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Tervetuloa kuljettajaksi, Jenna!
Vantaankosken koulun 8C-luokan oppilas Jenna Niemi pyöritteli kuin vanha tekijä pitkää VDL:ää Tattarisuon varikon pihalla.
Tapausta todisti ajamisen opastajana toiminut linja-autonkuljettaja Jarmo Jääskeläinen. Jenna luokkatovereineen kävi
tutustumassa linja-autonkuljettajan ammattiin koulun päättäjäisviikolla. Katso takasivu! Kuva Pekka Paloranta.

Pääkirjoitus

Kiinnostusta on...
Veolia Transdevin uuden johtajan, Jean-Marc Janaillacin, linjaus velkapääoman minimoimiseen ja
kannattavuuden parantamiseen on käynnistynyt
ripeästi. Keski-Euroopassa konsernimme valitsi useiden halukkaiden joukosta Puolan, Tsekin, Slovenian,
Slovakian, Kroatian ja Serbian uudeksi omistajaksi
Deutche Bahnin tytäryhtiön, Arrivan. Kauppasumma
oli yli 250 MEur. Kiinnostusta on.
Pariisin linjausten mukaisesti toimenpiteet jatkuvat ja
neuvottelujen kohteena on nyt myös Suomi yhdessä
Ruotsin, Belgian ja Hollannin kanssa. Ilokseni voin
todeta, että Suomen tunnuslukuja voimme ylpeänä
esittää. Tuloksemme ja kehityksemme viime vuosien
aikana oli hyvin positiivista. Aikataulu mahdollisille
liiketoimintakaupoille on vielä avoin, mutta eteneminen ja tahtotilan voi aistia nopeaankin päätöksentekoon. Prosessin etenemisestä voin kertoa, että
Suomen osalta potentiaalisia ostajakanditatteja on
useita. Kiinnostusta on.

Henkilökuntamme vaihtuvuus on kaikissa henkilöstöryhmissä ollut varsin vähäistä. Yhtiömme kehityksen
kannalta tämä on ollut hyvä asia. Yritystä on helppo
johtaa, kun avainhenkilöt ovat olleet sitoutuneita
työhönsä ja yhtiöön. Viime aikoina olen kuitenkin
huomannut, että yhtiömme menestymisen mahdollistaneet henkilöt ovat kysyttyjä myös vapailla johtajamarkkinoilla. Luonnollisesti menetykset harmittavat,
mutta toisaalta kyseessä on yritystoimintaan kuuluvasta luonnollisesta rotaatiosta, jonka kanssa on
pärjättävä. Kiinnostusta siis on.
Näin kesän kynnyksellä suurimman osan kiinnostus on kuitenkin kohdistunut kesään ja ansaittuun
kesälomaan. Toivotan kaikille työntekijöilleni ”hyttysvapaata” ja rentouttavaa kesää 2013.

Linja-autoliiton vastuksesta huolimatta, siirtymäajan liikennöintisopimusten päättyminen Suomessa
mahdollistaa kilpailun avautumisen heinäkuusta
2014 alkaen. Ensimmäisinä kilpailutusten avaajina
ovat Lahti, Jyväskylä, Lappeenranta ja Oulu. Useissa kaupungeissa on osoitettu myös kiinnostusta
hyödyntää sähköbusseja vilkkaassa taajamaliikenteessä. Tällöin projektiemme kautta saatu kokemus
antaa meille mahdollisuuden hyödyntää perinteisten toimintamallien ohella myös uutta teknologiaa.
Veolia-yhtiöt seuraa mielenkiinnolla markkinoiden
avautumista ja on kilpailuissa mukana. Kiinnostusta
on.
Janne Vihavainen
toimitusjohtaja
Veolia-yhtiöt
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Veolia Transdev
TUNNUSLUKUJA
* Toimii 27 maassa kaikissa maanosissa.
* Matkustajia 3,3 miljardia / vuosi.
* Palveluksessa 119 000 ihmistä.
* Liikevaihto 8 miljardia euroa
* 13 eri liikennemuotoa.
* 60 000 ajoneuvoa.
* 27 raitiotieverkostoa

Uutisia

Mielenilmauksista korvaamatonta vahinkoa

Veolia Transport Vantaa Oy
työntekijät poistuivat työpaikoiltaan 3.4.2013 sekä 14.5.2013
– 21.5.2013. Mielenilmauksen
syyksi työntekijät ilmoittivat
henkilöstöpolitiikan ja työvuorokiertojen muutokset.
Työnantaja laati oman ammattiliittonsa kautta kanteet
työtuomioistuimeen, josta saatiin päätös jälkimmäiseen tapaukseen 21.5.2013. (Ensimmäisen työtaistelutoimenpiteen
päätöstä odotetaan vielä.) Päätöksessä todettiin mielenilmai-

su selkeästi voimassaolevan
työehtosopimuslainsäädännön
mukaan laittomaksi.
Päätöksen seurauksena langetettiin Vantaan ammattiosastolle hyvityssakkoa laittomasta mielenilmaisusta. Espoon
osastolle määrättiin hyvityssakkoa työtaistelutoimenpiteellä
uhkaamisesta.
Ammattiliitto
AKT tuomittiin valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä. Näiden
lisäksi langetettiin korvattavaksi oikeudenkäyntikulut.
Työnantajalle mielenilmauk-

