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Kansilehden kuvassa Kustaa Aalto sekä August Jalon ja Kustaa Aallon yhteinen auto
BROCKWAY noin vuonna 1927. Kuva Maija Lehtonen

Autoilun alkutaivalta

Leppävaaran asutuksen alkuvuosina ei liene moottorivetoisesta kumipyöräliikenteestä
vielä kukaan haaveillut. Hevonen toimi vetokoneena mainiosti kun ei kiireen käsite
eikä mukavuudenhalu vielä sanelleet osaansa ihmisten elämänmenoon. Sulan veden
aikaan voitiin vesitse matkantekoa jo helpottaa purje- tai höyryaluksilla.
1800-luvun lopulla ryhdyttiin suuriruhtinaanmaan liikenneoloja kehittämään
rautatieverkkoa rakentaen. Ilmiö oli yleinen Euroopassa. Höyrykone oli opittu
valjastamaan kiskoilla kulkevan veturin voimanlähteeksi.
Helsingin ja Turun välinen rata ei ollut tärkeysjärjestyksessä aivan alkupäässä. Monta
rataosuutta rakennettiin ennen sitä. Sen vuoro tuli 1900-luvun ensi vuosina ja sen
loppuosa Karjaalle asti valmistui vuonna 1903. Leppävaaran seutu sai silloin oman
pysäkin (Alberga) ja liikenneolot paranivat molempiin tärkeisiin suuntiin, itään
Helsinkiin sekä länteen Espoon muihin kyliin ja myös Turkuun. Osuus Karjaa-Turku
oli valmistunut jo 1899. Junat liikkuivat silloin harvakseen mutta eipä kulkijoitakaan
ollut paljoa. Pysäkkirakennusta ei alussa ollut, se rakennettiin parin vuoden kuluttua.
Ratavahdin rakennus tasoylikäytävän viereen tehtiin kyllä ratatyön yhteydessä.

Ensimmäiset autot Leppävaaran teille ilmestyivät jo ennen vuotta 1910. Helsingissä
niitä oli jo muutama sata ja Espoossakin muutamia. Eräät autoilijat ryhtyivät
kuljettamaan ihmisiä ja toiset tavaraa. Kuljetustoimeen ryhtyvän piti elinkeinon
harjoittamiseen saada viranomaisen lupa, mutta tuskinpa sitä alkuvaiheessa kaikki
muistivat hankkia.
Hella Wuolijoki on muistelmissaan kertonut joutuneensa Helsingistä palaamaan
Leppävaaraan ”rämisevällä taksiautolla” pitkäksi venyneen vierailun jälkeen. Sama
varmaankin pätee hänen puolisoonsa Suloon, joka kansanedustajana joutui usein
jatkamaan ”asioiden käsittelyä” yömyöhään ravintola Centralissa. Wuolijoet asuivat
Leppävaarassa vuosina 1910-1912. Helsingin matkansa he tekivät normaalisti junalla
kuten muutkin leppävaaralaiset. Sulo oli kerran matkustajana mukana vakavassa
junaonnettomuudessakin lähellä Pitäjänmäen asemaa. Hän ei loukkaantunut.
Erikoinen asia autoista Leppävaaran teillä tiedetään 10. päivältä maaliskuuta 1915.
Silloin keisari Nikolai II useiden autojen saattueessa tuli Helsingistä tarkastamaan
maalinnoitusjärjestelmän rakennustöitä myös Leppävaarassa. Katselmus lienee ollut
Albergan kartanon pellolla.

Seuraavassa kerrotut arkistotiedot bussiyhtiöistä ovat peräisin PRH / ”Lakanneet
yritykset” arkistosta (Kansallisarkisto).



Arvokkaita muistitietoja on kertonut Maija Lehtonen, joka ”aitiopaikalta” on
seurannut Leppävaaran bussiliikenteen vaiheita ja hän oli itse eräs viimeisistä
”Leppävaaran Liikennöitsijöistä”. Häneltä ovat myös useimmat valokuvat peräisin.
Maijan isä oli Kustaa Aalto, alunperin taksimies eli ”vuokra-autoilija” Helsingistä.
On hyvin mahdollista, että Hella tai Sulo Wuolijoki ovat saaneet yökyytiä Helsingistä
juuri Kustaa Aallolta. Sittemmin Kustaa tuli bussinkuljettajaksi Albergan Autoon ja
sitä kautta liikennöitsijäksi näille linjoille. Tämä kirjoitus tukeutuu suuressa määrin
Maija Lehtosen muistoihin Aaltojen harjoittamasta liikenteeseestä ja heidän
autoistaan. Hänelle suuret kiitokset.

Terho Jousi on kirjoittanut LEIJONA-SANOMIIN 1980-luvulla kiinnostavan
artikkelin ”LEPPÄVAARAN LIIKENTEEN HISTORIASTA”. Hänen luvallaan aion
kuivan oloisia asiakirjatietoja höystää hänen asiantuntevilla ja elämänläheisillä
huomioillaan näistä liikenneasioista. Ne perustuvat muistinvaraisiin tietoihin, joten
pieniä eroja arkistotietoihin ilmenee. Kiitokset Terho Jouselle. Terho on myös
tutustunut tämän kirjoituksen luonnokseen.

Reino Leander on kertonut tapahtumista, antanut käyttöön mielenkiintoisia valokuvia
ja auttanut selvittämään monia seikkoja, mistä hänelle suuret kiitokset.

Taksiauto ja Kustaa Aalto Helsinki Kaivopuisto n. vuonna 1915.
Kuva Maija Lehtonen



Albergan Auto Oy 1925-1927

K A Koskisen toisen palstoituksen toteuduttua noin vuoteen 1920 mennessä oli uloin
asutus Lintuvaaran suunnalla (Punarinnantie) levinnyt jo parin kilometrin
etäisyydelle rautatieasemasta. Ehkä myös junaliikenteen aikataulullinen niukka
tarjonta pani ajattelemaan vaihtoehtoisen tai täydentävän liikennemuodon tarvetta.
On paljon mahdollista, että joku yksityinen yrittäjä on voinut liikennettä Leppävaaran
ja Helsingin välillä harjoittaa jo vuosina 1920-1924.

Vuonna 1925 oli linja-autoyhteyden saaminen Leppävaaran ja Helsingin välille
kypsynyt ajatuksista toiminnan asteelle muutamien miesten mielessä. Taustaltaan he
olivat lähinnä liikemiehiä. Autoalan asiantuntijana oli kuitenkin joukossa yksi
autonkuljettaja. Saattoipa liikemiehistäkin joku toimia autoalalla.

Albergan Auto Oy:n perustava kokous pidettiin Helsingissä Systema Oy:n konttorissa
20. huhtikuuta 1925. Jo aiemmin valmisteltu yhtiöjärjestys oli hyväksytty saman
kuun 7. päivänä. Sen mukaan yhtiön toimialana tulisi olemaan ”asianomaisella
luvalla välittää autoilla henkilö- ja kuljetusliikennettä Helsingin kaupungin ja
Albergan huvilayhdyskunnan välillä sekä muuallakin Helsingin ja Albergan
ympäristöllä”.
Läsnä olivat kaikki seitsemän osakkaiksi ilmoittautunutta henkilöä. He olivat:

Johtaja Vihtori Haataja Espoo Leppävaara
Sahanomistaja Jalo Salonen Espoo Leppävaara
Huvilanomistaja Emil Nojonen Espoo Leppävaara
Liikkeenhoitaja Heikki Halmela Helsinki
Autonkuljettaja Johannes Talvio Espoo Leppävaara
Toimitusjohtaja Frans I. Kurikka Helsinki
Tekn. johtaja Paul Mikael Saarinen Helsinki Vanhakaupunki

Kaikki olivat mukana yhtä suurella panoksella, joka oli 10 000 mk. Koko
osakepääoma oli siten 70 000 mk.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että Vihtori Haataja myi samaan aikaan Jääskelän
alueen tontteja n. 10 000 mk / kpl.

Johtokunnan kokoonpanoksi tuli:
Puheenjohtaja Vihtori Haataja
Jäsenet Emil Nojonen ja Heikki Halmela
Varajäsenet Johannes Talvio ja Frans I. Kurikka

Toimitusjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jalo Salonen.
Yhtiön kotipaikaksi merkittiin Helsinki.



