
Uuraisten Liikenne Ky 
viilettää keskisuomalaisissa 
maisemissa ja on tehnyt 
sitä jo yli 90 vuotta. 
Perheyrityksessä toivotaan 
pandemian karkottamien 
matkustajien paluuta.

Korona 
katkaisi 
lupaavan 
kehityksen 

TEKSTI Tarja Västilä | KUVAT Emmi Virtanen

T uttu ja turvallinen. Näin matkustajat kuvaavat 
Uuraisten Liikennettä asiakastyytyväisyys- 
kyselyssä. 

– Meillä on pitkäaikaisia kuljettajia, joiden 
vahvuutena on pärjääminen kaikkien ihmis-

ten kanssa. Asiakkaita kunnioitetaan, kiteyttää toimitusjoh-
taja Kimmo Kivelä. 

Turvallisuutta alkoi horjuttaa keväällä alkanut korona- 
epidemia, jonka tiedottamisesta Kivelällä ei ole hyvää  
sanottavaa. 

– Koronatilanteen helpottaessa keväällä valtiovallan olisi 
pitänyt kertoa, että joukkoliikenteessä on turvallista matkus-
taa. Täällä Uuraisilla ja naapurikunnassa Saarijärvellä ei ole 

KENTÄN ÄÄNI  
KIMMO KIVELÄ
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Toimitusjohtajan 
hommien lisäksi 
Kimmo Kivelä 
myös ajaa edel-
leen itse. 
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Uuraisten Liikenne Ky 

ÒÒ PERHEYRITYS perustettiin 
1920-luvulla. Kimmo Kivelä aloitti 
toimitusjohtajana ja neljännen 
polven yrittäjänä 2006. 
ÒÒ KOTIPAIKKA Uurainen 
ÒÒ PALVELUINA linjaliikenne välillä 
Jyväskylä-Tikkakoski-Uurainen-
Saarijärvi ja koululaisvuorot 
sopimusliikenteenä Uuraisilla 
sekä tilausajot Pohjoismaissa 
ja Baltiassa. Lapin matkoja 
on järjestetty useamman 
vuosikymmenen ajan. 
ÒÒ LIIKEVAIHTO alle miljoonan (2019) 
ÒÒ HENKILÖKUNTA 4 vakikuljettajaa, 
2‒5 osa-aikaista, 1 toimistossa 
ÒÒ KALUSTO 8 linja-autoa: 6 isoa ja  
2 pienempää 

Kimmo Kivelä on neljännen polven linja-autoyrittäjä.  
Ei ihme, että asiakkaat kuvailevat Uuraisten Liikennettä 
tutuksi ja turvalliseksi. 

Tämän kolmen kuljettajan tehotarkastuksen jälkeen 
linja-auto lähtee varmasti siistinä ajoon. Kimmo Kivelän 
takana Juha-Pekka Malinen ja Marko Hakkarainen.

Tankki täyteen!  
Jouni Kivelä varus-
telemassa autoa 
ajoon. Uuraisten 
Liikenteellä on kah-
deksan linja-autoa, 
kuusi isoa ja kaksi 
hiukan pienempää.
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"Vielä helmikuussa näytti siltä, että  
tilausajoja olisi enemmän kuin koskaan. 
Matto vedettiin hetkessä alta. 
Ilman koronaa meillä olisi ollut 
ennätysvuosi."

PYÖRÄT PYÖRINEET  
93 VUOTTA 
Uuraisten Liikenteen historia yltää 
1920-luvulle: Robert Kivelä aloitti mat-
kustajaliikenteen vuonna 1927. Ensim-
mäinen reitti kulki Uuraisilta Saarijär-
ven kautta Äänekoskelle. 

Kymmenisen vuotta myöhemmin 
jatkajiksi tulivat Robertin pojat Eemil ja 
Veikko. Kun Veikko siirtyi kuorma-au-
toilijaksi 1963, Eemil jatkoi liikennöin-
tiä. 1970-luvun lopussa Tauno ja Ritva 
Kivelä ostivat yrityksen. 

– Olen neljännen polven yrittäjänä 
vetänyt yritystä yhdessä Ritva-äitini 
kanssa vuodesta 2006. Ala oli selvä pie-
nestä pojasta lähtien. Jo yläasteella olin 

ollut yhtäkään sairastunutta. Maaseutu-
liikenne ei pyörinyt, kun ihmiset eivät 
uskaltaneet lähteä liikkeelle. Se taas vai-
kutti etenkin ikäihmisten hyvinvointiin. 

Kun matkustajat hävisivät, Uurais-
ten Liikenne keskeytti liikennöinnin 
kahdeksi kuukaudeksi ja kuljettajat 
lomautettiin. Kesällä päästiin ajamaan 
muutamia vuoroja. Vasta koulujen alet-
tua linja- ja sopimusliikenne normali-
soitui, mutta tilausajot ovat vähentyneet 
90-prosenttisesti. 

– Vielä helmikuussa näytti siltä, että 
tilausajoja olisi enemmän kuin koskaan. 
Matto vedettiin hetkessä alta. Ilman 
koronaa meillä olisi ollut ennätysvuosi, 
Kivelä harmittelee. 

tallilla huoltopuolella ja jatkoin töitä 
ammattikoulun jälkeen. Vakituisesti 
aloin ajamaan autoja armeijan jälkeen 
1986. 