HSL-hinnat laskivat Veolia ei pärjännyt
Vähäpäästöisten
bussien
osuus kipuaa HSL alueella yli
60 prosenttiin. HSL kilpailutti
41 Helsingin bussilinjan liikenteen (HSL 27/2013). Liikennöitsijävaihdosten lisäksi 1.1.2014
alkaen myös bussilinjoihin tulee muutoksia.
Veolia Transport Helsinki
Oy osallistui kahteen, varikkoamme lähinnä olevaan, kohteeseen ja tarjosi liikennöintiä
täysin uusilla autoilla. Tarjouksemme hintataso oli kuitenkin

liikennöintikustannuksia
kohottava eikä trendin mukaan
laskeva, joten emme saaneet
uutta liikennöitävää.
Tarjouskilpailuun
osallistui
yhdeksän liikennöitsijää. Tarjouskilpailu laskee liikennöintikustannuksia keskimäärin 4
prosenttia eli noin 0,96 miljoonaa euroa vuodessa. On valitettavaa, että vuosia jatkunut
hintojen lasku jatkuu edelleen.

sesta aiheutui useiden satojen
tuhansien eurojen tappio. Tämän lisäksi on muistettava, että
tämän kaltaiset työnseisaukset
aiheuttavat yhtiömme imagolle
korvaamatonta vahinkoa, jonka vaikutukset jatkuvat kauan
niin yrityksemme asiakastyytyväisyydessä kuin asiakkaiden
käyttäytymisenä kuljettajia kohtaan.
Liikenteen
käynnistyttyä
22.5.2013 aamusta alkoivat
myös neuvottelut työvuorokiertojärjestelmän käyttöönotosta

Vili Vantaan
liikennepäälliköksi
Entinen
kummioppilaamme,
nykyinen liikennealan Insinööri
AMK ja suunnittelijamme, Vili
Lehtinen aloitti Veolia Transport Vantaan liikennepäällikkönä 25. maaliskuuta.

Janne Vihavainen

Lasse Espoon
korjaamopäälliköksi

dännön mukaan. Tästä virheellisestä menettelystä Seinäjoen
kaupunki velvoitettiin maksamaan seuraamusmaksua valtiolle 20 000 Eur. Lisäksi kaupunki velvoitettiin korvaamaan
Veolia Transport West Oy oikeudenkäyntikuluja.
Päätös on saatu ja se ei mielestäni ole oikeudenmukainen,
mutta sen kanssa on elettävä.
Nyt vaan odottelemme kaupungin uutta kilpailutusta paikallisliikenteen järjestämisestä elokuusta 2013 eteenpäin.

Veolia Transport Espoon korjaamopäälliköksi on nimitetty 1.
kesäkuuta alkaen Lasse Tiikkaja. Hän on työskennellyt opintojensa ohella raskaan kaluston
asentajan tehtävissä Espoon
korjaamolla.
Lasse valmistuu autoinsinööriksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta tulevan syksyn
aikana. Hän tekee insinööritutkintoonsa liittyvän lopputyön
Veolia Transport Espoolle littyvän lopputyön, jonka aiheena
on sähköbussikorjaamon suunnittelu.

Janne Vihavainen

Kauhajoen koulukuljetukset laajenevat
Veolia Transport West on allekirjoittanut Kauhajoen koulukuljetusten sopimukset seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.
Kauhajoen kuljettajat hoitavat jatkossa Ikkeläjärven,
Ohmerojärven, Hyypän ja
Päntäneen suunnan koululaiskuljetukset. Lisäksi hoidetaan
tilausajoina suoritettavat kuljetukset Hyypän, Jokimäen,

Janne Vihavainen

Henkilöstö

Markkinaoikeudelta ratkaisu
Seinäjoelle
Veolia Transport West Oy valitus markkinaoikeudelle Seinäjoen kaupungin ratkaisuista
loppuvuonna 2012 on saatu
päätökseen. Ratkaisun mukaan kaupungilla oli oikeus
keskeyttää hankinta paikallisliikenteen kilpailutuksessa ja
näin ollen valitustamme, siitä
oliko kilpailijamme tarjous tarjouspyynnön mukainen vai ei,
tutkittu lainkaan.
Sen sijaan kaupungin tekemä päätös väliaikaisen hankinnan toteuttamisesta tammikuusta 2013 elokuuhun 2013
ei markkinaoikeuden tulkinnan
mukaan mennyt EU-lainsää-

ja sääntöjen sopimisesta poikkeustapauksien huomioimiseksi. Poikkeustapauksilla tarkoitetaan ryhmiä, joille voidaan
erityisen syyn vuoksi räätälöidä
poikkeavia työvuorokiertoja.
Neuvottelut käydään kesän aikana ja niistä tiedotetaan syksyllä ennen uuden
järjestelmän
käyttöönottoa.

Uuron ja Päntäneen alueen
kuljetukset sekä erillissopimuksella Karijoen iltapäivävuorot
kuten nykyisinkin. Uudet sopimukset luovat hyvät mahdollisuudet kehittää toimintaa Kauhajoella.
Janne Vihavainen

Sami ja Mikko
uusiin haasteisiin
Johtaja Sami Ojamo on irtisanoutunut yrityksemme palveluksesta ja hänen työvelvoitteensa päättyy 31.12.2013.
Vuoden loppuun saakka Sami
hoitaa tehtäviään osa-aikaisesti. Samin työn jatkajan rekrytointi on aloitettu. Toivotamme
Samille myönteisiä tuulia tulevaisuudessa!