Yhtiön toiminnasta ei juuri faktatietoja ole joten seuraavassa on etupäässä
muistitietoja tai ”todennäköisyyksiä”.
Yhtiön ”aloituspääoma” oli niin suuri, että sillä voi kuvitella voitavan hyvinkin ostaa
pari sen aikaista linja-autoa.
Terho Jousi kertoo yhtiölle ensiksi hankitun kuusi T-Ford linja-autoa. Jos se on totta
niin rahaa olisi ainakin palanut paljon. T-Ford linja-auton korilla maksoi silloin noin
25 000 markkaa. Olisivatkohan Fordit olleet joidenkin yhtiön osakkaiden tai heidän
taustayhteisöjensä omistamia? Tuohon aikaan T-Fordeihin tehtiin matkustamot
kuorma-auton alustalle ja rakennelmat olivat melko primitiivisen  näköisiä nykyisellä
katsannolla. Istumapaikkoja niissä oli kymmenkunta. Autot eivät ehkä olleet
matkustajien mieleen ja niinpä yhtiölle  hankittiin kaksi omaa amerikkalaista
BROCKWAY linja-autoa, rekisterinumeroiltaan U-1189 ja U-1318. Nekin olivat
tehdyt linja-autoiksi Suomessa. Niissä oli n. 16 istumapaikkaa. Autojen etuosassa oli
järjestysnumerot 1 ja 2. BROCKWAY- bussi valmiina maksoi varmasti enemmän
kuin T-Ford, ehkä 35 000 markkaa.
Korpivaara & Halla Oy oli vuoden 1924 lokakuuhun asti Fordin yhteistyökumppani
ja maan suurin korinvalmistaja. Sen jälkeen se ryhtyi Fordin kilpailijan Brockway
Motor Truck Companyn kumppaniksi ja varusti tuomansa alustat kuorma- tai linja-
autoiksi. Vuoden 1927 alussa yhtiö lopetti linja-autokorien teon ja jätti sen siihen
työhön erikoistuneille liikkeille.
Tässä kerrotut tiedot bussien hinnoista ja korien teosta ovat peräisin Automueo
MOBILIAN tiedostoista. Niistä voi olla joitakin heijastuksia Albergan Autonkin
kuvioihin, ainakin T-hoppaseikkailuun jos sellainen oli.
Kolmantena autona tuli liikenteeseen samanlainen BROCKWAY, jonka
rekisterinumero oli U-2277. Järjestysnumeroa ei ollut, sillä auton omistivat August
Jalo ja Kustaa Aalto. Sillä ajettiin nähtävästi yhtiön laskuun tai Jalon saamalla
liikenneluvalla. Molemmat miehet olivat aiemmin kuljettaneet yhtiön autoja.

Autojen pääteasema Leppävaarassa oli aluksi Valtatien ja Kansantien risteyksen
tuntumassa (Valtatie 40) toimitusjohtaja Jalo Salosen talon kohdalla. Tontilla oli
myös talli ainakin kahdelle autolle. Talossa oli myös yhtiön ”toimisto”, kuten ehkä
myös Albergan Halko- ja puutavaraliikkeen, joka omisti kyseisen kiinteistön,
palsta 66. Tarkemmin ottaen Palstaa 66 ei ollut olemassa enää vuonna 1925. Se oli
jaettu kolmeen osaan vuonna 1924 ja niistä yksi oli myyty palstatilallisille Laitinen ja
Mattila. Muut kaksi pysyivät Albergan Halko- ja puutavaraliikkeen omistuksessa
vuoteen 1927, jolloin ne päätyivät Jalo Salosen omistukseen.
V. Haataja asui ”Wahlhelmin mäessä” palstalla 18.
Helsingissä autojen pääteasema oli Rautatientorilla.
Toimenkuvansa mukaan yhtiöllä olisi voinut olla myös kuorma-auto tavaran
(puutavaran) kuljettamista varten. Siitä ei kuitenkaan ole dokumentteja tai
muistikuvia. (Vai onko??)

Osakkaista tuskin kukaan muu kuin Johannes Talvio osallistui henkilökohtaisesti
bussien kuljettamiseen. Ehkä siinä oli yksi syy yhtiön huonoon menestykseen.



Yhtiön toiminnasta tai tuloksesta vuosina 1925-1927 ei liene mitään muita
arkistotietoja saatavissa kuin PRH:n tiedot. Toiminta oli ollut tappiollista, sillä 18.
joulukuuta 1927 kaupparekisteriin jätettiin ilmoitus yhtiön toiminnan lakkaamisesta
edellisenä päivänä eli 17. joulukuuta 1927.
Jo 17. marraskuuta oli Helsingin raastuvanoikeuteen jätetty ”vuosihaaste” yhtiön
velkojien ilmoittautumista varten saamistensa valvomiseksi.
Varsinaisesta vararikosta ei papereissa puhuta, mutta sitä vastaavasta tilanteesta
ilmeisesti oli kyse.

Terho Jousi mainitsee yhtiön lakkauttamisen liittyneen toimitusjohtaja Salosen
kuolemaan. Jotain muutakin on pitänyt olla syynä. Ei kai menestyvää firmaa lopeteta
yhden osakkaan kuoleman vuoksi. Jalo Salonen kuoli vasta kesällä 1928.

Jos autot olivat yhtiön omistuksessa ne ehkä menivät velkojen panttina rahoittajille.
Jos ne olivat joidenkin osakkaiden omia, nämä varmasti pyrkivät jatkamaan
liikennettä omissa nimissään.

TERHO JOUSI:
”Pitkät työmatkat ja autojen ilmestyminen katukuvaan aiheuttivat sen, että
Harakassakin oli tarvetta hoitaa henkilö- ja kuljetusliikettä autoilla. Vuonna 1925
perustettiin Albergan auto-osakeyhtiö. Yhtiön puheenjohtajana oli V. Haataja ja
jäseninä Emil Nojonen ja Heikki Halmela. Mukana olivat myös Johannes Talvio,
E. Kurikka, Arvola ja Juho Salonen.
Yhtiölle hankittiin aluksi kuusi uutta T-malli Fordia, jotka numeroitiin 1-6.
Myöhemmin ostettiin Korpivaara-Hallalta 2 Brockwayta, joiden kylkiin maalattiin
numerot 1 ja 2.
Yhtiön tallit ja konttori sijaitsivat Valtatie 42 kohdalla. Paikalla on vielä kivijalka
näkyvissä. Yhtiön kuljettajina olivat Jalo, Talvio, Lavinto, Himberg, Aalto ja
Helminen.
Autoissa oli myös rahastaja. Tiet olivat huonoja. Autot pysähtyivät tarvittaessa
asiakkaan kohdalla, pysäkit tulivat myöhemmin. Harakasta ajettiin Turuntielle, jota
pitkin Strömbergin tehtaan editse Talin portille, Wardin puutarhan ohi, Haagan
Elannon kautta pitkin Huopalahden rantaa Tilkan mäelle Turuntielle takaisin. Siitä
jatkettiin Ala-Heikinkatua Kaivokadulle ja siitä Rautatientorille hotelli Grandin
eteen.
Hoppayhtiön loppuvaiheessa tulivat mukaan Jalo sekä Ekebom ja Kalle Björkman
yhdessä omalla Rochet-Sneiderilla. N.s. veivarina eli henkilönä, joka ei kuulunut
yhtiöön, mutta omisti auton ja ajoi sillä ylimääräisenä, tuli mukaan Kestikievari
Internationalillaan ja Uotila Reollaan. Salosen kuoleman jälkeen yhtiö lopetettiin
vuonna 1928.
Albergan Auto-yhtiön aikana Nobel-Standard bensiiniyhtiö toi bensan tynnyreissä
Salosen pihalle.”



Kuvat Albergan Auto Oy:n bussista numero 2. Molemmat on kuvattu Valtatien ja
Kansantien risteyksen tuntumassa Jalo Salosen talon kohdalla (Valtatie 40) noin
vuonna 1926. Ylemmän kuvan henkilöitä ei tiedetä. Takana näkyvät ”Rantasen” ja
”Kisan” talot. Alemmassa kuvassa Aleksandra ja Kustaa Aalto. Takana Salosen
autotallit. Molemmat kuvat Maija Lehtonen



Yhtiötön aika 1928-1935

Albergan Auto Oy:n lopetettua toimintansa ei linja-autoliikenne Leppävaaraan
suinkaan loppunut vaan jatkui jonkinmoisten järjestelyjen jälkeen yksityisten
liikenteenharjoittajien toimesta. Voihan olla niin, että yhtiön rinnalla oli kaiken aikaa
toiminut yksityisiäkin.

