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Linja-autoala – yksi koronaepidemiasta koviten 
kärsineistä – kamppailee vieläkin samojen on-
gelmien kanssa kuin kevätkesällä. Se käy ilmi 
mm. liiton elokuussa teettämästä jäsenkyselys-
tä. Hieman samanlainen tehtiin huhtikuussa, 

keskellä koronan pahimpaa aikaa. Kyselyyn vastan-
neista 85 prosenttia ilmoitti yrityksen liikevaihdon 
vähentyneen yli 30 prosenttia ja kaksi kolmasosaa yli 
50 prosenttia. Useissa yrityksissä edelleen autot seiso-
vat, henkilöstöä on lomautettuna ja töitä ei ole.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalta löy-
tyy ymmärrystä linja-autoalan ahdinkoon, yritysten 
vaikeaan tilanteeseen. Ministeri kiittelee yrittäjiä ja 
alalla työskenteleviä henkilöitä sinnikkyydestä, jolla 
todella vaikea kevät ja kesä on kuljettu läpi. Pelkillä 
kiitoksilla eivät linja-autojen pyörät pyöri, sen tietää 

”Liikenneturvallisuus on korvien 
välissä – sanotaan. ”

Pitkän päivätyön linja-auton kuljettajana tehnyt 
Leila Nuutinen erottuu edukseen. Näin toteavat 
hänet tuntevat kollegat ja ennen kaikkea asiakkaat. 
Nuutinen on urallaan kohdannut ja kokenut monen-
laisia matkustajia ja linja-autoja. Hänen mielestään 
linja-auto on turvallinen tapa matkustaa. ”Pidä 
turvaväli ja ennakoi. Maltti on valttia liikenteessä, 
joka hetki”, hän toteaa. Nyt ovat koittaneet ansaitut 
eläkepäivät, mutta ajatus paluusta ratin taakse vielä 
jonakin päivänä ei ole poissuljettu.

Miten liikenteestä saataisiin turvallisempaa ja 
ihmisten asenteita voitaisiin muuttaa ja parantaa. 
Liikenneturvan uusi toimitusjohtaja Pasi Anteroinen 
on näiden kysymysten äärellä. Hän kertoo lehdes-
sämme, että ”Tarvitsemme enemmän kunnianhimoa. 
Tavoitteena tulee olla, että Suomesta tulee Euroopan 
turvallisin maa liikkua”. Liikenneturva ja sen erin-
omainen vaikuttamistyö ovat tulleet itselleni tutuksi 
Liikenneturvan hallituksessa ja tiedotusalan neuvot-
telukunnassa.

Vanhan Lasten liikennelaulun sanat ovat jääneet 
minulle soimaan lähtemättömästi. ”Muista aina, lii-
kenteessä, monta vaaraa ompi eessä. Siksi valpas, aina 
mieli, se on turva verraton.” Tätä toitotettiin aikoinaan 
niin radiossa, televisiossa, kuin koulujen oppitunneilla. 
Sen sanoma ja ydinviesti ei ole kadonnut minnekään. 
Jokainen meistä voi omalla käyttäytymisellään vaikut-
taa siihen, kuinka turvallista liikenteessä on. Liikenne-
turvallisuus on korvien välissä – sanotaan.

Turvallisempaa tulevaisuutta meille jokaiselle –  
liikenteessäkin!

hyvin ministerikin. Millaisia lupauksia ja panostuksia 
hän sitten toimialalle antaa, kannattaa lukea haastat-
telustamme – tarkkaan ja ajatuksella.

”Kentän ääni” on ollut liiton jäsenlehden yksi 
suosituimmista ja luetuimmista kautta aikojen. Siitä ei 
ole haluttu luopua, eikä tulla luopumaan. Tällä kertaa 
Kimmo Kivelä, Uuraisten Liikenteen toimitusjoh-
taja ja liiton hallituksen jäsen, avaa omalta osaltaan 
ajatuksiaan alasta luettavaksemme. Yli 90-vuotias, 
tuttu ja turvallinen perheyritys – kuten asiakkaat sitä 
kuvaavat – toivoo Kivelän johdolla koronan kar-
kottamien matkustajien ja normaalin liikennöinnin 
paluuta.

neste.fi/virallisesti

Virallisesti yhdessä.

Kun uudet moottorit ja kiristyneet vaatimukset vaativat paljon, me tarjoamme enemmän. 
Nesteen uusitut raskaan kaluston voiteluaineet perustuvat huippuluokan tietämykseen 
siitä, mitä moottorissa tapahtuu ja mitä se tarvitsee. Ne eivät vain ylitä vaatimuksia, vaan 
ovat autonvalmistajien virallisesti hyväksymiä. 

Suomessa suomalaisella työllä kehitetyt tuotteemme voittavat pohjoisen vaativat 
ja vaihte levat olosuhteet. Koska ne kestävät täällä, ne kestävät missä tahansa. Kattava 
valikoima voiteluaineita, NEXBASE™-teknologia sekä Neste MY uusiutuva diesel ja 
muut Nesteen polttonesteet ovat raskaan kaluston ammattilaisen voittava kokonaisuus. 

Nesteen uudistuneet raskaan  
kaluston voiteluaineet: Johtavien  
autonvalmistajien virallisesti hyväksymiä.
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