumaan tuo maininta,
joka on ihan itseni kehittämä. Nykyinen päätoimittaja ei saa moitteita
oikoluvusta, koska kaikki
hänenkin kirjoittama oikoluetaan.
Voisit tehdä jonkun pienen
lumimatkailujutun sieltä
pohjoisesta, täältä etelästä
ovat jo jäät sulaneet.
Matt i Kulmala, Jokioinen,

VASTAA LUKIJOIDEN
KYSYMYKSIIN
Meiltä kysytään: - Mihin
perustuu poliittinen keskustelu "luodaan 200 000
uutta työpaikkaa"?
Me vastaamme: -Emme pysty asetettuun kysymykseen vastaamaan,
koska emme ole kuulleet yhdenkään
yrittäjän puheenvuoroa ko. asiasta!
Kaikki ovat, puolueesta riippumatta, tuomassa kaikkea hyvää meille
kansalaisille, mutta eivät ole kertoneet, kuinka se rahoitetaan ja "aikuisten oikeasti" toteutetaan.
Meiltä kysytään: - Mikä
on suurin jarruttava tekijä
suomalaisessa yhteiskunnassa muutosten suhteen?
Me vastaamme: - Kysymys oli sen
verran hankala, että otimme yhteyttä vielä hengissä olevaan 97v
Radio Jerevanin toimittajaan, jonka vahvana alana oli nimenomaa
yhteiskunnalliset asiat. Aivan ensimmäiseksi saimme kuulla, että
hänellä oli syntymäpäivä 98v ja hän
listasi small talkina onnittelijoitaan.
Heitä olivat lapset, lapsenlapset,
lastenlastenlapset, lastenlastenlastenlapset sekä isä ja äiti. Hän
kuitenkin jaksoi vielä mainita, että
yhteistyö erilaisten instanssien sisällä on avain kaikkeen kehitykseen.
Ongelma vain on se, että kukaan ei
ole halukas ottamaan vihjeitä vastaan asioiden hoitoon niiltä, jotka
arkipäiväisessä aherruksessan näkevät todellisuuden harmitukset.
On paljon helpompi elää omassa
kuvitteellisessa maailmassa, kuin
tuoda siihen arkirealismia, jostain
joka on todellista. Nahkakintaalla on
mukavaa osoittaa ovelle, varsinkin
kun joku muu maksaa laskun.
Meiltä kysytään:- Miten
poliittinen päätöksenteko
eroaa yritysmaailman
päätöksenteosta?
Me vastaamme: - Me kysyimme tätä
viisaammilta ja näin he tarinoivat;
poliittisessa päätöksenteossa ei

Hyvää palveluaAjaA!

MAUKASTA RUOK
Tervetuloa syömään

meillä tehtyä kotimaista ruokaa
salaattipöydästämme ja ruokabufeestamme

joka päivä klo 10 –18

ja nauttimaan oman leipurimme
tekemistä leivonnaisista ja
pikkusuolaisista vitriinistämme.

huoltaa autoja ja ihmisiä

Severi & Severiina Oy
www.severi.fi

palkkapussin sisältö muutu mihinkään, ehkä jopa koko ajan kasvaa,
riippumatta päätöksen oikeellisuudesta tai peräti virheellisyydestä.
Maksajana ovat aina anonyymit
veronmaksajat. Yritysmaailmassa
lentoonlähtö
kilometritehtaalle
on paljon nopeampaa, kuin kerran
neljässä vuodessa, virheellisistä
päätöksistä.

Käpykankaantie 10, Varkaus
Puh. 040 544 8028 myymälä
Puh. 040 544 8029 keittiö (tilaukset)
Ark. 6-22, la 7-22, su 8-22

Meiltä kysytään:- Millainen on tuleva kesäkausi ja
sen jälkeen tuleva syksy?
Me vastaamme:- Päätimme olla
kerrankin fiksuja ja kertoa syksyllä,
kuinka kesän olisi pitänyt mennä!
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Ohjelmalliset perinneillat
Jätkänkämpällä tiistaisin ja
kesällä myös torstaisin.
Sauno savusaunassa, nauti
herkullinen perinneateria,
ohjelmassa myös tukkilais
tukkilaisnäytöksiä, hanurimusiikkia
ja yhteislaulua.
Varaa paikat ryhmällesi.
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Onnistumisia
Jos ei ole kokenut vastoinkäymisiä, ei voi kokea onnistumisen
riemua. Hyvin onnistunut työsuoritus antaa voimia jatkaa töitä myös huonoina päivinä.
Epäonnistunut päivä voi
vaikuttaa pitkään aina, kun
kuljettajan ja ryhmän yhteistyö tuntuu epäonnistuvan jo
lähdössä. Pienistä puroista
kasvaa suuri virta ja jokin
pieni ele voi johtaa siihen,
että kemiat eivät tunnu sopivan yhteen. Me voimme harvoin valita asiakkaitamme,
mutta asiakas voi seuraavalla
kertaa vaihtaa kuljettajaa tai
yhtiötä. Ensivaikutelma voi
silti pettää, ja aluksi hankalalta tuntunut asiakas voikin
olla tekijänä onnistuneeseen
keikkaan. Syy voi olla myös
omissa odotuksissasi tai asiakkaalta tulevassa neuvomisessa, kuinka keikka pitäisi
ajaa. Jos siinä on selviä ristiriitoja, esimerkiksi puutteellisissa tai laittomissa tauotuksissa, täytyy asiasta ensiksi
yrittää keskustella asiakkaan
kanssa ja vasta toiseksi ottaa
yhteyttä työnjohtoon ja kysyä neuvoa.

Osaa ne naisetkin
suuttuneena vinguttaa
kumia

Harvoin itse myydyssä keikassa on epäselvyyksiä, mut-

ta jos on paljon välikäsiä, voi
jossain aina tapahtua tahaton virhe. Joskus kollega voi
pelastaa sinun päiväsi maailmalla, antamalla sinulle hyviä vinkkejä liikenteestä tai
taukopaikoista vieraassa kaupungissa yms. Samoin hän
voi pilata päiväsi pysäköimällä väärään paikkaan. Esimerkiksi jättämällä bussinsa
hotellin eteen, kun hänellä
on jo tunnin kuluttua lähtö,
tai pysäköimällä muuten
vaan sopimattomattomasti.
Päällimmäisenä
ajatuksena on, jos en minä jätä, niin
joku muu jättää. Niin yleensä
käykin, vaikka monen alueen
tarkoituksena on toimia vain
jättö- ja noutopaikkana. Suurempien kaupunkien ja suurten tapahtumien aikana voi
hotelleihin tulla tänä aikana
useita muitakin ryhmiä, joiden purku saattaa olla vaikeaa, joskus jopa mahdotonta.
Tietenkin samoja ongelmia
aiheuttavat henkilöautot ja
usein kysyessä kuulee kaikenlaisia vastauksia. Eräskin
nainen sanoi, ettei hän ole
kuin hetken. Kysyessäni salliiko liikennemerkki linjaautopaikalle pysäköimisen
hetkeksi. Osaa ne naisetkin
suuttuneena vinguttaa kumia edellisen kyselyn jäljiltä.
Ei meidän, eikä kenenkään
muunkaan kannattaisi osoittaa mieltään, eikä ainakaan

silloin kun on itse väärässä.

Varo nostattamasta
liikaa pölyä ihmisten
silmille

Päivä on pidentynyt ja pääsiäisen lumisateiden jäljiltä
pölyt on poissa ja ilmatkin
tuntuvat lämpiävän. Samoin
kuin sateella, on varottava
roiskimasta kuraa muiden
silmille, kannattaa näin keväisin varoa nostattamasta
liikaa pölyä ihmisten silmille. Oman vaikeutensa asiaan
tuo nykymääräysten mukainen pakoputken pään suuntaaminen alaspäin. Jos se on
vielä pientareen puolella, voi
kaasun painaminen saada
ilmoille suuren pölypilven.
Voi siinä jalankulkijaa tai
pysäkille jäänyttä harmittaa,
jos kuljettaja pois lähtiessään
ympäröi hänet pölypilvellä.
Samoin kannattaa varoa ajaessasi pölyiselle parkkipaikalle tai urheiluhallin pihaan.
Silloin kannattaa odottaa
hetki ennen ovien avausta,
säästyy aikaa auton sisäsiivouksessa. Nämä vaikeudet
eivät onneksi kestä pitkään
ja kesällä luonto imee itseensä pahimmat pölyt. Meidän
kesämme ovat harvoin niin
kuivia, jotta isompia pölyongelmia muodostuisi. Toisille on alkamassa vuoden
vilkkain tilausajosesonki ja
toisaalla ajot loppuvat lähes

kokonaan.
Kesälomien
sovittaminen
työn mukaan on esimerkiksi Etelä-Suomen rannikolla
haastavaa. Yritetään jaksaa
ja otetaan kollegat, muut kulkijat ja turistit rauhallisesti
vastaan. Vaikka joskus onkin
vaikeaa, kun ihmiset yrittävät suunnistaa vierailla paikkakunnilla.

Kyllä hirvitti...

Ajoin pitkästä aikaa kehä
III:sta itään Lahdentieltä
kohti vanhaa Porvoon tietä ja
kyllä hirvitti. Tien paranuksesta ja kiertoteistä johtuen
on Hakkilan liittymän ja vt
6/7 välillä 50km/h nopeusrajoitus. Tienpitäjä on sen suuressa viisaudessaan meidän ja
tiellä töitä tekevien turvallisuudeksi määrännyt. Harva
siellä minun lisäkseni ajoi
nopeusrajoitusten mukaan.
Ohi ajoi h-autojen lisäksi niin
yhdistelmiä kuin linja-autoja.
Joku matemaatikko voisi laskea montako sekuntia voittaa
tällä kolmen kilometrin matkalla ajamalla 80km/h laillisen 50km/h sijasta. Jos jotain
sattuu, ei vastuu kysymyksistä ainakaan kannata kiistellä.
Hyvää Kesää kaikille!
Etelän Varis
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Toimintaa Tallinnan matkalla
Tilausajokuljettajat yhdistyksen
Lounais-osasto järjesti tekemistä,
näkemistä ja kuulemista

Buslandin korikorjaamolla meitä
opasti toimitusjohtaja Otto Osula
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Sunnuntai on hyvä päivä
lähteä matkalle. Vajaa
kolmekymmentä tilausajokuljettajaa ja heidän seuralaistaan olivat saaneet
vapaata 29.3. alkaneelle
matkalle. Useampia olisi
mahtunut matkalle mukaan. Tallinnassa on tietysti
käyty useita kertoja. Aina
sieltä jotain uutta löytyy.
Nytkin oli luvassa koulutusluontoista tiedottamista.
Ei aina pakkokoulutusta
Tuo koulutusmatkailu alallamme on saanut uusia
piirteitä.
Yhdistyksemme
alkuajoilta muistamme monia hauskoja vapaaehtoisia
koulutusristeilyitä. Nyt tuo
vapaaehtoisuus ei enää oikein toimi, kun kuvaan ovat
tulleet pakolliset direktiivikoulutuspäivät. Kyllä tuota
koulutusta saisi sittenkin olla
mieluummin vapaaehtoisesti. Nyt matkassa oli hieman
tuota vanhaa hauskaa koulutus- ja tutustumismatkaa.
Kävimme
tutustumassa
kahteen yrityskohteeseen ja
kaupungin turistikohteisiin
paikallisen oppaan opastamana. Luentosalin osuudessa kuulimme ja tenttasimme
Viron työsuojelutarkastajaa
ja suomalaista liikenneosaston poliisia (entinen liikkuva
poliisi).