Aikakauden liikennöitsijät löytyvät todennäköisesti seuraavasta joukosta, joista
useimmat myöhemmin liittyivät yhteen Leppävaaran Liikenne Oy:ksi.

Linja-autoliikennöitsijöitä Espoon pitäjän Leppävaaran kylässä (n. 1935):
Kustaa Aalto
Juho August Jalo
Emil Einar Nyqvist
Johannes Talvio
Johan Emil Ekebom
Karl Björkman
Juho V. Katajisto
Vilho Laakso
Anna Lehmustola

Yhtiön toiminnan loputtua päätepysäkki siirtyi Valtatiellä hieman kauemmaksi
nykyisen Kirkkalantien risteyksen vaiheille. Siinä asuivat liikennöitsijät Ekebom ja
Lehmustola lähekkäin ja Ekebomin tallin ohessa myytiin polttoainetta autoihin.
Kustaa Aallon perhe asui Rantasen talona tunnetun talon yläkerrassa.

TERHO JOUSI:

”Alkuperäisiä liikennöitsijöitä olivat Jalo, Aalto, Ekebom, K.Björkman, Laakso,
J.Katajisto, Uotila, Kestikievari, Talvio, Lavinto ja Nevonmaa.
Heidän lisäkseen tuli mukaan vanhalla Reolla veivarina Lehmustola, jota vanhan
ammattinsa vuoksi kutsuttiin ”mylläriksi”.
Kukin harjoitti omalla ajoneuvollaan ja Uudenmaan läänin maaherran myöntämällä
luvalla omnibussiautomobiililiikennettä linjalla Helsinki-Leppävaara-Espoo.
Autot olivat yleensä amerikkalaisia Brockwayta. Jalo ja Aalto ajoivat aluksi
yhteisellä autolla, kunnes Jalo osti automessuilta oman Brockwayn ja Aalto osti
Studebakerin. Hopatkin hävisivät kuvasta. Myöhemmin Aalto osti Citroenin, jota
kutsuttiin melooniksi.
Mäntsälän kapinan aikoihin syntyi ensimmäinen hintakilpailu. Asiakkaat ja muut
liikennöitsijät boikotoivat Uotilan ajoja, koska hän oli osallistunut kapinan aikana
kuljetushommiin. Uotila alensi taksoja - muut perässä. Myöhemmin Uotila ajoi
Elfvikin linjoja.”



August Jalon ja Kustaa Aallon yhteinen auto BROCKWAY. Miehet vasemmalta
Johannes Talvio, August Jalo ja Kustaa Aalto. Kuva Maija Lehtonen

Sama auto kuin yllä. Henkilöt August ja Elsa Jalo, Aleksandra, Kustaa ja Maija Aalto
sekä Esteri Jormakka. Paikka Valtatie 40. Kuva Maija Lehtonen



 Kopio Kustaa Aallon liikenneluvasta.



Kustaa Aallon Studebaker noin vuonna 1932 Helsingin rautatiasemalla. Takana
Johannes (Jukka) Talvio. Kustaa sai liikenneluvan vuonna 1929 ja hankki sitten
Studebakerin. Maija Lehtosen mukaan se oli hieno auto mutta huono.

Päätepysäkki ”Rantasen talon” kohdalla n.1936. Takana Ekebomin ja Lehmustolan
talot. Auto on Kustaa Aallon seuraavaksi hankkima Citroen. Vasemmalta Kuljettaja
Adamsson, Kustaa Aalto, tuntematon. Molemmat kuvat Maija Lehtonen



Leppävaaran Liikenne Oy 1936-1971

Yksityisten liikenteenharjoittajien ajatukset nähtävästi kääntyivät yhteisvoimin
yrittämisen puolelle ainakin kannattavuuden parantamiseksi. Myös aikataulujen
laatimisen keskittäminen yhteisen johdon toimeksi uskottiin vähentävän keskinäistä
kilpailua ja kiistelyä. Yhtiönä uskottiin myös voitavan säännellä muiden yrittäjien
pääsyä samoille liikennesuunnille.

Yhtiöjärjestys ja -sopimus oli laadittu 10. tammikuuta 1936 ja niiden tultua
hyväksytyksi pidettiin yhtiön perustava kokous asianajotoimiston Kyti & Kyti
toimistossa Helsingissä 30. tammikuuta 1936. Oikeusoppineena neuvonantajana
toimi varatuomari Kaarlo Kyti ja hän näyttää myöhemminkin olleen samassa
asemassa.
Yhtiön nimeksi tuli Leppävaaran Liikenne Oy ja toimenkuvaksi ”asianomaisen luvan
saatua harjoittaa linja-autoliikennettä sekä bensiinin, petroolin, öljyjen ja
autotarvikkeiden kauppaa sekä autoremonttiverstasliikettä, ollen yhtiöllä myös oikeus
omistaa kiinteimistöjä tarkoitusperiensä toteuttamista varten”. Yhtiön kotipaikaksi
merkittiin Helsingin kaupunki.

Läsnä olivat kaikki yhtiösopimukseen liittyneet yhdeksän henkilöä, eli seuraavat
”Leppävaaran kylästä olevat liikennöitsijät”, eräät tosin valtakirjan kautta:

Juho August Jalo
Emil Einar Nyqvist v.k. A. Mustonen
Johannes Talvio
Johan Emil Ekebom
Karl Björkman
Juho V. Katajisto v.k. Tuovi Katajisto
Vilho Laakso
Anna Lehmustola
Thor N. Joensuu

Thor N. Joensuu oli Kustaa Aallon toisen vaimon, Aleksandran, poika edellisestä
liitosta. Kustaa ei halunnut omalla nimellään ryhtyä osakkaaksi. Siksi Joensuusta tuli
hänen osakkeensa nimellinen omistaja.

Jokainen osakas osallistui samalla summalla, 5000 markalla, joten yhtiöpääomaksi
tuli 45000 mk.

Johtokuntaan valittiin Juho August Jalo, Johan Emil Ekebom ja A. Mustonen,
ja varalle Vilho Laakso ja Johan Talvio.
Johtokunta valitsi kokouksessaan puheenjohtajakseen A. Mustosen ja
toimitusjohtajaksi niinikään A. Mustosen (Ulkopuolinen?).



Yllä Kustaa Aallon Citroen, kuljettaja Väinö Riihimäki ja Aleksandra Aalto. Kuva
Maija Lehtonen
Alla Kalle Nyqvistin? REO (Rek. melko varmasti U-597) Heikinkadulla n. 1936.
Postikortti / Putinki. Kuva Helsingin kaupunginmuseo. Kuvannut A. Pietinen.



PRH:n saamista pöytäkirjojen otteista ei selviä ryhtyivätkö kaikki osakkaat ajamaan
yhteisellä yhtiön saamalla liikenneluvalla ja omilla autoilla. Nähtävästi näin oli asian
laita. Kustaa Aallolla ja joillakin muillakin osakkailla oli  aiemmin ollut omissa
nimissään liikennelupa samalle liikennesuunnalle. Niiden käytöstä osakkaat luopuivat
yhtiöön ryhtyessään. Alussa yhtiö rajoitti osakkaansa liikenteessä käyttämien autojen
määrän yhteen osaketta kohti. Myöhemmin määräystä lievennettiin ja useilla
osakkailla olikin linjoilla kaksi autoa, ehkä jopa kolme. Tähän liittynee päätös, jolla
osakkaat velvoitettiin maksamaan tietty ”linjavuokra” jokaista liikenteessä käytettyä
autoa kohti.

Päätepysäkki Helsingissä oli edelleen Rautatientorilla ainakin vielä vuonna 1936. Sen
muistaa Maija Lehtonen oltuaan silloin rahastajatyttönä linjalla. Ehkä päätepysäkki
pian tämän jälkeen siirtyi Linja-autoaseman yhteyteen Kampin kentälle. Helsingin
kaupungin tiedoston mukaan asema ”Turun kasarmin” tallissa ( tai keittiössä )
avattiin 1935. Asemarakennus oli silloin pohjoismaiden suurin.