Espoon korjaamopäällikkö Mikko Aules lopetti palveluksessamme toukokuusa. Kiitämme
Mikon työpanoksesta yrityksemme hyväksi!
Janne Vihavainen
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Veolian väkeä

Maarit vaihtaa vaihteen vapaaseen
- Veolia Transport, hyvää huomenta! Rauhoittavan samettinen ja samalla kirkkaan selkeä
ääni on ollut monen aamuinen
piristys ja jopa syy soittaa Veolian vaihteeseen. Mutta kesän
jälkeen meidän on totuttava
siihen, että Maarit Joensuu vie
äänensä mukanaan eläkepäivien viettoon.
Alun maininta tekosyystä
soittaa vaihteeseen on aivan
tosi juttu.
- Eräs kuljettaja soitti kerran
ja kertoi ajaneensa aamulla jo
monta tuntia, mutta kukaan ei
ollut toivottanut hänelle hyvää
huomenta. Ja vain tämän toivotuksen kuullakseen hän sitten soitti vaihteeseen, Maarit
kertoo iloisena.
Eläkkeelle Maarit jää varsin
monipuolisen ja kiinnostavan
työuran jälkeen. Hauska juttu
sinänsä on, että Veolialta puhelinvaihteen asiakaspalvelusta eläkkeelle jäävän Maaritin
ensimmäinenkin pesti oli puhelinvaihteessa!
- Olen kotoisin Lohjalta, ja
sieltä löysin ensimmäisen työpaikkani ammattikoulun puhelinkeskuksena vuonna 1971,
Maarit muistelee.
Lohjan likalle kotiseudun
ympyrät tuntuivat kuitenkin liian pieniltä ja mieli paloi pääkaupunkiin. Suunnittelukeskus
Oy:n toimistossa Maarit pääsi
kirjanpidon apulaisena tutustumaan muun muassa huippumodernin tietojen käsittelyyn eli
reikänauhatallennukseen.
- Aikamoista rämpytystä se
kirjoittaminen oli. Valmiiksi kirjoitetut nauhat kiikutettiin taksilla lentoasemalle ja edelleen
koneella Ruotsiin, jossa ne tulostettiin matriisikirjoittimella ja
toimitettiin meille takaisin.
Seuraava työpaikka löytyi
hiuskosmetiikan uranuurtajana
tunnetusta Marttisen Kampaamotukusta, jossa Maarit hoiti
varastokirjanpitoa.

Pääkonttorille Maaritin työpiste vaihtui pari vuotta sitten. Pikku hiljaa hän
on jäähdytellyt kohti eläkepäiviä, jotka virallisesti alkavat syksyn myötä ja
lomatkin pitäisi ehtiä viettää.

- Yrityksellä oli tilat Lauttasaaressa, ja siellä yrittäjä Eino
Marttinen itse keitti shampoot
suurissa padoissa, Maarit kertoo.
Urapolku vei Maaritin sittemmin teknokemian ostajaksi
Oriolan palvelukseen ja sen
jälkeen Espoon Citymarketin
kassaesimieheksi.
Ura nykyisessä työpaikassa
alkoi sitten Linjebuss Espoon
toimistonhoitajana
vuonna
1997.
- Minulla oli sovittuna muualla vakituinen työpaikka, mutta
olin aloittamassa siellä vasta
myöhemmin syksyllä. Tulin sitten kuukaudeksi töihin, nauraa
Maarit.
Esimiehenä oli ensin Krister Nyman ja sittemmin Jorma
Haapasalo, joka puhui Maaritin
jatkamaan kuukautta pitemmän ajan. Sittemmin kuukausia
ehti kertyä lisää, yhteensä 16
vuoden verran.
Maarit sai hypätä suoraan
mukaan kehityksen vinhaan
vauhtiin, sillä Espoossa otettiin
pilottihankkeena käyttöön Bus-

comin elektronisia rahastuslaitteita.
- Samassa toimistohuoneessa istuivat selkäni takana Oulusta tulleet Buscomin miehet,
jotka seurasivat tarkkaan kun
otin tilityksiä vastaan ja kuljettajat kertoivat kokemuksiaan
uusista laitteista.

Moninkertainen hoitaja
Maaritin työnkuva Espoossa oli
värikäs ja vaihteleva. Tilitysten
vastaanoton lisäksi tehtäviin
kuuluivat muun muassa lukuisat toimistotehtävät, löytötavarat ja esimerkiksi kuljettajien
vaatehuolto, joka ulottui työpukuasioita syvemmälle:
- Yhdelle kuljettajalle tein nopeasti rahastussormikkaat, kun
hänen kätensä palelivat niin
kovasti.
- Olin samalla taloudenhoitaja ja kodinhoitaja sekä myös
sairaanhoitaja. Jos kuljettaja
sattui kaatumaan jäisellä pihalla ja satutti kätensä, niin
vastaanoton sijaan hän tuli minun luokseni ja sai Mobilatia