Illansuussa laivaan ja
aamulla aamiaiselle
Ryhmän lähtö oli Turusta.
Ensimmäiset tulivat Jalo
bussin kyytiin jo Jalon talleilta. Lisää otettiin Turun
linja-autoasemalta, Salosta
ja loput Länsiterminaalista.
Tallinkin Baltic Queen lähdettyä Helsingistä tietysti
söimme hyvin laivan ravintolassa. Tallinnan rannassa
laivasta pääsimme pois vasta
aamulla kahdeksalta. Kyllä
siellä laivalla löytyi muutakin
tekemistä kuin nukkuminen.
Aamulla marssimme matkanjohtaja Arto Koskisen
vetämänä terminaalin lähellä olevaan Kochi Aidadiin
aamiaiselle. Kuljettajamme
Kari ”Veltto” Virtanen siirsi
tilausajokuljettimemme laivasta ravintolan eteen.

Mennään Buslandille
Betooniin ja Karlaan.
Aamupalan jälkeen suuntasimme Buslandin korjaamolle Betooniin Sarruse kadun
varrelle. Siellä emme poistuneet bussista. Kävimme vain
katsomassa paikan, missä voi
saada apua bussin vaivoihin.
Jatkoimme kohden Karlaa ja
Buslandin korikorjaamoa.
Karla (Kose Vald) löytyy
neljänkymmenen kilometrin
päässä Tallinnasta Tarton
suuntaan ajettaessa. Päätieltä poiketaan isossa hienossa

Kyllä on kiva aloittaa Tallinnaan tutustuminen hyvän aamiaisen jälkeen.

Buslandin korikorjaamolla meitä opasti toimitusjohtaja Otto Osula (keskellä).

EU-rahoin rakennetussa risteyksessä oikealle. Buslandin
hallit ovat siellä muiden hallien joukossa. Opastus perille
ei ole kovin hyvä.
Buslandilla meitä vastassa
oli itse toimitusjohtaja Otto
Osula. Hänen opastuksellaan kiersimme korikorjausja maalaamohallit. Heillä on
busseja korjauksessa oman
maan lisäksi Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja muualtakin.
Heillä on Etelä-Virossa toinen korjaamo. Heidän bussikorjaamo on ainoa täyden
palvelun tarjoaja Virossa.
Täyden palvelun korjaamon
kuvaan kuuluu muun muassa
oma verhoomo. Nyt oli työn
alla bussipari. Toiseen tulee
varaosiksi hankittavasta vauriobussista nokka ja toiseen
katto. Tulossa on isojakin
bussieriä kerralla. Silti he
pyrkivät palvelemaan aina
myös pienasiakkaat.

velettömiä ja nivelellisiä kaupunkibusseja. Niiden huolto,
pesu ja korjaus sekä säilytys
tapahtuvat tässä paikassa.
Korjauksessa he ovat hyvin
omavaraisia. Esimerkiksi automaattivaihdelaatikot korjataan itse. Takuukorjaukset tehdään pääsääntöisesti
merkkihuollossa.
Trollibussien eli johdinautojen varikko on Paldiski
maantiellä siinä raviradan
vieressä. Trollibusseja heillä
on 80 kappaletta. Kuljettajia
niitä ajamaan on 175. Suurin
osa (60%) kuljettajista on naisia. Vanhimmat bussit ovat
Skoda merkkisiä. Uusimmat
johdinbussit on hankittu
2010 ja merkki on Solaris.
Raitiovaunut ovat tärkeä osa
kaupungin liikennettä. Heille on tulossa 20 uutta raitiovaunua Espanjasta. Ensimmäinen nähtiin liikenteessä
31.3. Tallinnalaisille julkisen
joukkoliikenne on ilmaista.

Kaupunkibussia, trollikkaa ja raitiovaunua
tilausajokuljettajille

Päivä jatkuu illalla lakitiedoilla

Seuraavaksi palattiin takaisin
Tallinnaan. Kohteena oli tlt
eli Tallinna Transport. Sen
omistaa Tallinnan kaupunki. Aikaisemmin olemme
tunteneet sen nimellä Autobuskoondis. Esittelyn meille
siellä hoiti johtaja Andres
Herkel. Kadaka tiellä (62)
olevalla varikolla näimme ni-

Iltapäivän päätteeksi kokoonnuimme kahville hotellimme (Seaport Tallinna,
siinä terminaalin vieressä)
luentosaliin.
Paikallisesta
työsuojelupiiristä Jüri Milov
piti osallistujille katsauksen
kuljettajan työajoista. Tarkastustoiminta on alkanut Virossa nykymuodossaan 1990
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Tallinna Transportin eli tlt:n uudemmat johdinautot ovat Solaris merkkiä. Huomaa, ei ole rekisteritunnuksia, vain autonumero.

eli heti itsenäistymisen mukana. Maa on jaettu neljään
alueeseen. Kaikissa neljässä
on yksi päätarkastaja. Jüri on
tämän alueen osastonjohtaja.
Hänen esityksensä mukaan
määräykset ovat samat meillä
ja heillä. Hieman epämääräiseksi jäi tieto heidän omasta
määräyksestä, jonka mukaan
työaika saisi olla vain kymmenen tuntia lisättynä yhdellä toimisto tai huoltotunnilla silloin kun työaika alkaa
aamuyöstä 24:00 ja 06:00
välillä?

Uutena tietona Jüri kertoi
sakotusoikeuden
Virossa
tulevan 2015 toukokuussa
myös työsuojelutarkastajille. Tien päällä pysäytyksen
voi suorittaa kuitenkin vain
poliisi. Sakon ylärajat ovat
määrätyt. Kuljettaja voi saada rikkeistään korkeintaan
640 euron sakon. Yrityksen
ollessa roisto voi sakko työaikarikkomuksissa olla jopa
3200 euroa. Paljon rikkovalta firmalta voidaan ottaa
työlupa (liikennelupa) pois.
Kysymykseen, tarvitaanko
Tallinnan alueella ajettaessa
bussissa kuljetuskirja, jäi vastaus epäselväksi. Virolaiset
bussifirmat ovat tarkastajan
mukaan tunnollisia.

Suomen poliisi matkassa
Viron lainsäädäntöä meille kävi opettamassa Jüri Milov.
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Meidän ryhmää valvomaan
oli saatu Turun poliisi Esa

Tallinna Transportilla meitä isännöi johtaja Andres Herkel (keskellä). Varikolla
korjataan mm. automaattivaihdelaatikot itse.

Suomalaisesta lainsäädännöstä vastasi
poliisi Esa Salo Turun poliisista.

Salo mukaan. Hän oli lupautunut omalta osaltaan kertoilemaan raskaan liikenteen

valvonnastamme. Tuoreena tietolähteenä hänellä oli
2015 poliisin ohje liikenteen
valvontaan. Poliisilla on käytössään ajo- ja lepoaikojen
valvontaan
tietokoneohjelmat. Pienetkin ylitykset
piippaavat punaista. Taukoaikaa on ensin pidettävä vä-

hintään 15 minuuttia ja sitten
puolituntia tai vähintään 45
minuuttia kerralla. Ennen
tuota ensimmäistä taukoa
olevalle ajoajalle ei ole asetettu mitään vähimmäisaikaa.
Vuorokautisesta vähintään
yhdeksän tunnin lepoajasta
pidetään tiukasti kiinni.
Jos kuljettajan täytyisi hoitaa
viikkolevollaan työautolla
yksityisasioitaan, niin silloin
tulee OUT-toiminnan käyttö kysymykseen. Tämähän
tulee tarpeelliseksi silloin
kun muuta autoa ei ole. Tästä tapahtumasta on syytä
tehdä kirjallinen selvitys
paperille heti tapahtuman
jälkeen. Kaikista muistakin
poikkeavuuksista
matkan
aikana pitäisi heti tehdä merkintää paperille tai kortille.
Digipiirturin laiva/juna toiminnassa muistetaan tunnin siirto-oikeus niin sisään
kuin ulos ajettaessa. Tunnin
ajomatkan sisällä Naantalin
satamasta oleva kohde antaa
mahdollisuuden ajaa sinne
vuorokausilevon kertymän
katkeamatta Kapellskäristä
tultaessa.

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

LAUKKU-CENTER

Hyvää palvelua

20 vuotta!

Digipiirturista riittää aina
kysyttävää
Digipiirturin maatunnuksen
käyttö herätti kysymyksen.
Vastauksena siihen Esa antoi
suosituksen kortin käyttämisestä pois piirturista kerran
vuorokaudessa eli ajorupeaman päättyessä. Silloin tieto
ajomaasta pysyy kohdallaan.
Kun muistaa vastata piirturin kysymykseen lopetus- ja
aloitusmaasta. Sillä voi olla
merkitystä esimerkiksi maakohtaisesti sakkoja määrättäessä. Suomen poliisi ei
sakota ulkomaila tehdyistä
piirturivirheistä.
Päivän
reissun ulkomaille voi tehdä
maatunnusta vaihtamatta.
Esimerkiksi kelpaa pohjoisessa päiväkäynti Ruotsissa
tai Norjassa sekä etelässä aamulaivalla Tallinnaan ja illalla takaisin.

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
Useamman päivän ajossa ei
digikorttia periaatteessa tarvitsisi ottaa matkan aikana
pois piirturista. Edellä oli
kuitenkin yksi hyvä syy poisottoon. Toinen esille tullut
seikka kertoo piirturin voivan jättää kirjaamatta yöaika
levoksi, jos kortti ei ole käynyt
pois piirturista. Kolmas hyvä
syy kortin poisottoon on auton varkaus. Josko joku haluaa varastaa auton yön aikana
ja viedä kortin mukanaan.
Digipiirturin paperia autossa
olisi hyvä olla aina vähintään
kaksi vararullaa. Kun jou-

dutaan laittamaan uusi rulla
piirturiin, on vielä yksi rulla
varalla. Pitkiä matkoja kaksoismiehityksellä ajettaessa
pitää molempien kuljettajien
olla mukana autossa viimeistään tunti lähdöstä ja kortit/
kiekot koneessa. Loppupäästä pykälät ei sano tarkkaan,
mutta olettamuksen mukaan
molemmat menevät perille
asti.