Osakkeiden siirtymisiä kaupan kautta osakkaalta uudelle tai toiselle entiselle
osakkaalle ei tässä selvitetä. Tarkkasilmäinen lukija voi kokouksiin osallistujien
luetteloiden perusteella päästä niistä kohtuudella selvyyteen.

Omia autoja ei yhtiö alussa hankkinut. Pienenlainen yhtiöpääomakaan ei viittaa
siihen suuntaan. Myöhemmin yhtiön ylijäämävarallisuutta käytettiin siihen
tarkoitukseen ja enimmillään omia busseja yhtiöllä oli neljä tai viisi. Reino Leanderin
mukaan yhtiön ja osakkaiden bussien yhteismäärä enimmillään oli 35. Yhtiön
hankkima ensimmäinen auto oli VOLVO, n. vuoden 1935 mallia. Sen lempinimi oli
”Päijänteen hauki”.

Sotia edeltäneeltä ajalta ei PRH:n arkistossa ole muita tietoja kuin edellä kerrotut
perustamistiedot. Nähtävästi yhtiö toimi kerrotussa kokoonpanossa ja mainituilla
hallintoelimillä ainakin talvisotaan asti. Sodan sytyttyä kaikki autot oli luovutettava
armeijan käyttöön ja junakyyti jäi ainoaksi joukkoliikennemuodoksi. Yhtiön toiminta
oli sotien ajan pysähdyksissä ja merkittäviä kokouksiakaan ei silloin pidetty.

Välirauhan aikana saattoi olla jonkin verran autoja käytettävissä Leppävaarankin
suunnalla. Muita polttoaineita ei silloin saanut kuin pilkkeitä tai hiiliä
häkäkaasuttimiin.

Jatkosodassa linja-autot vielä monta vuotta palvelivat armeijaa ja monet niistä
vaurioituivat tai täysin romuttuivat. Niin luultavasti kävi myös leppävaaralaisten
autoille. Ehkä kaikki kuitenkin palasivat ja vuonna 1944 päästiin jälleen
aloittelemaan bussiliikennettä Leppävaaraan, tietenkin häkäkaasun voimalla.
Leppävaaran busseista ensimmäisenä kotiutui Kustaa Aallon SISU kohtalaisen
hyväkuntoisena. Silloin alkoi armoton pilkkeiden hankinta. Aleksandra Aaltokin oli
hankintamatkalla Terho Jousen mainitsemalla Schaumanin rullatehtaalla.



Useat leppävaaralaiset bussit palvelivat haavoittuneiden kuljetuksessa rintaman
läheisyydestä kauemmaksi. Niistä oli kaikki penkit poistettu jotta paareja tai muita
makuusijoja saatiin sopimaan mahdollisimman paljon. Niinpä Nyqvistin REO palasi
sodasta täysin ilman penkkejä ja niitä jouduttiin etsimään joka puolelta. Penkit
löytyivätkin Helsingistä Autokomppanian ullakolta.

           Kalle Nyqvistin REO sotatöissä. Edessä kersantti Väinö Leander.
           Kuva Lasse Leander.

          Tuntematon SISU Lapin sodassa. Vasemmalla Hilding Björkman, keskellä
          ylikersantti Väinö Leander. Kuva Lasse Leander.



TERHO JOUSI:
”Lupien runsaus ja kasvava byrokratia aiheuttivat sen, että luvat haluttiin keskittää
yhdeksi luvaksi. Siitä seurasi, että Leppävaaran Liikenne Oy perustettiin vuonna
1936.
Perustajajäseninä olivat Jalo, Nyqvist, Talvio, Ekebom, K.Björkman, J.Katajisto,
Laakso, Lehmustola ja Joensuu.
Ensimmäinen toimitusjohtaja oli A.Mustonen. Hänen jälkeensä ovat
toimitusjohtajana olleet Tuovi Katajisto, Väinö Leander, Paavo Katajisto, Veijo
Brunou ja Kauko Tyllilä.
Uusina jäseninä tulivat mukaan Hilding Björkman, Einari Grönroos, Kaarlo
Laaksonen, Erik Åvall, Siiri Talvio, F.R.Sandström, Kalervo Pora, Olli Linnavirta ja
Kalle sekä Aino Nyqvist.” (Luettelosta puuttuu Aleksandra Aalto. Laaksonen, Pora ja
Linnavirta olivat toimihenkilöitä, eivät osakkaita. Huom. J Kn )
”Ennen sotia käytettiin virolaista kivestä tehtyä pahalle haisevaa bensiiniä ja
polttoöljyä.
Sota-aikana mm. Kalle Nyqvist sai käskyn, että Reon nokka tuli kääntää Helsinkiin
päin ja mukaan piti saada kaksi miestä. Vain yksi mies - Laakso - lähti mukaan. Auto
oli kolme vuotta sotareissulla. Tällä samalla autolla Kalle ajoi vielä Helsinkiin
vuorolinjalla. Vaunussa oli puukaasutin ja auto kulki koivupilkkeellä. Tällaisen auton
käynnistäminen oli työlästä. Toinen veivasi ja toinen pelasi kaasun kanssa. Kun auto
saatiin käyntiin, se kävikin sitten iltaan asti samaa kyytiä. Joskus käytettiin
Schaumanin rullatehtaalta hankittuja pilkkeitä.
Jalon autosta oli sodassa kori palanut. Koska pellistä oli pulaa, tehtiin ponttilaudasta
autoon uusi kori. Näin syntyi meille kaikille tuttu ”puukenkä", jota joskus jouduttiin
työntämään Wahlhelmin mäkeä ylös.
Vanhat Chevroletit vaihtuivat uudempiin 36-mallisiin. Mukaan tulivat Sisut, Vanajat,
Volvot ja Scaniat.”



Merkittäviä yhtiökokouksia ei nähtävästi pidetty ennen kuin 6. maaliskuuta 1949,
jolloin ensiksi kirjoihin merkittiin kuluneiden kolmentoista vuoden aikana
tapahtuneet yhtiön osakkaiden ja toimihenkilön kuolemat. Manalle olivat menneet:

A. Mustonen Toimitusjohtaja, hall. pj.
J. E. Ekebom Osakas, hall. j.
Vilho Laakso Osakas, hall. vj.
Johan Talvio Osakas, hall. vj.

Kukaan heistä ei menettänyt henkeänsä sotatoimissa. Sota-aika oli ”hengelle hupaa”
muutenkin, erityisesti iäkkäille henkilöille. Osakkaista muutamat alkoivat korkean
ikänsä vuoksi olla jo huonokuntoisia.

Kokoukseen, joka pidettiin rouva Tuovi Katajiston asunnossa, osallistuivat seuraavat
osakkaat:

Karl Björkman
J. A. Jalo
Thor Joensuu v.k. Kustaa Aalto
Juho Katajisto holh. Tuovi Katajisto
Väinö Nevomaa
Kalle Nyqvist
Johan Talvion k.p. Siiri Talvio

Paikalta puuttuivat J. E. Ekebomin k.p. ja Anna Lehmustola.

Hallitukseen valittiin J. A. Jalo, Karl Björkman ja Kalle Nyqvist varsinaisiksi
sekä Väinö Nevomaa ja Siiri Talvio varajäseniksi.

Kokouksessaan hallitus valitsi puheeenjohtajakseen J. A. Jalon.
Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Tuovi Katajisto.

Sodan jälkeen oli vielä monia vuosia suuri pula kaikista autotarvikkeista, etenkin
renkaista. Sodasta loppuun ajetuilla renkailla palannut REO oli onnistunut saamaan
jossakin vaiheessa uudet. Vähän tapauksen jälkeen sattui joku pettämään etupäässä ja
toinen etupyörä kääntyi poikittain. Ilta oli käsillä ja hinausautoa ei ollut heti
saatavilla. Tuli surku jättää autoa yöksi tielle uusilla kumeilla. ”Autossa ei aamulla
olisi ollut yhtään rengasta jäljellä”. Niinpä kaksi miestä ja poika yöpyivät autossa
”vartiossa” ja renkaat säilyivät.