kipeään kohtaan sekä siteen
käteen.
Ja tietysti kaiken muun ohella
Maarit hoiti puhelinvaihteenkin.
Tehtävien moninaisuus ja jatkuva vilske ei häntä kuitenkaan
häirinnyt, vaan päinvastoin.
- Työnteko kuljettajien kanssa oli hyvin rikasta ja antoisaa.
Monet kertoivat hyvinkin luottamuksellisia asioita omasta elämästään. Olin koko ajan selvillä siitä, mitä talossa tapahtui,
Maarit sanoo.
- Luonteelleni sopii, että on
koko ajan ihmisiä ympärillä. Sillä tavoin pysyy virkeämpänä.
Mikä on saanut Maaritin pysymään pitkään saman työnantajan palveluksessa?
- Kyllä se on täällä vallitseva
sosiaalinen vuorovaikutus ja ihmisläheisyys
Eläkkeellä tuskin on pelkoa,
että vilinä loppuisi. Maarit on
nimittäin kaikkien kaveri eli karavaanari. Yhdessä miehensä
kanssa hän toimii aktiivisesti
Espoon yhdistyksessä; mies
on puheenjohtaja ja Maarit rahastonhoitaja. Samoin perheen
lapsetkin ovat yhdistystoiminnassa mukana.
- Tämä on hieno harrastus,
joka yhdistää ja tuo paljon uusia tuttuja ulkomaita myöten.
Pelkästään Suomessa yhdistyksiin kuuluu 63 000 karavaanaria.
Ihmisiä näkee myös kuntosalilla, jolla käynti on Maaritin uusin harrastus. Kuntoa kohottaa
myös puuhailu puutarhassa,
jolta löytyy 14 omenapuuta ja
kosolti marjapensaita. Puutarha puolestaan sijaitsee rintamamiestalon tontilla Lohjalla,
jonne Maarit miehineen muutti
2006. Lohjan likka on palannut
juurilleen.
Pekka Paloranta

Puhelinvaihde uudistui automaattiseksi
Veolia Transport on uudistanut pääkaupunkiseudun puhelinjärjestelmäänsä kesäkuun
alussa. Keskeinen muutos on
puhelinvaihteen ulkoistaminen
ja muuttuminen automaattiseksi. Soittaja saa nauhoitteen
antamista vaihtoehdoista valita
sopivimman.
- Muutos koskee nimenomaan ulkopuolisia soittajia.
Muutoksen jälkeen Veolian
omalla henkilökunnalla ei periaatteessa enää ole mitään syytä soittaa puhelinvaihteeseen.
Sen sijaan pitää käyttää tiedossa olevia suoria numeroita
- esimerkiksi omalle esimiehel-

4

le soitettaessa, painottaa toimitusjohtaja Janne Vihavainen.
- Kustannusten kattamiseksi puhelinpalvelumme ovat
muuttuneet myös maksullisiksi. Eniten soittajalle maksaa
nimenomaan henkilökohtainen
palvelu, Janne muistuttaa.
Löytötavaroiden etsijät saavat uudessa valikossa kaksi
vaihtoehtoa. Jos tavara on kadonnut samana päivänä, valitaan 24 tuntia vuorokaudessa
toimiva asiakaspalvelu.
Aiemmin kadonneiden tavaroiden osalta soittaja ohjataan
Suomen Löytötavarapalveluun,
joka palvelee maanantaista

perjantaihin klo 10-18 sekä lauantaisin 10-14.
Vahinkoilmoituksia ja palautteita koskevat valinnat ohjaavat
soittajan suoraan asiakaspalveluun.
Aikatauluja koskevan valinnan tehnyt soittaja ohjataan
nettiin katsomaan aikatauluja pääkaupunkiseudun osalta
HSL:n (www.hsl.fi) ja koko valtakunnan osalta Matkahuollon
(www.matkahuolto.fi) sivuille.
Uudistuneen palvelun toteuttaa tavoitettavuuspalveluita tarjoava yritys DialOK, joka
on asiakasmäärällä mitattuna
Suomen suurin alallaan.

Tällaiset vaihtoehdot
soittajalle tarjotaan:
Mikäli asianne koskee
löytötavaroita, valitkaa 1
Mikäli asianne koskee
vahinkoilmoitusta, valitkaa 2
Mikäli asianne koskee
palautetta, valitkaa 3
Mikäli asianne koskee
aikatauluja, valitkaa 4
Muissa asioissa
valitkaa 5 (puhelu ohjautuu
vaihteeseen)
Jos ei valitse mitään, puhelu ohjautuu vaihteeseen

Uutisia

Auditointi: kiitosta ja kehitettävääkin
Yhtiömme laatujärjestelmä ISO
9001:2008 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001: 2004
arvioitiin toukokuussa. Auditoinnin kohteina olivat Espoon
ja Hakunilan toimipisteet sekä
uutena Tattarisuo. Koska tarkastuksen suorittanut Inspectan Arto Nikula ei todennut
poikkeamia, sertifikaattien voimassaolo jatkuu.
Plussaa arvioja antoi esimerkiksi Espoolle siitä, että toiminta on onnistunut hyvin. Tulos ja
laatumittarit ovat budjetin mukaisia ja tapaturmia on sattunut
vähän. Nikula kiittää arviointiraportissaan myös Espoossa
käyttöön otettua kolaritilanteiden analysointilomaketta, jonka kuljettaja täyttää ja esimies
arvioi.
Kiitosta tulee myös siitä, että

- Näin tämä toimii, esittelee johtaja Tom Roth (vas.) uuden ajoneuvonosturin hienouksia Inspectan Arto Nikulalle.

direktiivikoulutuksessa on käyty läpi linjan 20 riskit ja oikeat
toimintatavat erilaisissa riskitilanteissa.
- Korjaamolla on hyvin analysoitu liiketoimintaa: toteutuneiden kustannusten erot budjettiin, ajamattomat vuorot, riskit,
raportissa listataan.
Auditoinnin luonteeseen kuuluu samalla myös kehitettävien
kohteiden osoittaminen ja suositusten kirjaaminen toimenpiteitä varten. Parannettavaa
Nikula näkee erityisesti korjaamon ja piha-alueen siisteydessä.
- Periaate pitäisi olla, että
kaikilla tavaroilla on omat paikkansa, linjaa auditoinnin tehnyt
Arto Nikula raportissaan.
Pekka Paloranta