Keskustelu parasta antia
Ilmasta otettuina heittoina
vielä hieman venäläistä tie-

toa. Venäjän poliisi kehottaa
ottamaan digikortin yöksi
pois piirturista ja mukaan.
On kuulemma hyvin kysyttyä vaihtotavaraa. Paperipiirturissa kiekko pidetään
kokoajan.
Kaksoismiehityksessä ajavan kuljettajan
kortti/kiekko ykköspesässä
ja huilaavan kakkosessa. Venäjän poliisilla on käytössä
aivan samat määräykset kuin
meillä.
Tiukkoja kysymyksiä poliisi
sai myös heidän tekemään valvontaan liittyen. Jonkun ver-
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ran meitä tilausajokuljettajia
tuolla kentällä askarruttava
kysymys on ulkomaalaisten
bussien valvonta. Venäläisten
pikkubussien laiton toiminta
linja-ajoa Helsingistä ja luvattomien ryhmien kerääminen
on poliisin tiedossa. Kyllä
poliisilla on ollut puhetta valvonnan suuntaamisesta myös
ulkomaalaisiin. Sitä valvottavaa on vaan niin paljon. Esa
lupasi viedä viestiämme.

oli aikanaan yksi Inturistin
mallihotelleista. Kannattaa
käydä katsomassa. Ei maksa
paljon (10.- euroa).

Takaisin laivaan, Suomeen
ja kotiin. Kiitos.
Laivamme Tallink Superstar
lähti 16:30 ja saapui Helsinkiin 18:30 tai tarkemmin hieman noiden aikojen jälkeen,
koska laiva oli myöhässä.
Helsingistä paluumatka Turkuun sujui ihan rattoisasti.
Kaikki pääsivät kotiin. Mukana olleena kiitän muuta
ryhmää, matkan järjestäjiä
ja Lounais-osastoa. Iso kiitos
myös poliisille. Vastuullisena matkan järjestäjänä toimi
Suomen Matka-agentit Turusta.

Tallinnaa kiertelemään
Tiistaiaamun räntäsadetta
piristi kiertely kaupungilla.
Oppaaksemme tuli Jaanika
Kullerkupp. Hän lupasi näyttää meille tilausajokuljettajille tarpeellisia kohteita. Ei
se bussin pysäköinti Tallinnassakaan ole joka kohteessa
kovin helppoa. Risteilijöiden
käyntipäivinä Tallinnaa kiertää kymmeniä ”saitsaribusseja”. Ensimmäisenä suuntasimme Toompealle, jossa
pysähdyspaikka löytyy Falgi
teellä. Sieltä on hyvä lähteä
kävelemään vaikka vanhan
kaupungin toiselle laidalle.
Sitten ajettiin aivan kaupungin keskustaan. Siellä Jaanikan mukaan on useita hotelleja, joihin on vaikea ajaa
isolla bussilla. Bussiryhmien
olisi hotellia varatessaan hyvä
kysyä myös kulkuyhteyksistä. Seuraavana tavoitteena
oli Kadriorgin puisto. Siellä
turistit tekevät kävelyretkiä.
Me emme tehneet. Katsoimme vain bussien pysäköintipaikkoja. Sieltä löytyy ihan
opasteilla oma paikka meidän busseille. Paikka on tosin hieman mutkan takana.
Sinne pääsee J.Poska kadulta
L.Koidula kadulle ajamalla.
Paikka on Roheline aas.
Seuraava paikka on uusi
kohde Tallinnassa eli taidemuseo KUMU. Sinne pitää
hiukan kiertää Valge katua
pitkin. Siellä ylhäällä mäellä
on ihan hyvä parkkipaikka
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Tallinnassa liikkumaan meitä opasti Jaanika Kullerkupp.

myös busseille. Laagna teeltä
sinne ei pääse. Seuraavaksi
ajoimme Piritalle, jossa kävimme TV-tornilla. Sieltä
hautausmaan ohi ajaen palailimme Pirita SPA hotellin
pihan kautta koukaten keskustaan. Kiitimme Jaanikaa
hyvistä tiedoista. Voimme
osoittaa suosiotamme hänelle pyytämällä häntä oppaaksi
kaupunkikierrokselle. Hänet löytää Viron tulkkien ja
kääntäjien liitosta, sähköposti info@ettl.ee.

Teksti ja kuvat
Matti Kulmala

Huipulla kiinnostavaa
Siinä Virun aulabaarissa istuessamme tuli ahaa elämys.
Hotellin 23 kerroksessa ole-

Ja sitten se pakollinen
osuus
Matkoilla kuuluu pitää myös
vapaata ostosaikaa. Meillä se
alkoi nyt erään varastokaupan pihalla. Siirryimme siitä
vielä ennen laivan lähtöä kolmeksi tunniksi ihan keskustaan. Bussi lähti keskustasta
laivarantaan kolmelta iltapäivällä. Siinä oli hyvää aikaa
käydä vaikka missä, esimerkiksi syömässä. Allekirjoittaneella on menneestä ajasta
jäänyt pakkomielle käydä
Viru hotellissa kahvilla. Niin
nytkin.

Viru hotellin neuvostoaikaisen ”virallisen valvojan” työpöytä herättää vieläkin
kunnioitusta ja nyt myös hieman hilpeyttä.

va vakoilumuseo on auki ja
suomenkielinen opaskierros
alkaa juuri sopivasti. Ei kun
mukaan. Itse aikanaan Neuvostovallan aikana talossa
asuneena ei ihan kaikki ollut
uutta. Kyllä talon tavat tiedettiin. Nyt ne ovat julkisia. Nykyinen omistaja ei kainostele
kertoa kuuntelun ja vakoilun
ajasta. Kaikki talossa asuneet tai työskennelleet olivat
jonkun asteisen valvonnan
kohteena. Viru hotellihan

Tallinna Transportin uusi raitiovaunu ensimmäistä päivää ajossa 31.3.2015.

VA AT E - L A H J A - S I S U S T U S

^ŝŝůŝŶũćƌǀŝͲEŝůƐŝćͲ>ĂƉŝŶůĂŚƟǁǁǁ͘ŝůŽŝŶĞŶǀŝŝǀŝ͘Į

Lapin
luonto luo
outoa taikaa,
se on kaunis
ja ihmeellinen...
Yhdistyksen oma kelohuvila odottaa Sinua!
Mökki on rakennettu massiivisesta kelohirrestä ja pystyy majoittamaan mukavasti 4-6 henkeä ja tarvittaessa
jopa 8. Pyhätunturi tarjoaa aktiviteettejä ja lapin elämyksiä ympäri vuoden. Mökiltä on matkaa palveluihin
noin 1500 m. Katso myös www.pyha.ﬁ

Varustus on korkeaa tasoa: Täysin varusteltu keittiö,
pesukone, kuivauskaappi, astianpesukone, tunnelmasta
ja lämmöstä vastaa Tulikiven vuolukivitakka, 3 televisiota, joista 1 taulu- TV kortinlukijalla (antenniverkko),
DVD- soitin, vajasta löytyy 2 polkupyörää, lämpöpistoke
autolle. Pihalla on myös uusi, todella hieno grillikota.
Lomakohteen osoite:
Pyhätunturintie 1298, 98530 Pyhätunturi

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

HINNASTO JÄSENILLE:
Sesonkiviikot: 1, 8 ‒ 18, 36 ‒ 40, 52,53 / 400 € /viikko,
Muut ajat: 300 € /viikko
Henkilökannattajille: 500/400 € /viikko.
Kysy myös mahdollisia irtovuorokausia 60 € / vrk,
etusija kokonaisilla viikoilla.
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Sotilaskuljettajien kertauskurssi Kajaanissa
Kylmäkäynnistystä aurinkoisena lauantai-aamuna. Välillä tarvitaan kaapeleitakin apuvirran antamiseen.
Perinteeksi muodostunut
Tilausajokuljettajien ”kertausharjoitus”
pidettiin
Maaliskuun lopussa Kainuun prikaatissa. Kurssille
osallistui 19 aktiivista yhdistyksen jäsentä. Mukaan
harjoitukseen olisi mahtunut useampikin jäsen. Kurssin kouluttajina toimivat
Yliluutnantti Jani Prauda
sekä Liikenneopettaja Jani
Seppänen.
Kurssin sisältö muodostui
ajoonlähtötarkastuksesta,
kylmäkäynnistyksestä sekä
maastoajosta, joista muodostui direktiivipäivän sisältö.
Jokainen osallistuja sai siis
itselleen PV7 –direktiivipäivän. Lauantai kului pitkälti
direktiivikoulutuksen muodossa. Koulutuksen yhtenä
osa-alueena oli maastoajo
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lähimaastossa Masi, Rasi,
Eemeli, Atego ajoneuvoilla.
Päivän tehtävänä oli kerran
vinssata ja kerran hinata puomilla toista ajoneuvoa. Vanhakosken Esa saikin Masin
ojaan jumiin ja apuun tarvittiin toinen ajoneuvo vinssaamaan Masi ylös. Kurssilaiset
osallistuivat lauantai-iltana
moottorimarssille,
jossa
ajoneuvoina olivat Mersun
Actros sekä Scania kuormaautoja konteilla varustettuina
sekä Scania täysperävaunuyhdistelmiä kuljetuslavettiperävaunuilla varustettuina.
Moottorimarssi kulki Prikaatista Kontiomäen Shellin
kautta Paltamoon ja takaisin.
Sunnuntai kului ajotaitoharjoittelussa. Jokaisella oli
mahdollisuus kokeilla miten
mm. koukkulavalaitteet toimivat, miten täysperävaunuyhdistelmän peruuttaminen kulmaan onnistuu tai
miten kuljetuslavetti taipuu

Ari Wuori ketjujen parissa. Kari Yrjänäinen seuraa toimenpidettä.

Fredrik Krokars ketjusulkeisissa. Ari Heinonen seuraa taustalla.

kasarmialueen risteyksissä.
Mahdollisuus oli kokeilla lavapiikeillä varustettuja Valtra traktoria sekä LM truckia
kuormaamiseen.
Maastoajotaitojaan jokainen pystyi
vielä kokeilemaan mönkijällä
sekä telakuorma-auto Bandwagenilla.
Teksti Kim Venesjärvi
Kuvat Kim Venesjärvi,
Antti Parviainen
Kiitos kaikille kurssille osallistuneille sekä niille, jotka ovat
mahdollistaneet kurssimme
toteutumisen
MPK Pohjanmaan
maanpuolustuspiiri
Jukka Torppa
Kainuun prikaati:
Yliluutnantti
Markku Kovalainen
Yliluutnantti Jania Prauda
Liikenneopettaja
Jani Seppänen
Charter One, Fredrik Krogars

Maastoajossa voi joutua hankaliin tilanteisiin, jossa apua tarvitaan toista autoa vinssaamaan.

Jari Pohjoismäki tekee viimeisen tarkistuksen ketjuille.
Taitoajoa maastossa puiden välissä.
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Eemeli 8x8 yrittää ylös jyrkästä mäestä Matti Kärkölän ohjaamana. Tarmo Turunen seuraa apumiehen paikalta.

Ari Wuori moottorimarssilla ajovuorossa.

Bandwagen maastoajossa perävaunun kera.

Ylil. Jani Prauda pitää ryhmälle tyyppikoulutusta mönkijään.

Paririviin järjesty! Ei onnistunut aivan putkeen heti. Korjattavaa löytyi.
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Scania 8x8 oli yksi koulutuksessa käytetyistä ajoneuvoista.

MB Actros on saamassa konttia päälleen.

Peruuttaminen lavettiperävaunulla oli haasteellinen tehtävä useammalle meistä.