Toimitusjohtajan hommien lisäksi Ki-
velä ajaa edelleen. Yritys on rekisteröi-
tynyt matkanjärjestäjäksi, ja syksyisellä 
ruskaretkellä Kivelä on sekä kuljettaja-
na että retkien oppaana. 

– Käytämme myös paikallisoppaita ja 
ohjelmapalvelutyrityksiä, mutta lisäk-
seni yksi kuljettaja toimii tarvittaessa 
oppaana erilaisilla retkillä. Haluamme 
tarjota monipuolista palvelua. Opastyö 
on samalla omankin kunnon ylläpitoa. 

MONENLAISTA LIIKENNETTÄ 
Yritys hoitaa Jyväskylän, Tikkakosken, 
Uuraisten ja Saarijärven välistä linja-
liikennettä. Koululaisvuorot ajetaan 
Uuraisten koulukeskukseen ja kolmeen 
kyläkouluun kolmella linja-autolla, sekä 
normaalioloissa tilausajot. 

– Koulujen lakkauttamisesta ei ole 
pelkoa, oppilaita riittää.  

Yhtiöllä on kahdeksan autoa, jois-
ta kaksi on pyörätuolivarustuksella. 
Vakikuljettajia on neljä, mukaan lukien 
toimitusjohtaja. Osa-aikaisten kuljetta-
jien määrä vaihtelee kahdesta viiteen. 

Koronakeväänä Kimmo ja Ritva Kive-
lä pyörittivät yritystä kahdestaan: Kim-
mo hoiti katsastuksia ja huolsi autoja, 
Ritva piti toimistoa pystyssä. Kesäkuun 
alussa yksi kuljettaja tuli ajamaan linja-
vuoroja. Täysmiehitys on ollut elokuun 
toisesta viikosta lähtien. 

TUKEA HENGISSÄ  
PYSYMISEEN  
Kivelää huolestuttaa maaseutuliiken-
teen kohtalo. Unohdettuun alaan koro-
na iski rankasti. 

– Poikkeuslaki ei parantanut tilannet-
ta markkinaehtoisella linjaliikenteellä 
maaseudulla. Tukieurot menivät kesälii-
kenteen pyörittämiseen.  

Kivelän mukaa lakia pitäisi muuttaa 
niin, että markkinaehtoisia vuoroja 
tuettaisiin ainakin poikkeusoloissa. Jos 
koronaepidemiasta tulee vahva toinen 
aalto, tilanne huononee entisestään. 

– Puntti tutisee, jos epidemia jatkuu 
ensi vuoteen. Koko tukiasia olisi pitänyt 
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hoitaa toisin: yritykset tarvitsevat 
käyttöpääomaa eivätkä kehittämisrahaa. 
Tarvetta on jäädä henkiin. 

Kivelän mukaan myös alemman 
tieverkon kunnossapito on ala-arvoista, 
eikä kilpailutusmalli paranna tienhoito-
tasoa. Varsinkin talvikelit ovat haasteel-
lisia sivuteillä. 

KULJETTAJANA  
ON HYVÄ OLLA  
Uuraisten Liikenteen kuljettajissa van-
hassa on vara parempi: henkilökunta 
viihtyy. Jos töitä olisi tarjolla, siitäkään 
ei tarvitse ilmoitella. Kivelän mukaan 
aina on joku valmiina jonossa tai kuljet-
tajat tietävät jonkun sopivan. 

– Työvoimaa on saatavilla, mutta vaih-
tuvuus on olematonta. Yleensä meiltä 
jäädään eläkkeelle. Kuljettajat ovat 
tyytyväisiä, ja joustoa löytyy molemmin 
puolin. Tapana on, että esimerkiksi 
vapaat ja lomat neuvotellaan yhdessä. 
Sopiviin koulutuksiin osallistutaan, ja 
työympäristö on kunnossa: penkit ovat 
säädettäviä ja ilmastointi pelaa. 

Etua on siitäkin, että matkustajat tun-
tevat kuljettajat. Kivelä pitää työn plus-
sana juuri ihmisten kohtaamista, vaikka 
hänellä menee nykyään enemmän aikaa 
toimistolla kuin ratin takana. 

– Olen jo oivaltanut, ettei tarvitse olla 
joka paikkaan menossa. 

LIIKUNTAA JA  
LUONNOSSA LIIKKUMISTA  
Vapaa-aikana Kivelä harrastaa liikuntaa 
eri muodoissa. Etenkin lentopallo on 

ollut harrastuksena jo pienestä pitäen. 
Peli vie mennessään kahdesti viikossa. 

– Lisäksi liikun paljon luonnossa. 
Kotiovelta pääsee suoraan metsään. 
Mökilläkin tulee puuhasteltua. Vaimo 
on puutarha-alan yrittäjä, ja auttelen 
tarvittaessa. Arki pyörii, vaikka tulevai-

suus on vielä sumun peitossa. Täytyy 
vain toivoa parempaa. 

Kivelöillä on kolme yrittäjähenkistä 
poikaa, joista kukaan ei ole vielä alalle 
innostunut. 

– Pikkuisen pitää olla hulluutta, jotta 
edes harkitsee, hymähtää isä-Kimmo. 

"Kuljettajat ovat tyytyväisiä, ja joustoa 
löytyy molemmin puolin. Tapana on, 
että esimerkiksi vapaat ja lomat neuvo-
tellaan yhdessä."
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