Makkarat ja mittarit kuumina Espoossa

Jo perinteinen kesäkauden
avaus toukokuun viimeisellä

viikolla nautittiin tänä vuonna
Espoon toimipisteessä. Läm-

min sää suosi niin makkaran
maistelijoita kuin terveytensä

testaajia. Niinpä piha-alueella
oli varsin vilkasta etenkin aamulla. Kesän aloittajia piipahti
paikalla iltapäivän viimeisiin
tarjoiluhetkiin, joista kuvamme
tällä kertaa kertoo.
Tuttuun tapaan mittauspisteessä sai selville verenpaineen, keuhkojen puhallustehon
ja käsien puristusvoiman. Paikalla ollut Diacorin iskuryhmä
eli työterveyshoitaja Pia Kontti sekä fysioterapeutti Arnikki
Bogdanoff hoitivat mittaukset
ja niiden tuloksiin perustuvat
hyvät neuvot sekä opastukset.
Reippaimmat
kesäpäivästä nauttijat osallistuivat lisäksi
Arnikin vetämään jumppatuokioon, josta sai vetreyttä loppupäivään.
Pekka Paloranta

Uudet turvallisuusilmoitukset käyttöön
Veolia yhtiöissä on otettu käyttöön uudet turvallisuusilmoitus -lomakkeet.
Uusi lomake on kooltaan hyvin rintataskuunkin sopiva ja siten aina saatavilla.
- Uusitulla lomakkeella halutaan tehostaa turvallisuushavaintojen kirjaamista, jotta niihin voidaan
reagoida tehokkaammin, mainitsee konsernin turvallisuudesta vastaava johtaja Juha Nykänen.

Pieneen kokoon on mahdutettu paljon asiaa, joten täyttäjän
kannattaa suosia pientä käsialaa. Lomakkeet ovat kiinni vihkossa, josta ne voi täyttämisen jälkeen repäistä irti ja toimittaa eteenpäin. Vihkossa on aina 30 kaksipuolista lomaketta.
Ohessa lomakkeen ”kansipuoli” luonnollisessa koossa.
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eBUS

Porvoo kokeilee sähköbussia
Veolia Transport Espoo on tehnyt sopimuksen Porvoon kaupungin kanssa liikennöinnistä
sähköbussilla vanhan kaupungin alueella tulevan heinäkuun
aikana.
Kolmen viikon kokeilun aikana sähköbussi liikennöi noin
3,5 kilometrin lenkkiä vanhan
Porvoon Kirkkotorin ja Taidetehtaan välillä. Äänetöntä kyytiä tarjotaan ilmaiseksi kaikille
halukkaille eli niin turisteille
kuin porvoolaisillekin.
Sähköbussi huristelee Porvoossa 1. -21. heinäkuuta viikon jokaisena päivänä. Palvelu
pelaa klo 10-18 välillä noin 20

Veolia liikennöi heinäkuussa tällaisella Rampini-bussilla, joita näkee muun
muassa Wienissä. Kuva: Siemens/Rampini

Ebuscon ensikäynti sujui hyvin

eBUS-hanke etenee hyvässä
tahdissa syksyllä, kun Veolian
käyttöön saapuu kaksi Kiinassa valmistettua sähköbussia.
Toinen busseista eli Ebusco
on eurooppalaista suunnitelua.
Ebuscosta saatiin esimakua jo
maaliskuussa, kun valmistaja

toi testibussin viikoksi ajoon
Espooseen.
Tehtaan edustajat olivat mukana koko ajan ja dokumentoivat
tarkasti bussin toimintoja erilaisissa liikenneoloissa ja -tilanteissa.
Ebuscosta pitivät niin mat-

kustajat kuin kuljettajatkin ja ainakin kevättalven säässä auto
tuntui toimivan mainiosti.
Ebuscon lisäksi Espooseen
on samoihin aikoihin syksyllä
saapumassa myös kiinalaisen
BYDin valmistama sähköbussi. BYD on maailman johtavia
sähköbussien valmistajia, ja
sen tekemiä sähköbusseja on
liikenteessä jo useita satoja.
Veolian ensimmäinen sähköbussi Caetano EL 2500 tulee
jatkamaan edelleen liikennöintiä. Bussin toiminnoista ja ongelmakohdista saatiin talven
aikana arvokasta tietoa.
Caetano onkin paraikaa
Portugalissa tehtaalla muutostöissä, joiden myötä ongelmien
toivotaan helpottuvan.

minuutin vuorovälillä. Matkalla
on pysäkkejä seitsemän.
Liikennettä hoitamaan tulee
Siemensin ja italialaisen bussivalmistaja Rampinin yhteistyönä kehitetty noin 8-metrinen
bussi.
Bussin hankintaa on valmisteltu osittain EU-tuella kehitysyhtiö Posintran E-move -hankkeessa, jonka tavoitteena on
edistää vähäpäästöistä liikkumista. Hankkeen kustannuksia
on kattamassa myös mm. Liikennevirasto.
- Sähköbussin kokeileminen on lisäksi osa energiatehokkaan Porvoon Skaftkärrin
alueen kehittämistä. Kaupunki
haluaa myös kehittää joukkoliikennettä ja lisätä sen matkustajamääriä, sanoo projektipäällikkö Raila Heiskanen
kehitysyhtiö Posintrasta.
Heiskasen mukaan kyseessä
on ainutlaatuinen pilottikokeilu,
joka on syntynyt Porvoon kaupungin, Veolian ja Siemensin
yhteistyönä.
- Sähköbussit ovat nyt hyvin
haluttuja ympäri Eurooppaa,
kertoo Heiskanen.
Kokeilun aikana tehdään
Porvoossa
käyttäjäkyselyä,
jolla kartoitetaan matkustajien
mielipiteitä sähköbussin tarjoamasta kyydistä, joukkoliikenteestä yleensä sekä matkailusta.
Pekka Paloranta