Sisu SM 8x4 kuljetuslavetti oli haasteellinen käännettä prikaatin risteyksissä.
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Uusi E18- moottoritie on tyylikkäästi istu
le tulevaisuuteen. Kunhan vain rahat rii

Entinen valtatie 1 eli nykyinen
110 tie on hiljainen ja palvelee
rauhallisempaa menoa arvostavia. Vilkkaista ja jopa pahasti
ylikuormittuneista ajoista
kertovat ohituskaistat. Joissain
suunnitelmissa niitä on ajateltu
poistaa. Onneksi siihen ei löydy
rahaa.

Ykköscafe 19/146 ABC
Tammisilta 21/144

ABC
Piihovi 54/111

TURKU
Cafe
Piikkiö19/146

Kasvihuoneilmiö
93/75

ABC
Nihtisilta 153/13

Haukanpesä
95/70

HELSI

SALO
Teboil
Neste Paimio Shell Halikko Muurla Design
47/119 Marketing 64/103 Kivihovi 81/86
31/137
Design Hill Muurla Suora47/119 myynti oy 64/103
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Ykköspesä/
Ykköspesä 95/70

ABC Lohja 110/56

utettu maastoon. Tässä on väylää pitkälittäisivät kunnollisen asfaltin ostoon…

INKI

Design Hill 47/119

Shell Halikko 47/119

ABC
Pyhtää 108/78
Sirius
Pyhtää 108/78

Neste Sipoonlahti
29/156
PORVOO

Shell
Pyhtää 118/68
Kafe Finlandia
117/67

KOTKA
ABC
Kuninkaantie
68/117

Neste Ankkurituuli Loviisa/ ST1
Loviisa 86/99

Hotelli Leikari
135/50
ABC
Amiraali 133/52

Rajahovi
Helsingistä 184,
Turusta 345

HAMINA
Kafe Finlandia
117/67
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PIETARI

E18-tie, Kuninkaantie

tämän päivän asussaan
Historiallinen Kuninkaantie
on yksi maanne tunnetuimpia
historiallisia väyliä. Se lähtee
Bergenistä Norjasta ja päätyy
Viipuriin ja Pietariin. Tietä
myöten kulkivat aikanaan
posti, tavarat ja ihmiset. Ajat
ovat kehittyneet 1300-luvulta
melkoisesti ja nykyinen E18
valtatie voitaneen katsoa
tämän historiallisen väylän
uusimmaksi versioksi. Virallisesti E18 valtatie lähtee
Pohjois-Irlannin Craigavonista ja päättyy Pietariin. Matkaa kertyy 1890 km. Suomen
osuus on kehittynyt huimasti.
Tämä maamme vilkkain ja
kansainvälisin liikennevirta
kulkee aina vaan sujuvammin.
Moottoritietä tai 4-kaistaista
väylää riittää Turusta Haminaan saakka. Turusta viitoitus vie ohikulkutien kautta,
jotta satamasta lähtevä ras-
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kas liikenne kulkisi mahdollisimman suuria väyliä pitkin.
Valtaväylällä on myös haara
Naantalista Kaarinaan.
Meidän ei välttämättä tarvitse miettiä noin syvällisesti, vaan katsomme millaisia
palveluja ja olosuhteita tieltä
löytyy nykypäivänä. Turusta
lähdemme liikkeelle satamasta, josta pääsemme suoraan
moottoritien alkuun. Taukopaikkoja ja matkailupalveluja
on luonnollisesti runsaasti.
Kaikki ketjut ovat edustettuina ja joukkoon mahtuu useita
yksityisiä toimijoita. Tässä
kuvauksessa näet miltei kaikki tienvarsipaikat sekä tien
välittömässä läheisyydessä
sijaitsevat, jotka ovat profiloituneet palvelemaan bussiryhmiä.
Timo Rinnekari

Vanha Turuntie eli Halikossa vanhaa kuninkaantien linjausta edustava
osuus. Historiasta kertoo Trömperin Kestikievari, joka on edelleen voimissaan toimien kesäkahvilana.
Kestikievarit ovat nykyään hienoja sekä monipuolisia palveluja tarjoavia
kokonaisuuksia. Löytyy palveluja nykyautoille ja ihmisille.
Trömperin kestikievari on wanhan ajan liikenneasema, siellä on juotettu
ja vaihdettu hevoset ja syötetty sekä majoitettu kulkijat. Nykyään talo
toimii kesäkahvilana. Kievari sijaitsee Hajalan kylässä, Salon ja Paimion
välimaastossa.

PIRKKAHALLIN BUSSINÄYTTELY
Pirkkahallissa järjestetty bussinäyttely keräsi kiinnostunutta
väkeä ympäri maata.
Esillä olleet kansankuljettimet
antoivat varsin hyvän kokonaiskuvan tämän hetken tarjonnasta.
Halliin oli saatu sovitettua bussien lisäksi myös autoalaan liittyviä toimintoja varsin monipuolisesti. Suurten bussien jatkona
olivat midi-ja pikkubussit sulassa
sovussa. Korien sisärakentamisen moninaisuus tuli hyvin esiin.
Asiakas voi valita melkein mitä
vain lisävarusteita perusrakenteiden täydennykseksi. Suoma-

lainen osaaminen verhoilualalla
antoi vakuuttavan näytön.
Näyttelyyn saapuneet messuvieraat kiittelivät hallinäyttelyn sääriippumattomuutta.
Hyvin usein ulkoilmassa
olevat kohteet ovat saaneet
osansa suomalaisesta säästä,
mutta nyt oli mahdollisuus
keskitt yä olennaiseen eli virikkeiden saamiseen omille
suunnitelmille niin kollegojen tapaamisen kuin myyntihenkilöstön esittelyn kautta.
Henkilökohtainen tapaami-

nen on aina hyväksi suhteiden ylläpitäjänä.
Näytteilleasettajat olivat varovaisen optimistisia näyttelyn suhteen. Taloudellinen
panostus on aina puntaroitava monelta kantilta ja periaatteessa kahdesta kolmeen
näyttelyn määrää vuositasolla Suomen kokoisella
markkina-alueella, pidett iin
suurena. Toisaalta taas näyttelyvieraiden ammatt ilaisuus
oli ilahduttava tekijä ja asioista päästiin puhumaan oikeissa mittasuhteissa.

Messujen anti oli positiivinen ja ideoita tuli myös jutturintamalle. Suomalaiseen
matkailuun on saatavissa
merkittävä määrä räätälöityjä
ja korkealaatuisia autotyypejä, joilla voidaan antaa kyytiä
kenelle vain. Näyttelyn soisi
muutt uvan jokavuotiseksi
alan ammatt ilaisten kohtaustilaisuudeksi.
Kuva ja teksti
Isko Uusimäki
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UUSI YRITYSJÄSEN

Petri Parkko Salpasafarit Oy;n pääpaikan edustalla Rauhanrannassa.

SALPASAFARIT OY
Salpasafarit Oy on Luumäeltä lähtöisin oleva
tapahtumajärjestäjäyhtiö
alueenaan Lappeenrannan
ympäristö. 1998 aloitettu
toiminta lähti alkuun
moottorikelkka-safarien
merkeissä.
Toiminta-idean kypsyttyä
riittävästi, yritys polkaistiin
käyntiin "päivässä". Kaikkien
asioiden järjestely vei kuitenkin oman aikansa, mutta
aloittamisessa ei viivytelty,
lumiajopelit pihaan ja hommiin.
Petri Parkko ja hänen yhtiökumppaninsa havaitsivat
kuitenkin ensimmäisen virallisen keikkapäivän aamuna,
että ajoon tarkoitetut kelkat
olivatkin hävinneet yön aikana firman pihasta. Asiakkaat
olivat tulossa ja katastrofi oli
valmistumassa. Kun hätä oli
suurin, oli apukin lähellä.
Ystävät ja kylänmiehet toivat
omat kelkkansa miehille lai-

Petri ja Marko Juhamo ravintolan baaritiskin takana.

naan ja huolimatta asiakkaan
hämmästyksestä probleeman
nopeasta ratkaisusta, lopputulos oli erittäin hyvä.
Yritys on nimensä mukaisesti
kiinteästi liittynyt Luumäki keskeiseen Salpalinjaan.
Linja itsessään on lähes
1000km pitkä kokonaisuus
erilaisia linnoitusrakenteita
ja panssariesteitä. Marsalkka
Mannerheim upseereineen
laittoivat projektin alkuun
ja loppu on mielenkiintoista
historiaa mitä erilaisimpine
tarinoineen.
Salpasafarit Oy:n toiminta
laajeni Luumäen Motellista
Lappeenrannan suuntaan.
Nykyinen päätoimipiste on
Rauhankylässä Saimaa Garden alueella järven rannalla.
Sieltä käsin järjestetään tilaustyönä erikokoisia tapahtumia ja opastettuja safareita
erilaisilla
kulkuneuvoilla,
mukaanluettuna apostolin
kyydillä tehtävät reissut, ympäri vuoden. Saimaan alue
on monipuolinen matkailu-

Näkymää Saimaalta.

Näkymää Saimaalle.
kohde koti- ja ulkomaisille
ryhmille, sekä B to B ( bisnes to bisnes) toimintoihin.
Maailmanmatkaajat arvostavat suomalaista hiljaisuutta
ja luonnonääniä. Salpasafarit
voi myös viedä ryhmiä itänaapuriin tutustumaan paikalli-

siin olosuhteisiin. Tilanteen
mukaan tehdään yhteistyötä
alueen muiden toimijoiden
kanssa.

www.salpasafarit.fi
Teksti ja kuvat
Isko Uusimäki
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516 D Mersu
PIILOPIDENNETTY 17-PAIKKAINEN

Tampereen
bussinäyttelyssä oli merkittävä määrä
erityyppisiä korirakenteita
esillä.
Verhoiluosaamisen
taidonnäytteet olivat pääosin
tehty Mercedeksen Sprinterraameihin. Alustojen kantavuuksien mukaan myös matkustajapaikkojen määrät ovat
kasvaneet.
Matkustajapaikka vie oman
tilansa. Perinteinen tapa lisätä penkkien määrää on ollut jatkopalan asentaminen
auton perään. Takaylitystä
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on voinut tulla huomattavasti. Jatko-osat ovat auton
myöhemmässä vaiheessa voineet alkaneet elää omaa elämäänsä mm saumakohdista.
Akselistojen alkuperäisten
mitoituksien suhteiden muutokset koriin nähden, ovat
saattaneet vaikuttaa ajoominaisuuksiin henkilöiden
istumapaikkojen muodossa.
Muutama "100 kg pikkupoika" takana sohvaryhmässä on
voinut keventää ohjauspyörän tuntumaa.

Tasapainoinen kokonaisuus.
Autocuby Bus Finland Oy:n
osastolla käynti johti tarkempaan tutkimiseen esillä olleesta pikkubussityypistä.
Turun lähellä Kaarinassa oli
Edustusautot Oy:n Mercedes Benz 519CDI huollossa.