Vuonna 1952 pidettiin ensin ylimääräinen yhtiökokous 5. maaliskuuta rouva Tuovi
Katajiston asunnossa. Osakkeiden omistuksissa oli tapahtunut muutoksia. Niitä oli
edelleen yhdeksän kappaletta. Saapuvilla olivat seuraavat osakkaat:

Aleksandra Aalto
Karl Björkman
R. Ekberg
Siiri Talvio
J. A. Jalo
Juho Katajisto holh. Tuovi Katajisto
Väinö Nevomaa v.k. Kullervo Nevomaa
Kalle Nyqvist

Paikalta puuttui J. E. Ekebomin kp.

Kustaa Aallon osake oli ”kotiutettu” Aleksandran pojalta Aleksandran nimiin.

Kokouksen aihe oli yhtiöpääoman korottaminen ja annin suuntaaminen kolmelle
henkilölle. Yhtiön osakkaiden määrä lisääntyisi siten kahteentoista.
Muutos hyväksyttiin ja uusiksi osakkaiksi tulivat Paavo Katajisto, Väinö Leander ja
Hilding Björkman.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Tuovi Katajiston kotona 9. maaliskuuta 1952.
Läsnä olivat kaikki edellä mainitut sekä uudet osakkaat. Edustettuna oli siten
kahdestatoista osakkaasta yksitoista.

Hallitukseen valittiin Tuovi Katajisto, J. A. Jalo ja Karl Björkman varsinaisiksi,
sekä Kalle Nyqvist ja Siiri Talvio varalle.
Tuovi Katajisto valittiin hallituksen puheenjohtajaksi sekä edelleen
toimitusjohtajaksi.

Päätepysäkki siirrettiin jälleen hieman pohjoiseen, Valtatien ja nykyisen
Punarinnantien risteyksen tuntumaan. Tällä paikalla päätepysäkki ei kai ollut kovin
montaa vuotta. ( Valtatien nimi taisi noihin aikoihin vielä olla PÄÄTIE )

Seuraavaksi päätepysäkki Lintuvaarassa (Harakassa) oli pitkään Valtatien ja
Jääskeläntien risteyksessä. Lähiasukkaat siitä hieman häiriintyivät liikennemelun ja
tienoon roskaantumisen vuoksi.
Liikennetarpeen vuoksi 1950-luvulla osa vuoroista alettiin ajaa Hämeenkylään
(Hämevaara) asti ja myöhemmin kaikki vuorot.



Kustaa Aallon SISU ”Rantasen talon” kohdalla noin vuonna 1949. Takana Ekebomin
talli. Kuva Maija Lehtonen

Aleksandra Aallon SISU? noin vuonna 1955 Punarinnantie 13. Aallon autojen
numerot olivat 29 ja 30. Kuva Maija Lehtonen



Yhtiön toiminnan ”kulta-aikana” voi pitää 1950-luvun loppupuolen vuosia. Väkeä oli
Leppävaarassa jo kohtalaisen paljon mutta yksityisautoja ei vielä juuri lainkaan.
Oheisista aikataulujen kopioista saa käsityksen liikenteen vilkkaudesta vuonna 1957.

Aikataulut Maija Lehtosen arkistosta.



Yhtiön liikennöinti laajeni myös lähikyliin. Näistä aikatauluista ilmenevät vuonna
1957 ajetut kaikki reitit. Harjoitetun tilausliikenteen laajuudesta ei ole paljoa tietoa.
Sitä harjoitettiin tarpeen mukaan bussi- ja kuljettajatilanteen salliessa. Kysyntää ja
tarjontaakin oli etupäässä viikonvaihteen päivinä.



Aikataulujen mukaan vuonna 1957, arkipäivänä, ajettiin vuoroja seuraavasti:
H:ki-Leppävaara-Hämevaara, Helsinkiin 107 vuoroa/vrk, Helsingistä 116 vuoroa/vrk
H:ki-Leppävaara-Laaksolahti,        ”          59          ”                    ”         59        ”
H:ki-Mäkkylä-Kirkkalantie,           ”          28          ”                    ”         28        ”
H:ki-Leppävaara-Frisbacka,           ”          17          ”                    ”         17        ”
Yhteensä (Pitäjänmäentiellä)          ”         211         ”                    ”        220       ”

Päivittäinen bussimäärä saattoi olla vielä suurempi, sillä ruuhkavuorot ajettiin usein
kahdella peräkkäin ajavalla bussilla.

Osakkaiden eli liikennöitsijöiden yhteisössä luonnollisesti toinen saatettiin kokea
kilpailijaksi eivätkä kaikki aivan sydänystäviä keskenään olleet. Osakkaiden
merkkipäiviä kuitenkin kokoonnuttiin yhdessä juhlistamaan. Osakkaan kuollessa
luonnollisesti yhtiön ja osakkaiden osanotto oli asiaan kuuluvaa.
Yhteisöllisyyttä koettiin myös uusien bussien hankinnan yhteydessä sillä tavaksi tuli
uuden auton hankkijan viedä muut ajelulle johonkin merkittävään kohteeseen.
Esimerkiksi Aulangolla saatettiin käydä useampikin uusi bussi ”krymppäämässä”.

Paavo Katajiston syntymäpäivillä vas. Tuntematon, Viljanen, Hilding Björkman,
Väinö Leander, Voitto Sutinen, Ristola. Kuva Lasse Leander



Vuoden 1955 varsinainen yhtiökokous pidettiin 6. maaliskuuta rouva Tuovi
Katajiston asunnossa. Saapuvilla oli yksitoista kahdestatoista eli seuraavat osakkaat:

Aleksandra Aalto
Hilding Björkman
Karl Björkman
Gerda Ekberg
J. A. Jalo
Paavo Katajisto
Tuovi Katajisto
Väinö Leander
Lempi Nevomaa
Kalle Nyqvist
Siiri Talvio

Jos vielä Ekebomin perikunnasta Fanny Ekebom olisi ollut paikalla, olisi naisia ollut
yhtä paljon kuin miehiä, eli kuusi. Kaikkiaan on suurella kunnioituksella pantava
merkille yhtiön toiminnassa käytetyn naisenergian suuri määrä.

Hallitukseen valittiin Väinö Leander, Paavo Katajisto ja Tuovi Katajisto.
Varalle Hilding Björkman ja Karl Björkman.
Puheenjohtajaksi valittiin Väinö Leander. Toimitusjohtajana jatkoi Tuovi Katajisto.

27. maaliskuuta 1956 toimitusjohtajaksi valittiin Paavo Katajisto.

5. syyskuuta 1956 toimitusjohtajaksi valittiin Kaarlo Laaksonen.

TERHO JOUSI:
”Vuonna 1952 kuljettajat olivat lakossa, mutta isännät ajoivat itse. Rahaa tuli
kassikaupalla, jos sattui hyvä ajopäivä.
Vuonna 1956 yleislakon aikaan ajettiin koululaisia Helsinkiin. Joskus tällainen
koulubussikin uhattiin lakkovahtien toimesta kaataa nurin.
Autot kehittyivät edelleen. Bensakoneiden tilalle asennettiin Perkins-dieselit.
Pitkänokkaisten tilalle tulivat lyhytnokkaiset autot, takamoottorit ja lisäovet tulivat
kilpailun kovetessa uusina vaihtoehtoina mukaan.
Kun yhtiöltä saatiin ostaa toinen osake, tuli uusia autoja liikenteeseen. Yhtiökin
hankki yhteisen vaunun, varman Kiitokorin nokka-Sisun. Toisena vuonna yhtiö sai
kaksiovisen Sisun vuonna 1957 ja kolmantena vuonna tuli UH-615, jota ajoi
pääasiallisesti Laine.
Vuonna 1958 Elers sai yhtiöltä rahat osakkeestaan ja eri vaiheiden kautta
Tammelundin Liikenne siirtyi hänen omistukseensa. Vuonna 1974 syntyi Polarbus.
Tähän Leppävaaran Liikenteen nostalgiseen vaiheeseen kuuluu paljon
mielenkiintoisia asioita, joista olisi kiinnostavaa kuulla lisää.