Kalustouutisia

Porissa ajetaan nyt kevyillä ja puhtailla
Veolia Transport West Oy on
sopinut Porin kaupungin kanssa, että linja 7 autot vaihdetaan
kesän alussa VDL Ambassador
SB200 ”light weight” –autoihin.
Nämä kevytrakenteiset Ambassadorit kuluttavat polttoainetta noin 20-25% vähemmän
kuin peruskaupunkilinja-auto.
Siten suora vaikutus kaupungin hiilidioksidipäästöihin
alenevasti on samaa luokkaa.
Autoissa on ilmastointi ja varustelutaso muutenkin sama
kuin nykyisissä Ivecoissa.
Kyseessä on sopimuksemme optiovuodelle tehtävä muutos, josta molemmat osapuolet
saavat hyödyllistä tietoa siitä,
miten kevytrakennelinja-autot
soveltuvat Porin joukkoliikenteeseen sekä sen vaikutuksista
ympäristön päästöihin.
Koska kyseessä on yritykselle säästöä tuova kokeiluhanke,
ei yhtiömme vaadi normaalia
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indeksikorotusta liikennöintisopimukseen optiokaudelle.
Yhtiömme ajomestari Timo

Norja on käynyt paikan päällä
Hollannissa katsomassa ja valitsemassa autot sekä todennut

niiden soveltuvan oikein hyvin
Poriin.
Janne Vihavainen

Poriin tulleet kaksi VDL-bussia ovat olleet alun perin käytössä Hollannissa Limburgin alueella.
Kuva Pekka Paloranta.

In memoriam

Pelimies on poissa
Pitkän työuran linja-autoliikenteen palveluksessa tehneen
Ilkka ”Ile” Loimuston elämänkaari päättyi yllättäen 8.3.2013
lyhyen sairastelun jälkeen. Ile
oli syntynyt 27.2.1949 Muurlassa ja ehti nauttia ansaituista
eläkepäivistä vain pari vuotta.
Kiinnostus
linja-autoliikenteeseen,
aikatauluihin
ja autokiertoihin lienee ollut
synnynnäistä, koska jo nuoruudessaan hän selaili ahkerasti
Suomen Kulkuneuvot- eli Turisti-aikataulukirjoja. Ile ei tyytynyt
valmiisiin aikatauluihin, vaan
suunnitteli jo tuolloin uusia reittejä ja ratkaisuja asiakkaita paremmin palvelevaksi.
Varusmiespalvelun jälkeen
Ile opiskeli lakitieteitä ja haki
vuonna 1974 kesätöihin Oy Liikenne Ab:lle. Hänet palkattiin
ensiksi varikolle linja-autojen
siirtoajoihin, ja jo samana kesänä hän sai linja-auton ajokortin.
Pian Jakomäen ja Rautatientorin väliä ajoi lakiasioita tunteva
opiskelija Wiima Volvo 635 Titaanilla.
Vantaan Linja Oy:n omistaja
Veli Suominen pyysi Ilen yhtiöönsä ajomestariksi, ja opiskelut jäivät siten käytännön töiden
alle. Kun Vantaan kaupunki osti
ko. yrityksen, alkoivat suuremmat haasteet alalla. Erinäisten
yritysmuutosten johdosta Vantaan Liikenteestä tuli iso 90
linja-auton yritys, jonka liikennepäällikkönä Ilellä oli paljon
vastuuta ja haastavia tehtäviä.
Työelämän kokemukset rohkaisivat miestä ryhtymään yrittäjäksi, ja hän hankki vuonna
1982 omistukseensa Variston
Linja Oy:n jossa oli 5 linja-autoa. Ei ollut helppoa bussiyrittäjänä silloinkaan, ja vuonna
1984 Ile katsoi parhaaksi myydä yhtiönsä Sirolan Liikenne
Oy:lle. Pari seuraavaa vuotta
hän ajoi tilausajoja Friherrsin
Autolle.
Vuonna 1986 Ile pääsi liikennesuunnittelijaksi YTV:lle,
joka oli silloin nykyisen HSL:n

edeltäjä. Pian luonne veti miestä käytännöllisempiin toimiin,
ja Ile valittiin Vantaan Liikenne
Oy:n
suunnittelupäälliköksivuonna 1988. Tästä yli 20 vuotta kestäneestä työsuhteesta
hän jäi eläkkeelle vuonna 2011.
Tuona aikana yhtiö muuttui
kaupungin yhtiöstä osaksi kansainvälistä pörssiyhtiötä, yhtiön
nimet vaihtuivat seuraavasti;
Linjebuss Finland, Connex Finland, Veolia Transport Finland.
Ilkka Loimusto hankki alalle
hyvin sopivien ominaisuuksiensa avulla tärkeän roolin
yrityksessä ja sen johtoryhmässä. Työuransa kehittymistä
ja saavutuksia Ile kuvasi humoristisella, mutta käytäntöä
kuvaavalla vertauksella; vain
matemaattisesti lahjakas ja
hieman musikaalinen voi päästä suunnittelijaksi, ja johtajaksi.
Aikatauluja, autokiertoja, ajosarjoja ja sittemmin liikenteen
tarjouksia suunnitellessaan Ilellä oli työuran loppuun asti työkaluina ruutupaperia, kynä ja
tupakka-aski. Lisäksi tärkeimpänähyvä lasku- ja suunnittelutaito. Näillä keinoin hän toteutti
ajatuksensa liikenteen toteuttamisesta.
Monimutkaisilla
suunnitteluohjelmistoilla sitten