Homman jälkeen lähdimme
autolla koeajolle paikkakunnan keskustan suuntaan.
Perinteisen
ajotuntuman
hakemisen sijasta istuin "turistina" eripuolilla matkus-

Vip-ovi
tamoa. Autoon noustessa
vippioven leveys kiinnittää
huomiota. Kulkuaukko on
riittävä. Porrasaskelman korkeus suhteessa leveyteen
ja syvyyteen on sopiva. Mitään kiipeilyfiilistä ei synny.
Oppaantuolia ei ole tässä
versiossa, joten käynti valitsemaan istuinta on helppoa.
Matkustamon yleisilme on
hillitty mutta tyylikäs. Penkkien nahkainen päällys on
tummanruskea, "niskaliina"
on vaalea. Ei huono valinta
Suomeen, koska vuodenaikamme ovat haaste mille
tahansa verhoilulle. Kaikissa istuimissa on selkänojan
kallistus ja kolmipistevyöt.
Niissä on riittävästi mittaa
isommillekin
henkilöille.
Yksittäis- ja paripenkeissä on
sivusiirtomahdollisuus. Seurusteluryhmiä on peräti kolme.Niissä olevat pöydät ovat
myös saaneet verhoilun. Pullotuet ovat upotettu levyyn.
Pullot, tölkit tai muut eväät
voidaan säilöä kylmään vastakkain olevien selkänojien
välisessä tilassa olevaan vetolaatikkokaappiin. Vastakkaisella puolella on kuljettajalle
oma lukittava lokero. Takana
on penkit neljälle, mutta ylimääräistä tilaa tuskin jää normaalikokoisille suomalaisille
istua rinnakkain. Matkustamon lasit ovat suuret ja näkyvyys on hyvä joka suuntaan.
Hattuhyllyt ovat avoimet ja
tarkoitettu vain pienelle tavaralle. Niiden alapuolella
ovat matkustajan käytettävä
suuttimen hallintavipu ja
lukulamput. Tämä malliver-

Kyömäkaappi
sio on valaistuksen osalta
monimuotoinen. Erilaisilla
vaihtuvilla värivaihtoehdoilla voidaan luoda melkeinpä
discoteekkitunnelma,
jos
niin halutaan. Matkustamon
katossa on kolme taittuvaa
näyttöruutua. Takana toinen
ruuduista on suunnattu selkä menosuuntaan matkustaville. Äänentoisto ei tarvitse
ylimääräistä volyymia matkustamon hiljaisuuden vuoksi. Nykyisen suuntauksen
mukaan autossa on normaali verkkojännitepistokkeet
jokaisen penkin kohdalla
esimerkiksi läppäriä varten.
AV-laitteistoon on normaalivarustusten lisäksi haluttu
langaton mikrofonisysteemi. Hyvä ratkaisu ja toimii
turvallisuudenkin kannalta
hienosti, kun puhujaa ei tarvitse siirtää mikrofonin luo,
vaan puheenvahvistaja tulee
äänenkäyttäjän luokse.
Auton etupäässä on suuri
moottori, joka siirtää kokonaisuutta kevyesti. Vaihteiston toimintaa tuskin huomaa
ja matkaa on mukava tehdä.
Tuuli ei suhise missään. Takana oleva tavaratila ei ole
suuren suuri. Sen käytettävyyttä on lisätty välihyllyillä.
Pakkaussilmää saatetaan kuitenkin kuljettajalta vaatia, jos
tavaraa on enemmän. Tampereen näyttelyssä olleessa
autoversiossa tilatarve oli
huomioitu, tukeva vetokoukku oli paikallaan perävaunua
varten.
Kuljettajan paikalla on hallintalaitteet kohdallaan. Käyt-

Avara matkustamo

Seurusteluryhmä

Näkymä takaa

Avoin hattuhylly
töohjekirjasta on kuitenkin
hyvä kerrata toiminnot. Näkyvyys taakse on varmistettu
peruutuskameralla. AV- laitteisto on myös hyvä opetella
ennen ajoonlähtöä, vaikka
näyttö on suurikokoinen.
Auto on hyvä esimerkki siitä,
kuinka kokonaisuus voidaan
tehdä asiakkaan tarpeiden
mukaan. Hintaluokka määräytyy perusratkaisun, alustan ja rakenteiden mukaan.
Teksti ja kuvat
Isko Uusimäki

MB 519CDI 7-vaihteinen automaatti
Saumaton korinjatko 400mm
Suuret Panoramalasit (tuplalasit)
Sähkötoiminen turistiovi
kaukosäädöllä
Syvennetty tavaratila
välihyllyillä ja väliseinällä
Vahvistettu alusta
(sis. 205/75R16 renkaat ,vahvistetut vakaajat, vahvistetut jouset)
17 paikkaa, joista 11 paikkaa
pöytien ääressä
Täysin säädettävät nahkaiset
istuimet
Suomenkielinen 3D kosketusnavigointi
Radio/cd/dvd/microfoni
Liikkuvan ajoneuvon digitv
3 x kääntyvä tv näyttö katossa
Peruutuskamera
Jääkaappi
Cupsolo kahviautomaatti
invertter 220 v / 2500w /
pistorasiat kaikissa istuin väleissä
Kuljettajalle omat lukittavat
kaapit x 2
Hands free bluethoot kuljettajalle
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Kapteeni katsoi
horisonttihin ...

Laivuri Atso Leikas
+358 (0)50 350 7321
atso.leikas@gmail.com
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Ingridin kotisatama Helsingissä, Halkolaituri Kruunuhaka.

misia. Väkisinkin tämän tästä
tulee mieleen Lasse Mårtensson
...kaikki muu paitsi purjehdus on
turhaa... Ympärillä näkyy paljon purjeveneitä. On niin hieno
ilma.
Musta hinaaja puuskuttaa ohi
reippaasti. Ingridillä ei ole kiire vaan mennään arvokkaasti
omaa tahtia.
Patinoituneet ruosteenpunaiset purjeet kuljettavat komeasti
auringon kultaamana. Aika pysähtyy. Kapteenikin ehtii istua
ja seurustella.

”Purjeet ylös”

Hulluna Ingridiin

Ingrid syntyi 1932, taitavissa veneentekijän käsissä Tanskassa. Säätä pelkäämättä jä
välillä myrskyisissä vesissä, se palveli turskanpyytäjiä kymmeniä vuosia. Tehtyään pitkän päivätyön Ingrid siirtyi suomalaisen omistajan toimesta perusteelliseen remonttiin
Ruotsin Simrishamniin. Uusi omistaja näki työtehtävissä kuluneen Ingridin kauneuden ja aloitti kunnostamisen, perusteellisesti ja taidolla. Siitähän kuoriutui osaavissa
käsissä kaunis purjelaiva. Vuonna 2002 Ingrid purjehti Suomeen ja 2013 siirtyi Atso
Leikaksen vastuulle ja iloksi.

Laadukasta ajanviettoa
Aurinkoisena syyskuun lauantaiaamuna joukko ystäviä saivat
kutsun kokoontua Halkolaiturille. Joukko oli osin toisilleen
tuttuja vanhoja koulukavereita
ja muita matkan varrella ystävystyneitä. Laivan kapteenina
toimii Atso Leikas. Katsellaan
ja ihaillaan laivaa, tutustutaan
toisiimme. Porukkaa on alle
kymmenen. Osa kokenutta merenkävijää, jotka ovat kiertäneet
purjehtien maapallon ympäri
ja sitten niitä, jotka astuvat purjelaivaan ensimmäisen kerran.
Kengät pitäisi olla kumipohjaiset purkkarit, että pysyy kannella. Mastoihin ei kuulemma tällä

reissulla tarvitse kiivetä. Purjehtia tarvitse osata mutta osallistua
saa. Jännittävää.
Satamasta lähdetään moottorilla liikkeelle, joka on niin hiljainen että tuskin kuulee. Heti
kun ollaan satamasta pois, niin
purjeet nostetaan. Siinäpä ensimmäinen tehtävä ja kun kapteeni käskee, niin me tehdään.
Ruoriinkin pääsi ja suuntima,
auringonkiloa kohden.
Laineiden liplatusta , äänetöntä
menoa. Laiva on iso, mutta ei
liian iso.
Seurustelu on helppoa ja miellyttävää, kun minkään äänen
yli ei tarvitse huutaa. Maisema
vaihtuu ja vaihdetaan kuulu-

Köydet järjestyksessä

Charteria vesillä
Ingrid on ihanteellisen kokoinen pienille ryhmille. Kannella
ollaan hyvän sään vallitessa,
sateen sattuessa salonkiin mahtuu reilusti 10 henkeä. Siellä on
myös mahdollista valmistaa
syötävää - välineet löytyy keittiöstä. Laivan voi varata ruokailun
kanssa ja silloin kokki nousee
laivaan. Voi tulla myös omien
eväiden kanssa. Makuutiloja 7
hengelle. Salongissä lämmitys ja
villapaitojakin tarpeentullen.
Ingridillä on mahdollista tehdä
myös pidempiä matkapurjehduksia, jotka voidaan räätälöidä
asiakkaiden toivomusten mukaan. Kohteena voi olla Saaristomeren ohella esimerkiksi Balttian rannikko tai Visby.
Harmajan majakan tuntumasta
ei ole enää pitkä matka Tallinaan. Sinne ei nyt tällä reissulla
mennä mutta eikai se mahdoton
ajatus olisi ollut. Passi mukaan.
Koukuttava kokemus.
Teksti ja kuvat Riitta Salmu

Salonki ja keittiö sekä makuutilat

Strömsdal puuskutti ohi.

Harmaja
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Volvo 9900

Malliston ja hinnaston yläpäähän
Volvo Bus Finland tuo asiakkailleen
tarjolle malliston yläpäässä olevan
9900-mallin. Aiemmin huippubussia
on rantautunut Suomeen yksittäiskappaleina ja käytettyinä. Ensiesittely
tapahtui Tampereen bussinäyttelyssä
maaliskuussa.

Legendaarinen turistibussi
Volvo 9900 mallimerkintänä otettiin käyttöön vuonna
2001, kun perinteinen Drögmöller-tehdas siirtyi ruotsalaismerkin omistukseen.
Neljä vuotta myöhemmin
Drögmöllerin tehdas Saksan
Heilborinissa suljettiin ja
bussituotanto siirrettiin Puolaan.
Samassa yhteydessä bussimalli "volvoistui", mutta
historiaa kunnioitettiin sivuikkunalinjan ja voimakkaan
teatterilattian voimin. 9900
yhtenäistyi Suomessa piirretyn 9700-mallin osalta.
Hienoa sikäli, että 90-luvun
alussa Ajokilla ja Deltalla
muinoin piirrettyjen Regalin
ja Starin parhaat puolet näkyvät vielä tänäänkin Volvon
busseissa.
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9900 Suomeen
- Asiakkaamme ovat pitkään
toivoneet jotain 9700-mallin
yläpuolelle. Niitä toiveita on
nyt kuultu, ja otimme tämän
valmiin huippubussin myös
Suomessa tarjolle, valaisee
Petteri Reku Volvo Bus Finlandista.
Kyseessä on siis Puolan
tehtaalla valmistettava valmisbussi. Siinä missä Carrusdeltan valmistamaa "syömähammasta" eli 9700:a saa
muokkailtua haluamallaan
tavalla, niin "ysiysi" on charteriin tehty valmis täysturistibussi. Auton varusteet
ja materiaalit ovat "perus9700":aa parempia ja niitä on
enemmän.
Kuljettajan vinkkelistä katsottuna 9900 on tuttua ja turvallista Volvoa. Tuoteperheideologiassa on siis hyviäkin
puolia. Sen sijaan kuljettajan
paikkaa tehdään kolmena eri
kokoversiona. Yleensä kuljettajan tilaa leimaa ahtaus,
joten väljin vaihtoehto olisi

Tuttua Volvoa, mutta ikkunalinja paljastaa huippumallin.

omassa ruksilistassani tärkeä
kriteeri. Itse miellän kuljettajaoven olevan erityisen hyvä
varuste tilausajobussissa.

version tietenkin. Dieseliä
mukaan mahtuu 600 litraa ja
ad-blueta 64 litraa.