Muistan, että tunsin kaikki linja-autot äänen perusteella ollessani 10-vuotias
pikkupoika. Kullakin kuljettajalla oli myös oma persoonallinen ajotyylinsä.
Pikkupojat räpläsivät autojen takana olevissa polkupyöriä varten tehdyissä koukuissa
tai tavaratelineissä. Kuljettajat olivat vihaisia ja ajoivat meitä harjan kanssa takaa.
Pikkupojat pääsivät myös ookaamaan suosikkikuljettajansa mukana. Illalla he saivat
siivota autot ja kerätä lattialle pudonneet rahat omiin taskuihinsa. Pusupallilla istui
usein tyttölapsia ookaamassa.
Kuljettajat olivat kovia veivaamaan. Yritettiin saada kuorma täyteen Turuntieltä
ennenkuin Espoon Erkki tai Otto Fiiu tai muut ehtivät korjata asiakkaat.
Lepuskista tehtiin bussilla retkiä esim. Salpausselän kisoihin.
Asiakkaiden rahastus muuttui. Rahat laitettiin reppuun, mutta siitä oli annettava
Bireka-kuitti, koska tarkastajat saattoivat tulla tarkastamaan olivatko kaikki
maksaneet. Joku onnistui myymään valtavat kassakoneet Leppävaaran linja-autoihin.
Kassakone täytti koko moottorin suojakannen, eikä siinä voinut enää ookaajat
kunnolla istua.”

Kun tämän kirjoittaja kävi silloin Helsingissä Teknillistä koulua pääsin yleislakon
aikaan 1956 epäsäännöllisesti kulkeneiden bussien kyytiin. Pientä ”hälinää”
matkantekoon tapasi liittyä muttei koskaan mitään vakavaa. Kerran illan jo
pimennyttyä tultiin Helsingistä Leppävaaraan päin. Keli oli liukas ja lakkolaiset
seurasivat mielenkiinnolla miten liikenne sujui. Eivät he juuri haitanneet muuten kuin
huutelemalla. Pitäjänmäen rautatiealikäytävän jälkeen risteyksestä piti kääntyä
vasempaan eikä vauhtia voinut ottaa seuraavaan ylämäkeen. Bussin perä alkoi
heittelehtiä puolelta toiselle jä välillä mentiin lähes poikittain, mutta mentiin
kuitenkin. Silloin vielä siinä Pitäjänmäentien molemmilla puolilla kasvoi puita
(lehmuksia). Nythän toiselta puolelta on puut tien parannustyön yhteydessä poistettu.
Bussin heittelehtimisen loppuvaiheessa mentiin siinä määrin jalkakäytävän puolelle,
että kylki törmäsi lehmukseen ja sivulasi tuli sirpaleina sisään. Vauhti ei siitä
hiljentynyt, loppumatka tehtiin raikkaan talvisään vallitessa sisätilassakin.

Asuin 1950-luvulla tädilläni kortteerimiehenä Valtatie 94:ssä. Vastapäätä olivat
Nevomaan autotallit. Etenkin talvikeleillä oli kuljettajilla vaikeuksia saada autot
”vekslattua” talliin, sillä rakennus oli aikoinaan tehty liian lähelle tietä. Ehkä se oli
myös tehty pienemmille busseille. Niinpä tädin tonttirajalla ollut aita tämän tästä
rytisi kasaan peruuttavan auton tieltä. Täti kärsi sydäviasta muutenkin, ja moiset
”vastoinkäymiset” saivat verenpaineen nousemaan. Eikä hän sanojansa säästellyt kun
meni läksyttämään asianosaisia.

Muistelen, että noina aikoina tulivat rahastuksessa käyttöön sarjaliput. Niitä myitiin
lippunippuina eli vihkoina. Vihkoja saattoi olla kahta kokoa, kymmenen ja
kolmenkymmentä lippua sisältäviä.



Aleksandra Aallon autotalli ja SCANIA-VABIS noin vuonna 1953 Punarinnantie 13.
Kuva Maija Lehtonen

Aleksandra Aallon VOLVO noin vuonna 1960 Punarinnantie 13.
Kuva Maija Lehtonen



Kokouskutsun mukaan ”Leppävaaran Liikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
pidetään Espoon Harakassa olevassa yhtiön konttorissa joulukuun 4. päivänä 1957
kello 11:lta ja käsitellään tällöin kysymystä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta”.

Tässä mainittiin ensi kerran konttori ja sillä tarkoitettiin Valtatie 39
autotallirakennuksen yhteydessä ollutta toimistotilaa. Palsta ja rakennus olivat yhtiön
omat. Niillä toimi myös huoltoasema, sekä yhtiön busseille että muille. Yhtiön
konttoria ”hallitsi” pisimpään Maija Laurén, konttoristi ja prokuristi. Hänen jälkeensä
toimistonhoitajaksi tuli Kalervo Pora.

Yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksyttiin. Se oikeastaan kirjoitettiin uudelleen.
Asiallisia muutoksia oli kuitenkin vähän.
Merkittävimmät muutokset koskivat kotipaikkaa, joka nyt muutettiin Espooksi,
ja osakepääoman korotusta suunnatulla annilla. Sillä muodostettiin kaksi lisäosaketta,
joten yhtiön osakkeita sen jälkeen oli neljätoista.

Kokoukseen osallistuivat seuraavat osakkaat:
Aleksandra Aalto
Hilding Björkman
Karl Björkman
Gerda Ekberg
Leena Elers
Einar Grönroos
Paavo Katajisto
Tuovi Katajisto
Väinö Leander
Kalle Nyqvist
Siiri Talvio

Poissa oli Fanny Ekebom, joka antoi myöhemmin kirjallisesti suostumuksensa
kokouksen päätöksille.

Uusiksi osakkaiksi tulivat Liikenne Oy M. Kaivonen ja F. R. Sandström.

Liikennöinnin parhaina vuosina bussit olivat pääsääntöisesti aina täynnä matkustajia
ja suurelle osalle oli vain seisomapaikkoja.  Helpotuksena pyrittiin samalla
ajovuorolla käyttämään kahta peräkkäin ajavaa bussia.
Virkavalta pyrki ylikuormia valvomaankin mutta niitä tuskin saatiin pienillä sakoilla
hillittyä. Varmasti bussien ja kuljettajinkin ”käyttöaste” oli silloin äärirajoilla.
Kerrotaan kuljettajien käyttäneen joskus kummallisia kiertoteitä välttääkseen
ylikuormaratsiaan joutumista. Tieto niistä kulki hyvin vaikka kännyköistä ei mitään
vielä tiedetty.



Liikennöitsijöitä (mm. Hilding ja Karl Björkman) ”Mamma” Katajiston
syntymäpäivillä. Kuvannut Olavi Janatuinen (molemmat kuvat)

 Liikennöitsijä Tuovi ”Mamma” Katajisto juhlapäivänään.



Vuonna 1958 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön konttorissa 12. maaliskuuta.
Edustettuina olivat kaikki osakkaat eli seuraavat neljätoista:

Aleksandra Aalto
Hilding Björkman
Karl Björkman v.k. Tuovi Katajisto
Gerda Ekberg
Paavo Katajisto
Tuovi Katajisto
Väinö Leander
Kullervo Nevomaa
Lars Elers
Kalle Nyqvist
Siiri Talvio v.k. F. R. Sandström
F. R. Sandström
Liikenne Oy M. Kaivonen
Liikenne Oy Grönroos & Åberg

Jokaisella osakkaalla oli tähän asti yhtä suuri osuus osakkeista eli yksi osake.

Johtokuntaan valittiin espoolaiset Paavo Katajisto ja Väinö Leander sekä
helsinkiläinen Einar Grönroos. Varalle valittiin F. R. Sandström ja Martti Kaivonen,
molemmat Espoosta.
Puheenjohtajakseen johtokunta valitsi Paavo Katajiston

Hilding Björkmanin haudalla Paavo Katajisto, Väinö Leander ja Ragnar Sandström.
Kuva Lasse Leander



Vuoden 1961 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön konttorissa 15. maaliskuuta.
Saapuvilla olivat seuraavat osakkaat:
Aleksandra Aalto edustaen 1  osaketta
Anni Björkman     ” 1       ”
Hilding Björkman     ” 1       ”
Ekbergin perikunta / Gerda Ekberg     ” 1       ”
Liikenne Oy Grönroos / E Grönroos     ” 1       ”
Paavo Katajisto     ” 3       ”
Tuovi Katajisto     ” 2       ”
Väinö Leander     ” 1      ”
Kalle Nyqvist     ” 1      ”
Siiri Talvio     ” 1      ”
F. R. Sandström     ” 1     ”
joten edustettuna olivat kaikki 14 osaketta

Ensi kertaa samalla osakkaalla oli enemmän kuin yksi osake.
Muutamat osakkaista olivat myyneet osakkeensa ja eräät toiset hankkineet ne
itselleen ehkä yhtiöjärjestyksessä olevaa n.s. lunastuspykälää käyttäen.