viilattiin yksityiskohdat kuntoon
ja saatiin kustannuslaskentaan
tarkat tiedot.
Ile oli pelimies monessa
suhteessa. Hän rakensi mielessään erilaisia ratkaisuja tilanteisiin ja ongelmiin. Hänellä
oli paitsi laajat tiedot alalta ja
muista yrityksistä, myös kyky
yhdistellä nämä tiedot sellaiseksi strategiaksi, jolla oma
yritys parhaiten kilpailussa pärjäsi. Tarjousten suunnittelussa hän teki eri vaihtoehtoja ja
osasi valita yhdistelmiä, jotka
pärjäsivät tilaajan tarjousvertailuissa. Normaalia oli, että
tarjousten jättämisen jälkeen
Ile käynnisti työkavereille vedonlyönnin, jossa ennustettiin
tulevaa tulosta hyvinkin yksityiskohtaisesti. Myös kisailu- ja
tietokilpailut tulivat hyvin tutuiksi, ja niissäkin Ile yleensä oli
paras tietäjä.
Työsuhdeasiat olivat Ilen
erityisalaa ja hän vastasi pitkään näistä niin työnantajaliiton
kuin työntekijäliiton suuntaan.
Oman yhtiön eri yksiköiden
esimiehet ja luottamushenkilöt
oppivat ja tiesivät, kenen puoleen kääntyä kun tarvetta tuli.
Ile omasi sellaiset neuvottelutaidot, että ongelmiin yleensä

löydettiin osapuolia tyydyttävä
sopu. TES- ja liikenteen tilaajaasioissa Ile toimi tärkeänä ja
osaavana apuna toimitusjohtajalle pohjustaen ja valmistellen
asiat päätettäväksi.
Etujärjestöjen sekä YTV:n ja
HSL:n suunnalta arvostettiin
Ilen monipuolista ammattitaitoa
hyvin korkealle. Hankalissakaan neuvottelutilanteissa ei
ajauduttu kiistelyyn vaan sopu
rakennettiin ja etsittiin kaikin
käytettävissä olevin keinoin.
Hän toimi työurallaan monissa
toimikunnissa Autoliikenteen
Työnantajaliitossa, Linja-autoliitossa, YTV:llä, HSL:ssä.
Henkilönä Ile muistetaan hyvin seurallisena esimiehenä ja
työkaverina. Tupakalle mentiin
yhdessä, ja jutturinkiin oli helppo liittyä. Ja yleensä Ilen nauru
raikui päällimmäisenä hyvin juttujen ja vitsien johdosta. Hän ei
työpaikallaan vetäytynyt suljettujen ovien taakse, pikemminkin haki työpisteen, josta näkee
tapahtumat ja ihmiset.
Ilellä oli erittäin lämmin suhde
perheeseensä ja lapsenlapsiin.
Tämä tuli hyvin usein selville
työkavereille. Oma ja itse rakennettu hirsinen koti Muurlassa oli rakas tukikohta. Retkeily
luonnossa ystävien kanssa oli
tärkeää, samoin työkavereiden
yhteiset matkat joissa Ile oli itsestään selvästi ryhmänjohtaja
ja yhteishengen generaattori.
Retkillä musikaalisuus tuli esille karaokelauluin ja tanssien.
Ilkan kaltaisia johtajia työyhteisöissä arvostetaan. Ilkka oli
vanhan ajan linja-automies ja
työyhteisölleen tärkeä isäntäjohtaja.
Lauri Rinta-Kanto

Kirjoittaja on Ilkka Loimuston
pitkäaikainen kollega, työkaveri ja ystävä sekä toimi Onnexlehden päätoimittajana useiden
vuosien ajan.

Koulutus
Menettelyohje: Direktiivikortin kustannusten korvaus
Jotta ammattidirektiivikortin kustannuksista saa korvauksen, kuljettajan pitää menetellä seuraavasti.
- Hae itse ammattipätevyyskortin Ajovarmasta.
- Kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan hakemuksella. Liitä mukaan hakemukseen:
1) Valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa. Valokuvana voidaan käyttää myös aiemmin ajoneuvoliikennerekisteriin tallennettua valokuvaa.
2) Perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisen jälkeen ensimmäistä ammattipätevyyskorttia haettaessa todistus
koulutuksen suorittamisesta tai kopio ammatillisesta tutkintotodistuksesta, jossa on merkintä mainitun koulutuksen suorittami-

sesta.
3) Kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin
Suomessa.
- Maksa Ajovarman perimä 50 euron maksu.
- Esitä valmis kortti esimiehelle.
Esimies ottaa kopion ammattipätevyyskortista ja kirjaa tiedon
kuljettajan työaikakirjanpitoon palkkalajilla 74. Esimies toimittaa
kopion ammattipätevyyskortista yksikön koulutuskirjanpitoa tekevälle henkilölle. Korvattava 70 euron summa on verovapaa ja maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä.
Janne Vihavainen
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Koulutus

Kasiluokkalaiset innostuivat
kuljettajan työstä
Jee! Siistiä! Makeeta! Riemunkiljahdukset ja taputukset täyttivät Tattarisuon varikon pihalla
pyörivän bussin, kun Vantaankosken koulun 8C-luokkalaiset
tutustuivat linja-autonkuljettajan työhön oikein itse ajamalla.
- Elämyksiä tämän ikäisille nuorille pitää tarjota. Eihän
se vielä mitään, että käydään
tutustumassa varikolla. Mutta
bussin ajaminen onkin heille jo
kova juttu, perustelee ideaansa
liikennejohtaja Juha Nykänen.
Viimeisellä kouluviikolla toukokuun lopulla tähän tarjoutui
tilaisuus, kun Tattarisuon varikkoalueella päästettiin nuoret
kokeilemaan bussin ajamista
suljetulla alueella ja ammattikuljettajan valvonnassa.