Tekniikkapuolelta

Esittelybussi kiiruhti takaisin Tanskaan

Nykyvolvojen tapaan bussissa on tupla-akusto, jota ruokkii kolme laturia. Kolmeakseliseen versioon tarjotaan
460 heppaista 11-litraista
moottoria, joka vääntää 2200
Nm:a. I-shift-vaihteisto sisältää viimeisimmän softa-

Ysiysi esiteltiin Tampereen
bussinäyttelyssä, johon oli
Tanskasta saatu mallikappale. Charter Club -lehti pääsi
tutustumaan autoon juuri ennenkuin sen oli määrä palata
takaisin. Mitä lisäarvoa 9900
toisi bussiyrittäjälle? Aina-

- Matkustamossa on voimakas teatterilattia.

- Kuljettajan tila on totutun toimiva.
- Kuljettajan oma ovi on mainio varuste myös tilurissa.
kin sen, että saisi kompaktin
huippubussin vaativaan tilausajoon "suoraan valmistaMoottori: DK11K
jalta". Sopivalla teippauksella
Akut: 2x105 Ah ja 2x35 Ah
voisi hyödyntää voimasta ikPituus: 13,8 metriä
kunalinjaa, sillä ohan se eriKorkeus: 3,74 metriä
lainen kuin missään muussa
Pax 57 (kolme tähteä)
tilausajobussissa - esitteiden
Invertteri 220V / 3000W,
kansikuva ainesta siis.
31 virtapistoketta
Tavaratila 13,5m3
Teksti ja kuvat: Kimmo Wirén

- Euro 6 moottorissa kierrätetään pakokaasutkin.

BUSSIMATKAT
BUSSIMATKAT PIETARIIN
PIETARIIN

To
alkaen 219
219 !€
To -- su
su 44 pv
pv alk.
alk. 199
199 €! syksy-talvi.
syksy-talvi. Kesällä
Kesällä alkaen
Majoitus
Majoitus hotelli
hotelli Moskova
Moskova 22 HH
HH sis.aamiaisen,
sis.aamiaisen,
matkareitti
Turku
Helsinki
matkareitti Turku - Helsinki -- Hamina.
Hamina.
Useita
Useita lähtöjä
lähtöjä myös
myös Jyväskylästä.
Oulusta-Jyväskylästä.
Junalla
Pietariin
pv alk.
alk. 140
140 !€
Junalla Pietariin päivittäin
päivittäin Helsingistä
Helsingistä 22 pv
Meiltä
64 !.
€.
Meiltä kaikki
kaikki Venäjän
Venäjän viisumit
viisumit alk.
alk. 64
Vuosiviisumi
LAL:n
puollolla
92
€.
Kertaviisumi
80 !.
€.
Vuosiviisumi LAL:n puollolla 92 !. Kertaviisumi 80
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Charter Club
-KERRALLA BUSSILLINEN ASIAKKAITA
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Kirkk ättylän äytillä Pon koti?
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Linja on Huil
Missä

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
Puolisivua (vaaka) 1/2 4-väri

170x257 pmm 1000 €
170 x126 pmm 650 €

Neljäsosa (vaaka) 1/4 4-väri
170 x 64 pmm 400 €
Kahdeksasosa (vaaka) 1/8 4-väri 170 x 28 pmm 200 €
PÄÄTOIMITTAJA

Matti Kulmala 040 9631581

matti.kulmala@tilausajokuljettajat.fi

ILMOITUKSET:
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
Anne-Mari Salminen
Isko Uusimäki 0400 268 728
Tel. +358 405 026 389
isko.uusimaki@tilausajokuljettajat.fi
ilmoitusmyynti@tilausajokuljettajat.fi
AD/taitto
Timo Rinnekari
Riitta Salmu 0440 752 297
Tel. +358 408 292 413
aineisto@tilausajokuljettajat.fi
timo.rinnekari@tilausajokuljettajat.fi

Charter Club
JULKAISIJA Tilausajokuljettajat,
Kuhatie 4, 23100 MYNÄMÄKI

PAINO
Painola T Nieminen Oy
Jousitie 2. 20760 Piispanristi
Puh. 02-274 9222
Painosmäärä 3 500 kpl
www.tilausajokuljettajat.fi
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Yli 100
täydellistä
taukopaikkaa

Hengähdä rauhassa vaikka pidempikin hetki.
Monet ABC-liikennemyymälät tarjoavat
tilausajokuljettajille ja matkanjohtajille omat
tauko- ja virkistystilat. Tarkista asemakohtaiset palvelut verkkosivuilta abcasemat.fi
tai mobiilisti m.abcasemat.fi.. Auta myös
liikennemyymälää varautumaan ryhmäsi
tuloon ilmoittamalla siitä etukäteen.
Tervetuloa!
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UUSIA YRITYSJÄSENIÄ

KÄPYLÄN KARJALA
-TALON RAVINTOLA KARELIA

SAMPPALINNAN KESÄTEATTERI

Turun keskustassa oleva kesänäyttämö on suosittu käyntikohde
Kesäteatteri on suomalaisen suven eräs ominaispiirre ja katsojien
mielenkiinto on vuosittainen jännitysnäytelmä teatterilaisille. Ajan
saatossa suuremmat paikat ovat satsanneet katsojien viihtyvyyteen aina
vain enemmän, eikä suotta. Erilaiset
sääsuojarakenteet ovat lisänneet
käyntimääriä, kun sateen sattuessa
voidaan selvitä kuivin varustein.
Samppalinnan kesäteatteri
on toiminut yli 50-vuotta ja
niihin vuosiin mahtuu musikaaleja, musiikkinäytelmia,
klassikoita ja uutuuksia.
Pyörivä katsomo on näytelmän lavastustuksille mitä
mainioin tekninen keksintö. Riippuen esityksestä,

lavasteet voivat olla kiinteitä
tai kohtausten aikan muutettavia. Näyttelijät ovat kaikki
ammattilaisia.
Tälle kesälle on luvassa

Onnen Päivät - musikaali.

Heikki Sankarin ohjaaman
kantaesityksen
alkuperä
on Paramount Pictures-tuotantoyhtiön luoma "Happy
Days" tv-sarja. Käsikirjoituksen tekijäoikeuksia valvoo Samuel French Limited.
Fonzie-veijaria esittää Heikki
Hela.
Lisää Samppalinnasta:
www.samppalinnanteatteri.fi

MUUMIMAAILMA NAANTALISSA
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Helsingin
Karjala-talossa
Käpylänkuja 1:ssä toimii
Pekkores Oy:n Ravintola Karelia. Sen erityisosaaminen
liittyy ravintoloitsija Pekka
Pärssisen
ammattitaitoon
karjalaisen ruokaperinteen
esilletuojana. Hänelle on
karjalaisuus tullut verenperintönä. 40 vuoden työkokemus sisältää merkittävän
kansainvälisen näkökulman
kehittymisen.

Lounas-ja tilausravintolan
sekä pitopalvelun lisäksi ovat
erilaiset tapahtumat tuotantolistoilla.
Bussimatkan ruokailuosuudet voi hyvin suunnitella
siten, että tilataankin makumatka karjalaiseen tyyliin
sitä ammatikseen tekeviltä
henkilöiltä. Karjala-talossa
on asianomainen interiööri
elämysten saamiseen.

Muumit ovat
kestosuosikkeja
maailmalla.

matkalaukkuaan ja puhuvat
omalla kielellään. Muumialue on hyvin toiminnallinen
ja kaikenikäiset voivat tarkkailla ympärilleen mielenkiintoisia asioita.

Muumimaailma aurinkoisessa Naantalissa on kokoperheen käyntipaikka. Tuskin Tove Jansson uskalsi edes
unelmoida hahmojensa saamasta
suosiosta 70 vuotta sitten julkaistessaan ensimmäisen Muumikirjansa
” Muumit ja suuri tuhotulva”. Sen
tarkoituksena oli luoda ihmisiin positiivista mieltä vaikeiden sotavuosien
jälkeen.
Muumimaailma Naantalissa
on erittäin monimuotoinen
tarjonnaltaan. Joka vuosi tulee jotain uutta ja tänä vuonna on luvassa mm Tiuhti ja
Viuhti. He raahaavat suurta

www.ravintolakarelia.fi

Muumimaailma on kiinnostava kansainvälisestikin.
Kaikkialta saapuu ryhmiä tutustumaan peikkojen ja heidän ystäviensä ympäristöön.
Esimerkiksi
japanilaisille
muumit merkitsevät todella
paljon.
Muumimaailman reitti on
hyvin merkitty Naantalissa
ja sinne on helppoa osata.
Tarkemmat ohjeet kannattaa
katsoa netistä www.muumimaailma.fi.

PELLO

Uudistunut Hotelli Pellonhovi
Tervetuloa nauttimaan Pellonhoviin
Lounas 11 € Aamupala 7 € Kahvit Pulla 3,5

Puh. 016-513911
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Tilausajokuljettajat ry järjestää messumatkan
���������������� �������������������������������������
�

Busworld Kortrjik Europe bussinäyttelyyn 15-18.10.2015

��������� ��������
Alustava ohjelma:
��������
15.10 Lento Helsinki 7:35 – Bryssel 9:15 Tutustuminen VDL:n tehtaaseen Roeselaressa
���� to������������������������������
Majoittuminen hotelliin
Leopold Hotel, Oudenaarde
�����������������������������
� �����������
16.10 Kortrjikin
bussinäyttelyyn
tutustuminen (avoinna 10:00-19:00)
!�� pe
�����������
����������
" �#�� ���$�%�#�����#�
Illaksi
kuljetus
Brysseliin
Majoittuminen
Hotel Floris Ustel Midi, Bryssel
�
la 17.10 Kiertoajelu BrysselissäYhteinen illallinen ja illanvietto
� �������
& ���������'�����(����������������������)��
������*�**+���**,
su 18.10 Omaa aikaa tutustua Brysseliin.
Lento Bryssel 19:20 – Helsinki 22:45
-��������������������������
HINTA: 755€ Hintaan sis: - Lennot Hki-Bru-Hki
!�� 		
�����������
����.� ����/�����!�#�$��������
- majoitukset
2hh 1 yö Oudenaarde, 2 yötä Bryssel, aamiaisella
�
		
- pääsylipun messuille - kuljetukset kohdemaassa -kiertoajelun Brysselissä
���������
		
- yhteinen illallinen viimeisenä iltana. Matkalle on varattu ”vain” 25 paikkaa.
&���� �����������������(
Ilmoittautuminen ja varausmaksu tulee tehdä 12.6.2015 mennessä
0��������������������������������
kim.venesjarvi@tilausajokuljettajat.fi, puh. 040-7315151.
�
Varausmaksu 150,- suoritetaan Tilausajokuljettajat Ry:n tilille, FI76 31311 000 636807.
���������
Viestiin merkintä Kortrjik , oma nimi, jos maksajana on joku muu taho kuin sinä itse.
%������������������������������
���� ������������1*������������11�2�
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PORKKALA
JA SEN YMPÄRISTÖ
Jatkosodan jälkeen Suomen oli
luovutettava Neuvostoliitolle
Karjala ja Petsamo, lisäksi oli
vuokrattava Porkkalan alueelta
maata sotilastukikohtaa varten
50 vuodeksi. Kaikkiaan sotien
vuoksi joutui jättämään kotinsa
n. 420 000 suomalaista , joista
7200 oli vuokra-alueen asukkaita. Miehitysalueeseen kuului
lähes koko Degerbyn kunta,
suurin osa Kirkkonummea ja
Siuntiota.