Johtokuntaan valittiin espoolaiset Paavo Katajisto ja Väinö Leander sekä
helsinkiläinen Einar Grönroos.
Varalle F. R. Sandström ja Hilding Björkman, molemmat Espoosta.
Puheenjohtajaksi valittiin Paavo Katajisto.

Johtokunnan kokouksessa 14. maaliskuuta 1962 puheenjohtaja ilmoitti
toimitusjohtaja Kaarlo V. Laaksosen eronneen.
Hänen tilalleen toimitusjohtajaksi valittiin Paavo Katajisto.



Vuoden 1963 varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön konttorissa 13. maaliskuuta.

Saapuvilla olivat seuraavat osakkaat:
Aleksandra Aalto v.k. Lilja Lehtonen edustaen 1  osaketta
Ekbergin perik. v.k. Toivo Katajisto     ” 1       ”
Anna Björkman     ” 1      ”
Fanny Björkman     ” 1      ”
Paavo Katajisto     ” 3      ”
Tuovi Katajisto     ” 2      ”
Väinö Leander     ” 1     ”
Kalle Nyqvist     ” 1     ”
F. R. Sanström     ” 1     ”
Siiri Talvio     ” 1     ”
Erik Åvall     ” 1     ”
joten edustettuna oli  14 / 14 osaketta

Johtokunnan kokoonpanosta ei mainintaa näkyvissä, joten edellinen miehitys jatkoi.

15. toukokuuta 1963 oli ylimääräinen yhtiökokous, jossa käsiteltiin yhtiön
omistamaan huoltoasemaan liittyvää asiaa.

TERHO JOUSI:
”Harakassa Valtatien varrella oli melkein joka toisessa talossa linja-autotalli, jotka
vieläkin ovat olemassa. Purettuna ovat vanha Alberga-yhtiön talli ja Uotilan ja
Kestikievarin yhteinen talli Kirkkalantien ja Lintuvaarantien kulmassa.
Vanhoista kuljettajista muistan seuraavat: Lavinto, Salmisen Eino, Mikki, Henry
Trog, Gunnar Valenius eli Snadi, Sulo Heino, Märkö Topi, Jussi Ekroos, Salosen
Jaska, Ahlbladit, Emil Luoto, Paavo, Vilho ja Toivo Katajisto, Nalle Lindelöf,
Rankku, Nevomaa, Hilding Björkman, Väiski Leander, joka ajoi Sisullaan
2 miljoonaa km, Leinosen Masa, Erkki Aalto, Unto Laine, Henri, Ralf, Niilo
Leppänen, Keijo Heilin, Elers, Barmanin veljekset, Henri Björkman, Rönnqvistin
Olkku ja Ekberg.”

Vanhoista linja-autojen tallirakennuksista ovat monet vieläkin pystyssä mutta
jotenkin muuttuneessa tehtävässä. Nykyiset bussit eivät niihin kaikkiin mahtuisikaan.
Aallon autojen talli toimii autokorjaamona.

Aallon autojen kuljettajista Maija Lehtonen muistaa ainakin Olavi Rönnqvistin,
Jaakko Salosen ja Sulo Rintalan.



11. maaliskuuta yhtiön konttorissa pidetyssä vuoden 1964 varsinaisessa
yhtiökokouksessa olivat edustettuna seuraavat osakkaat:

Aleksandra Aalto v.k. Lilja Lehtonen edustaen 1   osaketta
Anna Björkman     ” 1        ”
Fanny Björkman     ” 1        ”
Veijo Brunou     ” 1        ”
Paavo Katajisto     ” 3        ”
Tuovi Katajisto     ” 2       ”
Väinö Leander     ” 1      ”
Kalle Nyqvist     ” 1      ”
F. R. Sanström     ” 1       ”
Siiri Talvio     ” 1       ”
Erik Åvall     ” 1       ”
joten edustettuna oli 14 / 14 osaketta

Johtokuntaan valittiin Paavo Katajisto ja Väinö Leander Espoosta ja
Veijo Brunou Helsingistä.
Varalle Frans Ragnar Sandström Espoosta ja Erik Åvall Helsingistä.
Puheenjohtajaksi valittiin Paavo Katajisto.

Johtokunnan kokouksessa 2. kesäkuuta 1965 Paavo Katajisto ilmoitti eroavansa
toimitusjohtajan tehtävästä.
Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Veijo Brunou.

Aleksandra Aallon sairastellessa liikenteen hoito Aallon autoilla tuli perillisten, eli
Kustaan tyttären (Lilja) Maija Lehtosen ja Aleksandran pojan Thor Joensuun
hoidettavaksi. Kun autoja oli kaksi, kumpikin hoiti liikennettä yhdellä omalla autolla.

TERHO JOUSI:
”Vuonna 1962 Veijo Brunou osti Ekbergin osakkeen ja hän ryhtyi ajamaan linjalla
muiden tavoin. Näihin aikoihin Katajisto, Leander, Sandström ja H.Björkman
hieroivat kauppoja Lohjan Liikenteen kanssa. Tilanne ajautui kuitenkin siihen
pisteeseen, että Brunou käytti lunastusoikeuttaan. Kaveriksi tuli Kauko Tyllilä.
Tämän jälkeen alkoi Leppävaaran Liikenteen alamäki. Mistä alamäki loppujen
lopuksi johtui, ei ole yksiselitteisesti selvitettävissä. ”



18. syyskuuta 1967 pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, jonka aiheena oli hanke
kahden myyntiin tulleen osakkeen lunastamisesta yhtiön omistukseen. Se edellytti
yhtiöjärjestyksen muuttamista, osakepääoman korottamista ja nähtävästi myös yhtiön
omistaman tilan panttaamista. Muutoksiin saattoi olla myös muita syitä.
Edustettuina olivat seuraavat osakkaat:

Aleksandra Aalto v.k. Lilja Lehtonen edustaen 1  osaketta n:ot 1
Hilding Björkmanin p.k. Henry Björkman     ” 1        ”        ”   2
E. ja V. Brunou v.k. Veijo Brunou     ” 2        ”        ”   4, 9
Paavo Katajisto     ” 3        ”        ”   5, 7, 8
Erik Åvall     ” 1        ”        ”   6
Väinö Leander     ” 2        ”        ”   10, 12
F R Sandström     ” 1        ”        ”   13
Siiri Talvio     ” 1        ”        ”   14
joten edustettuna oli  osakkeista 12 / 14

Läsnä oli myös yhtiön lakimies varatuomari Jouko Aaltonen

Hankkeet hyväksyttiin ja näinollen yhtiön osakkeiden määrä oli käytännössä jälleen
kaksitoista. Mikähän tämän ”sisäänoston” pontimena mahtoi olla ja toimiko se
toivotulla tavalla? Bussimatkustajien määrä oli jo kenties kääntynyt laskuun. Olisihan
käytössä olevien autojen määrää voitu muutenkin rajoittaa jos siihen oli tarvetta.

Harkittu panttaaminen koski tilaa nimeltään T1 K119 ja R n:o 2:1146. Tilan nimi
vaikuttaa asemakaavoitetun tontin nimeltä mutta sitä se ei ole. Tila oli aivan
Lintuvaaran pohjoisosassa, lähellä entisen Suontaus tilan maita mutta kuitenkin
Leppävaaran kartanon maiden puolella. Sen pinta-ala oli 0,4480 ha ja muodostettu
teollisuustontiksi. Ehkä se oli yhtiölle hankittu varikon paikaksi. Nykyisin se on
käytetty kahden omakotitalon tonteiksi.

Runsaampi kaupankäynti yhtiön osakkeilla oli alkanut. Joukkoliikenteen
keskittymisestä isompiin yhtiöihin alkoi olla merkkejä havaittavissa ainakin niille,
jotka ajan ilmiöitä tarkkailivat.
On kerrottu ministeriön kehoittaneen muuttamaan omistusrakennetta siten, että yhtiö
omistaisi tuotantovälineet eli bussit. Ehkä ”sisäänosto” oli yritys vastata tähän
huomautukseen ja saattoi alkuun arvaamattomat seuraukset aiheuttaneen kehityksen.