Suoraan peruskoulusta
Veolia Transport on pitkään
ollut kiinnostunut siitä, miten
peruskoulun päättävät nuoret
saataisiin innostumaan linjaautonkuljettajan työstä. Huolta
on kannettu siitä, saadaanko
tulevaisuudessa riittävästi pä-

Opettaja Sirkku Ylinen oli erittäin
tyytyväinen vierailun antiin.
- Nuoret tarvitsevat elämyksiä ja
positiivisia kokemuksia. Kyllä oppilailla riitti asiasta puhuttavaa seuraavinakin päivinä. Heiltä tuli oikein
myönteistä palautetta.
- Uskon tämän positiivisen ilmapiirin leviävän näiden nuorten kautta
laajemmallekin, Sirkku sanoo.
Vaikka kaikista ei bussinkuljettajia
tulisikaan, tutustumispäivästä oli
Sirkun mielestä joka tapauksessa
merkittävä hyöty:
- Uskon, että tämän kautta saadaan eteenpäin positiivista viestiä
koko työalasta. Monet oppilaista
kulkevat bussilla kouluun, ja tämän
jälkeen he varmasti ajattelevat kuljettajaa ja hänen työtään eri tavalla
kuin ennen.
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Me olemme ajaneet bussia: Nelli Laine (vas.), Sara Mattila, Peppi Attola, Jenna Niemi, Julia Sjöholm ja Verna
Salonen Vantaankosken koulun 8C-luokalta.

teviä kuljettajia tekemään tärkeää työtä. Aika ajoin työvoimapulastakin on kärsitty.
Muutama vuosi sitten linjaautonkuljettajan
ammattiin
valmistumiseksi avautui uusia
väyliä, jotka antavat mahdollisuuksia myös nuorille.
Nyt toisen asteen logistiikka-alan opinnot voi aloittaa
suoraan yhdeksännen luokan
jälkeen. Kolmivuotisen koulun
jälkeen nuori valmistuu linjaautonkuljettajan ammattiin ja
pääsee työhön jo 18-vuotiaana. Tällaista koulutusvaihtoehtoa tarjoaa muun muassa Stadin ammattiopisto Helsingissä.
- Ainakin Helsingistä valmistuu tietääkseni erittäin taitavia
kuljettajia. He saavat kolmen
vuoden aikana käytännössä
paremman koulutuksen kuin
aikuisopiskelijat, joiden kurssi
kestää vain puoli vuotta, Juha
vertaa.
Hyvä systeemi olisi siis olemassa, mutta kovin laajalti tieto
ei ilmeisesti ole levinnyt. Edelleen vain harva ysiluokkalaisista valitsee peruskoulun jälkeen
linja-autonkuljettajan ammattiin
johtavat opinnot.
Apua tiedonjakamiseen on
saatu Taloudellisen tiedotustoimiston kampanjoinnista, jonka
tavoitteena on saada nuoria
hakeutumaan logistiikka-alalle.
Tähän hankkeeseen liittyi myös
oppilaiden vierailu Tattarisuolla.

Tattarisuolla nuorille kerrottiin
ensin faktoja työn luonteesta,
työajoista sekä palkkauksesta.
Infoannoksen ja ajamisen jälkeen haastatellut kuusi tyttöä
suorastaan puhkuivat intoa ja
myönteistä asennetta kuljettajan ammattia kohtaan. Moni
harhaluulo sai kyytiä uusien
kokemusten myötä.
- Aluksi ajattelin, että bussia
on varmasti vaikea ajaa. Kyllä
pelottikin, mutta ei sitten alun
jälkeen. Ajaminen olikin helppoa ja hauskaa, nauraa Julia
Sjöholm, jolta peruttaminenkin
sujui mallikkaasti.
Julian käsitykset linja-autonkuljettajan työstä mullistuivat
täysin:
- Olin aina luullut, että kul-

jettajan työ on ärsyttävää ja
palkka on tosi huono. Todellisuudessa työ voisi olla ihan
hauskaakin, ja palkka tuntuu
olevan parempi kuin hoitajilla,
Julia sanoo.
- Helpompaa oli ajaa kuin
kuorma-autolla, tuumii puolestaan Nelli Laine, joka on päässyt kokeilemaan kuormuriakin.
- Kyllä voisin ajatella logistiikka-alan opintoja peruskoulun
jälkeen, hän tuumii.
Tehdäänpä
koeäänestys
kuuden tytön keskuudessa:
kuinka moni voisi harkita linjaautonkuljettajan ammatti?
Kuusi kättä nousee pystyyn!
Teksti ja kuvat
Pekka Paloranta

Eroon harhaluuloista
Vantaankosken 8C-luokalta
saapui kuusi tyttöä ja kolme
poikaa tutustumaan kuljettajan työhön ja bussivarikkoon.

Bussi puhtaaksi! Tattarisuon huoltohallissa tutustuttiin pesukoneen toimintaan ja myös osallistumaan pesuun. Liuotinruiskua käyttelee Peppi Attola.