”Porkkala parenteesi”
Kansa antoi alueelle nopeasti
nimen "Porkkala parenteesi",
eli suluissa oleva aika. Neuvostoliitto perusti alueelle
meritukikohdan ja vain parinkymmenen
kilometrin
päähän Helsingistä sijoitettiin lähes 30 000 sotilasta ja
siviiliä. Friggesbyhyn rakennettiin lentokenttä suihkukoneille. Alueelle sijoitettiin
myös panssarijoukkoja. Todellisuudessa alue oli kuin
pieni kaupunki päiväkoteineen, sairaaloineen ja kouluineen.

”maailman pisimmässä
rautatietunnelissa”
Aluksi rantarata suljettiin ja esimerkiksi Turun junat kiersivät
Hyvinkään tai Toijalan kautta.
Vuonna 1947 rata avattiin taas
henkilöliikenteelle. Junat kulkivat vuokra-alueen halki ikkunat
peitettyinä "maailman pisimmässä
rautatietunnelissa"ja
neuvostosotilaiden vahtiessa
eteisissä. Junia vetivät alueen
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halki neuvostoliittolaiset veturit. Syyskuussa 1955 ilmoitettiinkin yllättäen, että neuvostoliitto luopuu alueesta.
Tammikuun 26 päivänä 1956
miehitys oli ohi ja raja avattiin. Tämän jälkeen porkkalalaisten oli taisteltava oikeudestaan omiin maihinsa,
mutta lopulta he saivat lunastaa alueensa takaisin. Alkoi
kallis jälleen rakentaminen,
metsät oli ammuttu hajalle,
pellot olivat täynnä romua,
yli puolet rakennuksista oli
poissa ja loputkin heikossa
kunnossa.

Degerby
oli oma 1400 asukkaan kunta, joka jäi lähes kokonaan
vuokra-alueelle.
Vuonna
1946 jäljelle jäänyt osa 13,4
neliökilometriä liitettiin Inkooseen ja 1956 palautetusta
loppuosastakin 74,5 neliökilometriä tuli Inkoota. Vuonna 1931-1932 rakennettu
kirkko palautui 1956. Kirkko
oli erittäin huonossa kunnossa ja kunnostus maksoi 10
miljoonaa silloista markkaa.
Kirkko vihittiin uudelleen
käyttöön 1958 ja se kuuluu
Inkoon seurakuntaan. Kirkon läheisyydessä on Kisu
Jernströmin Degerby Delikauppa, josta on iltapäivisin
mahdollista tilata ryhmille
kahvit. Läheisyydessä on
myös Igormuseo, joka kertoo
kuvin ja selostuksin miehitysalueen historiasta, mm kuvia
ja esineitä sekä haastatteluja
entisistä neuvostokansalai-

sista. Museo on auki kesäisin
auki tiistaista lauantaihin 1116 ja talvisin arkilauantaisin
12-16 Ryhmiä otetaan vastaan sopimuksen mukaan.
www.degerby.fi 040 5418
528 igor@degerby.fi

Siuntio
On tunnettu mm kylpylästään. Mutta harva tietää, että
vajaan kymmenen kilometrin säteellä alueella sijaitsee
kolme keskiaikaista harmaakivirakennusta. Pyhän Pietarin kirkko on näistä vanhin,
rakennettu vuosien 14601489 välillä, sen jälkeen tulee
Suitian linna ja parikymmentä vuotta nuorempi Sjundbyn
linna. Suitian on rakennettu
1540 luvulla. Valtioneuvos
Erik Claes Fleming omisti
tilan 1560-1597 ja linna oli
Flemigin suvun hallinnassa lähes 200 vuotta. Kartanolinna on August Wreden
luoman varhaiskeskiaikanen
tyylin mukainen 1800-1900
luvuilta. Valtio osti kartanon
alueet 1930-luvulla. Vuosina
1975 - 2006 kartano oli Helsingin yliopiston käytössä
ja opinahjo myös restauroi
sen vuosituhannen lopussa.
Viimeksi kartano on ollut
Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa ja myynnissä. Yksi
vahvimmista ostajaehdokkaista on viereisen Gårdgullan kartanon isäntä Gustav
Rehnberg, siitä lisää hieman
myöhemmin. Kolmas kivilinna on Sjundby. Jacob
Henrik Hästesko aloitti linnan rakentamisen 1560, kun
Sjundby oli toiminut kolme
vuotta kuninkaankartanona.
Hästeskon leski meni naimisiin Claes Åkeson Tottin
kanssa ja tämän jälkeen kartanon omisti lyhyen aikaa
kuningatar Kristiina. Loh-

jalta lähtöisin oleva Thomas
Eriksson lähti 1600 luvun
lopulla Tukholmaan. Siellä
hänestä tuli kuninkaan rahastonhoitaja ja hänet aateloitiin Adlercreutziksi ja hän
osti tilan 1698. Siitä lähtien
tila on ollut saman suvun
hallinnassa. Linna kärsi pahoja vauriota vuokrakauden
aikana, mutta on nykyään
hyvässä kunnossa ja yksityiskotina. Linnaan järjestetään
ryhmille tilauksesta opastuskierroksia ympäri vuoden ja
kesäisin yksityisille vierailijoille erikseen ilmoitettavan
aikataulun mukaan. Linnan
vanhassa viljamakasiinissa
toimii kesäisin tunnelmallinen Cafe Sjundby. yhteystiedot 09-2564040, info@
seaction.com. Seactionilla on
myös vuokramökkejä, ruokatarjoilua ja melontakeskus.
www.seaction.com

Gårdskullan
kartanon
Gårdskullan kartanon on
ollut Rehnbergin suvun
hallinnasta vuodesta 1840.
Alueella on yksityinen Traktorimuseo joka on perustettu 1988 ja sisältää yli 10 000
esinettä mm. n 100 traktoria
vuosilta 1924 - 1960. Museo
on auki ryhmille sopimuksen
mukaan. Alueella on 60 hengen ravintola A-oikeuksin ja
samankokoinen kokoustila
ja lauantaisin auki oleva lihamyymälä. Lisätietoa löytyy
osoitteesta www.gardskulla.
fi

Hvitträsk
Herman Gesellius, Armas
Lingren ja Eliel Saarisen
Hvitträsk Kirkkonummella vuokra-ajasta näkyy vielä
hieman katoavia jälkiä Upinniemen suuntaan ajettaessa
sekä Ragvaldsin museoalueen näyttelyssä. Museo on
auki kesälauantaisin ja muina
aikoina sopimuksen mukaan.
Ryhmien kannattaa kuiten-

Matkasi varrella

uudistettu

taukokeidas Neste Oil Häijää
@cibUgbcihcdmX}gh}^c_Ud}]j}
<Yf_i``]gYh{`UWUfhY!Ubbc_gYh
M`]&$$Ug]U_UgdU]__UU
Muista tilausajokuljettaja/matkanjohtaja passimme.

Neste Oil Häijää

Kauppakuja 1, Häijää, Sastamala
puh. 020 728 9020 nestehaijaa.ﬁ

kin sopia käynnistä etukäteen p. 0400 012 872 www.
kirk konummi.fi/rag valds.
Tunnetuin Kirkkonummen
matkailukohteista on tietenkin arkkitehtien Herman
Gesellius, Armas Lingren ja
Eliel Saarinen vuosina 1901
-1903 rakennuttama Hvitträsk. Arkkitehtien kotina ja
ateljeena olleissa rakennuksissa toimii nykyään museo
ja ravintola ympäri vuoden.
Rantasauna on vuokrattavissa ja avantoon pääsee talvella.
Museo on auki 1.5 -30.9 päivittäin 11 -17 ja muina aikoina keskiviikosta sunnuntaihin 11 – 17.

Majvik
Kongressi ja koulutuskeskus Majvikin rakennutt i
korvaklinikan perustajana
tunnett u professori Artur
Af Forselles kesäpaikakseen
1900 luvun alussa. Forsellin tyttären omistamasta
huvilasta tuli miehitysaikana kenraali Kabanovin tiedusteluesikunnan tutka- ja
radioasema.
Miehityksen
jälkeen Anne-Marielle ja Jarl
Weckman muutt ivat takaisin
ränsistyneeseen villaansa ja
kunnostivat sen asuttavaksi.
www.majvik.fi . Uusimpana
tulokkaana on entinen Kansallis-Osake Pankin entisenä
koulutuskeskuksena ja nykyään hotellina ja kylpylänä toimiva Långvik Congress Welness Hotel. www.langvik.fi

Pokrova
Muita kohteita on ensimmäinen itsenäinen Ortodoksinen luostari v. 1995 alkanut
Pokrova. Pokrova tarjoaa jumalanpalvelusten lisäksi majoitusta, kokouksia ja ruokailuja. Ryhmävierailut tiistaista
lauantaihin joko klo 11.00 tai
13.30 sisältää kirkon ja alueen esittelyn. Yhteydenotot
arkisin 9.00 – 16.00
p. 09 22 11 400
www. Pokrova.fi .
Muita kohteita ovat mm. Eestikylässä toimiva Maatilapuoti josta löytyy lähiseudun
tuotteita. aukioloajat ja ajoohjeet www.maatilapuoti.fi .
Porkkalan alueella toimiva
Kotieläinpiha Rehndahl ja
Degerbyssä toimiva lemmikkipuisto tarjoaa nähtävää ja
koettavaa pienemmille matkalaisille. www.rehndahl.fi ja
www.lemmikkipuisto.com.
Pienellä alueella on kaiken
ikäisille nähtävää ja koettavaa useammallekin kokopäiväretkelle lyhyen matkan
päässä pääkaupunkiseudusta. Tiet ovat kohtuullisen hyväkuntoisia ja maisemiltaan
vaihtelevia ja onpa siellä
muutama osuus vanhasta
Kuninkaantiestäkin.