Seuraavilla sivuilla kopio ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsusta liitteineen.
Kopiot PRH:n arkistosta







Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 15. marraskuuta 1968 yhtiön toimistossa.
Läsnä tai edustettuna olivat seuraavat osakkaat:

Aleksandra Aalto v.k. Lilja M Lehtonen 1 osake
Kalle Nyqvist 1    ”
Veijo Brunou 8  osaketta
Eeva ja Veijo Brunou v.k. Veijo Brunou 2      ”
joten yhteensä edustettuna 12 / 12 osaketta

”Todettiin, että liikennöitsijä Veijo Brunou oli käyttänyt yhtiöjärjestyksen mukaista
lunastusoikeuttaan ja saanut 13. 11. 1968 allekirjoitetulla luovutus- ja kauppakirjalla
omistukseensa Leppävaaran Liikenne Oy:n osakkeet n:ot 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, ja 14,
yhteensä 8 kpl, sekä että kauppahinnasta menevä leimavero oli maksettu ja
omistussuhteen muutoksesta tehty asianmukainen merkintä yhtiön osakeluetteloon.”

”Merkittiin pöytäkirjaan, että johtokunnan varsinaiset jäsenet Paavo Katajisto ja
Väinö Leander, sekä varajäsen Ragnar Sandström olivat kirjallisesti pyytäneet
vapautusta yhtiön hallituksen jäsenyydestä, sekä että Erik Åvall:n paikka
varajäsenenä oli vapautunut hänen kuolemansa takia.”

Hallituksen kokoonpanoksi tuli:
Puheenjohtaja Veijo Brunou, jäsenet Kalervo Pora ja Kalle Nyqvist.
Varalle Eeva Brunou ja Aino Nyqvist

TERHO JOUSI:
”18. 5. 1971 liikenneministeriö antoi Leppävaaran Liikenteelle vakavan
huomautuksen autojen huonokuntoisuudesta ja ajamattomista vuoroista ynnä muista
epäselvyyksistä. Mitä kaikkea tässä vaiheessa tapahtui, joutunee historian tutkijat
ehkä joskus selvittämään. Koska huomautus ei tehonnut, ministeriö perui
liikenneluvat ja antoi linjat 9. 12. 1971 Paikallislinjat Oy:n ja Espoon Auto Oy:n
hoidettaviksi. Kesäkuussa 1972 Pohjolan Liikenne ja Suomen Turistiauto saivat
oikeuden Leppävaaran linjojen ajoon. Siitä ne luopuivat 1976 ja Espoon Auto jatkoi
liikennöintiä siitä lähtien.
Kaiken edellä kerrotun jälkeen voi vain pohtia sitä, mikä on paras järjestelmä,
yksityinen pienyhtiö, yksityinen mammuttiyhtiö vai kenties kunnallinen
liikennelaitos.”



Leppävaaran Liikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 19. helmikuuta 1969
yhtiön toimistossa Lintuvaarantie 39.
Läsnä olivat kaikki yhtiön osakkaat, eli:

Veijo Brunou edustaen 9 osaketta
Eeva Brunou     ” 1     ”
Kauko Tyllilä     ” 1     ”
Taimi Tyllilä     ” 1     ”   (ent. Aallon osake)
Yhteensä 12 / 12  osaketta

”Suoritettiin hallituksen jäsenten vaali, jolloin valituksi tulivat Veijo Brunou, Eeva
Brunou ja Kauko Tyllilä, varalle valittiin Aino Nyqvist ja Olli Linnanvirta.”
Puheenjohtajaksi tuli Veijo Uolevi Brunou.

Samana päivänä pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin yhtiön prokuraoikeudet
siirtää Veijo Uolevi Brunoulle ja Eeva Brunoulle, kummallekin erikseen.
”Entiset prokuraoikeudet lakanneet 11. 12. 1969” ? (Ehkä tark. 1968?)

Yhtiön talous oli nähtävästi huonolla tolalla. Johdon ja kuljettajien suhteet eivät olleet
kunnossa. Kaluston kunnossapidosta tingittiin. Vuoroja jäi ajamatta ja ministeriö
ryhtyi palauttamaan järjestystä tunnetuin seurauksin.

Viimeisessä ilmoituksessa Kaupparekisteriin ilmoitettiin 18. elokuuta 1971
edellämainituista prokuraoikeuksien muutoksista.

Yhtiö nähtävästi myytiin pian tämän jälkeen jollekin tai joillekin isommille
liikenneyhtiöille. Lohjan Liikenne Oy oli ollut alussa kiinnostunut mutta luopui
jäätyään toiseksi Brunoun käyttäessä etuosto-oikeuttaan. Muutamia bussiautoja
Lohjan Liikenne osti Leppävaaran lopettaneilta liikenneyrittäjiltä. Aallon
perikunnankin bussit päätyivät sinne.
Myöhempinä liikenteenharjoittajina on mainittu esim. Espoon Auto Oy, Suomen
Turistiauto Oy ja Oy Pohjolan Liikenne Ab.

Linja-autoyrittäminen oli varmasti alusta loppuun kovaa ja riskialtista työtä.
Osallistuminen vaati myös riskisijoituksia. Pikavoittoja se harvemmin tarjoili.

Tämä vaatimaton selvitys ei ole Terho Jousen odottama historiankirjoitus, joten
hämärän peittoon jäävät edelleen monet yksityiskohdat. Ehkäpä ne siellä joutavat
ollakin.

Leppävaaran Liikenne Oy poistettiin rekisteristä KRL 24 §:n nojalla 11.12.1995.



Punarinnantie. ”Aallon talo” ja autotalli. Nykyisin autokorjaamo Rahkonen.

Pohj. Lintuvaarantie. ”Nevomaan talo” ja autotalli. Nykyisin hinausliike Lindroos.



Leppävaaran Liikenne Oy:n liikennöitsijät eli osakkeiden omistajat sen olemassaolon
ajalta olivat:

 1  Jalo, Juho August Yhtiön toimitusjohtajana toimineet
 2  Nyqvist, Emil Einar henkilöt:
 2  Nyqvist, Kalle
 4  Ekebom, Johan Emil / Fanny                           Mustonen, August
 3  Talvio, Johannes / Siiri                           Katajisto, Tuovi
 4  Björkman, Karl / Anni     Katajisto, Paavo  ( I )
 5  Björkman, Hilding / Fanny     Laaksonen, Kaarlo
 9  Joensuu, Thor N. (Aalto, Kustaa)     Katajisto, Paavo  ( II )
 9  Aalto, Aleksandra     Brunou, Veijo
 6  Katajisto, Juho V. / Tuovi
 7  Katajisto, Paavo
     Laakso, Vilho
 8  Lehmustola, Anna
10 Nevomaa, Väinö / Lempi
10 Nevomaa, Kullervo
11 Ekberg, R. / Gerda
12 Leander, Väinö
10 Elers, Lars / Leena
     Liikenne Oy M. Kaivonen
 3  Sandström, Frans Ragnar
     Liikenne Oy Grönroos & Åberg
     Åvall, Erik
11 Brunou, Veijo
11 Brunou, Eeva
     Tyllilä, Kauko
     Tyllilä, Taimi

Mahdollista on että joku on ollut yhtiön osakkaana niin lyhyen ajan, ettei hänen
nimensä ole esiintynyt missään aiemmin kerrottujen kokousten osakasluettelossa.

Numerolla on varustettu niiden nimet, joiden asunto ja / tai autotalli on paikannettu
oheiselle kartalle. Tallit olivat yleensä liikennöitsijän asunnon yhteydessä tai lähellä
sitä. Joskus oli tarpeen vuokrata tallitilaa toiselta ennenkuin oma valmistui. Esim.
J. A. Jalon talli ehti pitkän ajan kuluessa olla useassa paikassa. Niin myöskin Kustaa
Aallon talli.

Karttaan on myös merkitty Albergan Auton toimipaikka AA
sekä Leppävaaran Liikenteen toimipaikka LL



Lintuvaaran kartta, johon on merkitty tunnistetut liikennöinnin kannalta merkittävät
palstat. Kartta Maanmittauslaitos.