Jorma Kuismin
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7 000 kilometriä ja 11 maata
- näin sujui suomalaisbussin matka halki Afrikan

Pikavuorolaiset suunnistivat Afrikassa GPS-laitteiden lisäksi klassikkokartan avulla.

Etelä-Afrikasta Egyptiin
matkannut suomalaisbussi
on saapunut maaliin onnellisesti. Täysin mutkitta
matkasta ei selvitty.
Kuljettaja: ”En suosittele
Afrikassa autoilua kenellekään”
Maailmanympärimatkaa tekevän
suomalaisbussin kenties eksoottisin
etappi on saavuttanut päätepisteensä. Matkaa tehtiin Afrikassa
kaikkiaan noin 17 000 kilometriä.
Etelä-Afrikan Kapkaupungista Egyptin Aleksandriaan kulkeneen reitin
varrelle osui 11 maata.
- En suosittele Afrikassa autoilua
kenellekään, varsinkaan pimeässä.
Teillä on paljon ihmisiä ja eläimiä,
jotka tekevät autoilusta vaarallista. Paikalliset ottavat myös isoja
riskejä liikenteessä eivätkä noudata
liikennesääntöjä. Ratin takana ei
naurata, varsinkin kun tiet ovat
välillä kauheita, sanoo linja-autoa
neljän kuukauden ajan luotsannut

Kippari Laine soluttautumassa pingviinien joukkoon Boulders Beachilla,
Kapkaupungissa 30.11.2014.
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Pikavuorolaiset ihmettelemässä hylkeitä. Vaiko toisinpäin?

kuljettaja Jani Laine.
Koko matka taitettiin 27-vuotiaalla
bussivanhuksella. Afrikan mantereen
taittaminen on sekä matkustajille
että Ajokki Royalille kova saavutus.
Auto joutui vuoristoisilla ja huonoilla
teillä tiukille.
Bussi suoriutui Afrikan halki kuin
ihmeen kaupalla
Moni epäili matkan onnistumista ja
vanhan bussin kestävyyttä, mutta
kippari Laine luotsasi kulkuneuvonsa
Afrikan halki haasteista huolimatta.
Ajokista hajosi heti siirtoajon toisena
päivänä rengas.
Paineilmajärjestelmää jouduttiin korjaamaan muutamaan
otteeseen matkan aikana, startin
kanssa oli ongelmia, kaasu hirtti
kiinni, pyyhkijät eivät toimineet koko
reissulla ja sähkökytkennät syttyivät
kerran palamaan. Bussi on myös niin
matala, että puskuri otti useamman
kerran osumia.
- Kun rengas toisena päivänä hajosi,
tajusin saman tien, että tulossa on
kova matka. Usko matkaan ja perille
pääsemiseen ei kuitenkaan kokonaan
loppunut missään vaiheessa.

Ajokin pysähtyessä pienempään kylään ympärille kertyi aina runsaasti ihmettelijöitä.

Haastavinta reissussa ei olleet Ajokin
pienet tekniset viat, vaan Afrikan tiet
ja liikenne. Tansania, Kenia ja Etiopia
olivat autolle kovimmat maat,
oikeastaan liian haastavat.
Pitäisi olla maastobussi, jotta olisi
parempi ajaa, Laine sanoo.
- Teitä onneksi rakennetaan, joten
ehkä 5-10 vuoden päästä tämäkin
reitti on helpompi. Tosin itse en
ajatellut vastaavaa bussireissua
Afrikkaan tehdä. "Positiivista on,
ettemme kohdanneet aseellisia
ryöstöjä"
Pikavuoron matkalle osui 10
rajanylitystä, joiden sujuvuus jännitti
etukäteen. Suurin osa yksistä onnistui
lopulta kuitenkin helposti. Reitti kulki
Etelä-Afrikan, Namibian, Botswanan,
Sambia, Zimbabwen, Malawin,
Tansanian, Kenian, Etiopian, Sudanin
ja Egyptin kautta.
- Hankalinta reissussa oli byrokratia. Etenkin Egyptin byrokratia
oli äärimmäisen hankalaa ja olen
siihen pettynyt, Laine sanoo. Erittäin
positiivista puolestaan on se, ettei
kukaan sairastunut vakavasti emmekä kohdanneet aseellisia ryöstöjä.

Pohjois-Afrikan teillä liikkui enemmän kameleja kun taas etelässä
vaaratekijöinä olivat aasit, lehmät ja vuohet.

Välillä matkalla joutui väistelemään myös kirahveja.

Botswanassa elefantit kulkivat aivan tien vieressä.
Liikennemerkit varoittivat paikallisesta eläimistöstä.
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Namibian suola-aavikoilla oli tyhjyyttä silmänkantamattomiin. Kippari
Laine kuitenkin yllättyi positiivisesti siitä kuinka hyvä suolatietä oli ajaa.

Pikavuoro ylitti Päiväntasaajan 5.2.2015

Pääsimme turvallisesti perille. Kaiken
muun varmasti ymmärtää myöhemmin paremmin, tiivistää Laine.
Bussin kulkua on voinut seurata
Rantapallo-matkailusivuston Pikavuoro Maailman ympäri -blogissa,
jonne matkasta on raportoinut
Pikavuororeportteri Anu Vaheristo.
- Tämä on rankin matka, jonka
olen koskaan tehnyt, ei todellakaan
mikään lomareissu. Olen kuitenkin
äärimmäisen iloinen ja onnellinen,
että olin mukana, tiivistää Vaheristo
tuntemuksiaan matkan jälkeen.
KUVAT JA TEKSTI
ANU VAHERISTO

Ajokki Wadi Halfan aamuauringossa odottamassa
matkaa Afrikan etapin viimeiselle rajanylityspaikalle.

Ilta-auringon laskiessa pikavuorolaiset innostuivat
pelaamaan jalkapalloa paikallisten pikkupoikien
kanssa Namibiassa.
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Botswanassa teillä seikkaili myös seeproja.

Keniassa maisemat muistuttivat ajoittain
todella paljon Australian takamaita.

Pikavuoroporukka Grünaussa, Namibiassa.
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Pohjois-Sudanissa tiet olivat hyvässä kunnossa, mutta horisontti pysyi tyhjänä.
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Ohi on. Kippari riemuitsee menestyksekkäästä matkasta Kapista Kairoon.

Vinkkejä pääkaupunkiseudulle

Helsinki ja koko pääkaupunkiseutu on suuri
matkailukeskittymä
mitä tulee maahamme suuntautuvaan
turismiin. Tämä tietää
töitä meille ja odotettavissa onkin erittäin
vilkas tilausajokesä,
edes mahdollinen
pieni hiipuminen ei tule
tilannetta muuttamaan.
Toivomme, että työskentelymme olisi mahdollisimman miellyttävää
meille itsellemme ja
etenkin asiakkaillemme, unohtamatta
muita kaupunkiliikenteessä olevia. Tätä
varten olen koonnut
muutamia vinkkejä
pysäköintipaikoista,
liikennejärjestelyistä ja
hyviksi osoittautuneista
käytännöistä.
Pitkäaikainen pysäköinti
ilman aikarajoitusta
Mäntymäen kenttä, Paavo
Nurmen patsasta vastapäätä
Elielin alueella, ns. kirjaston
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tontilla, Sanoma- talon vieressä.
päivisin tunnin aikarajoitus
Kamppi, Autotalon luona.
Päivällä tunnin rajoitus,
Temppeliaukion kirkon asiakkaille. Yöpysäköinti rajoituksetta
Katajanokka, Kauppatorin
vieressä, maailmanpyörän
vinoparkki.
Hakaniemessä,
Hakaniemen sillan alla

Lyhytaikainen
pysäköinti,turistipysäkit
aikarajoituksella

Postitalo/Kiasma,
Mannerheimintie
Finlandia- talon piha-alue
Mäntymäen kenttä,
Oopperatalon puoleinen reuna
Runeberginkatu Kamppi
Runeberginkatu länsipuoli
välillä Ilmarinkatu
Lutherinkatu
(Temppeliaukion kirkko)
Senaatintorin ympäristö,
Unioninkadulla kirkon vieressä
sekä kesäisin Kirkkokadulla (2h)
Fabianinkatu, Kappelin
vieressä.
Vanha kauppahalli,
Eteläranta
Mikonkatu, kansallisteatterin ja
Casinon vieressä
Ruotsalaisen teatterin edessä,
Mannerheimintiellä
Ruotsalaisen teatterin vieres-

sä, ajo Eteläesplanadilta
Kasarmintori, 2 bussia,
Et Makasiinikatu
Lönnrotinkatu,
Mannerheimintien kulma
Liisankatu,
Sotamuseota vastapäätä
Makasiiniterminaali
Olympiaterminaali
Katajanokan terminaali
Vilhonkatu, alamäessä ennen
Mikonkatua. Keltainen pysäkki, ei
aikarajoitusta
Arabiakeskus, tehtaanmyymälät ja museo. Yhdelle bussille
2 h paikka paikkuripysäkin
jälkeen ( vain arkisin )
Huom! Tiedot ovat huhtikuulta
2015, tilanteet saattavat muuttua
ja varsinkin kaupungissa järjestettävät tapahtumat aiheuttavat
tilapäisiä muutoksia.
Tietoa saa netistä:
www.visithelsinki.fi
(tätä kirjoitettaessa ei ollut tietoa,
mutta ehkä kauden alussa on)
www.tilausajokuljettajat.fi

Muutama vinkki
auttamaan meitä
kaikkia

Liu´uta esim. Senaatintorin
laidassa, Sibelius-monumentilla
ja yms....
Pysäköi tarkasti siten, että käytät
mahdollisimman vähän tilaa
Noudata liikenteenohjaajien

ohjeita, samoja neuvoja pitää
noudattaa, vaikka ohjaajat
eivät ole aina paikalla.
Kaivopuistoa ajetaan aina
idästä länteen eli Olympiaterminaalilta kohti Länsisatamaa.
Joudut kuitenkin hieman häiritsemään muuta liikennettä, säilytä
maltti ja ystävällinen asenne.
Olemme Suomen ja Helsingin
käyntikortteja. Meillä vieraillaan
kaikista maailman kolkista.
Noudata pysäkkien aikarajoituksia, vaikka joudutkin soveltamaan.
Oppaan ja kuljettajan kitkaton
yhteistyö on ehdottoman tärkeää.
Olemme ammattilaisia ja annamme sen näkyä!
Huomioi, että taskuvarkaita onliikeellä siellä missä
turistejakin. Poliisi on myös
kiinnostunut havainnoista. Mikäli
mahdollista, pidä vain yhtä ovea
kerrallaan auki ja ole valppaana,
ettei bussiin tule ylimääräisiä
vierailijoita. ONGELMA ON
TODELLINEN!
Suomen Tiepalvelumiehet ry
STM hoitaa liikenteenohjausta
ruuhkapäivinä Senaatintorilla ja
Temppeliaukion kirkon pysäköinnissä. Kiitos heille jo etukäteen!
Ilman heidän panostaan homma
ei sujuisi. Annathan arvon heidän
työlleen!
Mukavaa matkailukesää kaikille!
Timo Rinnekari
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