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Alku Vapaaliitto
Jari Kurkinen

Alku Vapaaliitto oli tampere-
lainen liikenteenharjoittaja, 
joka harjoitti paikallisliiken-
nettä Keskustorilta Tahme-
laan vuosina 1927–53. Hänen 
liikennöintinsä päättyi kau-
pungin ottaessa haltuunsa yk-
sityisten yrittäjien linjoja. Va-
paaliitto oli ahkera ja tunnol-
linen linja-autoyrittäjä, josta 
kertovat kaskut ja tarinat elä-
vät yhä tamperelaisten muis-
toissa. Myös hänen säilynyt 
International-linja-autonsa on 
entistetty ajokuntoiseksi ja on 
yksi maamme arvokkaimpia 
museobusseja.

Alku Vapaaliiton   
varhaisvaiheet

Alku Vapaaliiton vanhemmat, sep-
pä Juho Vapaaliitto (1875–1960) oli 
syntyisin Varsinais-Suomen Pai-
miosta Kaivoisten talosta ja hänen 
puolisonsa Hilda oli Turun läheltä 
Maariasta. Pariskunta avioitui 1897 
ja otti sukunimekseen Valtasen. 

Perhe asui aluksi Turussa, mutta 
muutti Tampereelle 1899. Juho Va-
paaliiton sisar oli Alma, joka avi-
oitui paimiolaisen Johan Suvisen 
kanssa. Pariskunta perusti 1917 
kuljetusliikkeen, joka toimii edel-
leenkin nimellä Suvinen Oy. 

 Tarinamme päähenkilö Alku 
Adalbert Vapaaliitto syntyi Valta-
sen perheen kolmantena lapsena 
ja samalla vanhimpana poikana 27. 
syyskuuta 1903 Tampereella. Lap-
suutensa ja samalla myös lähes ko-
ko elämänsä ajan Alku Vapaaliitto 
asui Tammelan kaupunginosassa. 
Perheeseen syntyi kaikkiaan kuusi 
lasta, neljä tyttöä ja kaksi poikaa, 
jotka kaikki kävivät koulunsa Tam-
melan kansakoulussa. Perhe muutti 
1910 sukunimensä hieman erikoi-
seksi Vapaaliitoksi

 Vapaaliiton perhe asui tuolloin 
Osmonpuiston lähellä Pinninkatu 
10:ssä ja myöhemmin läheisessä 
Moisionkatu 11:ssä. Perheen osoit-
teeksi vakiintui vuoden 1915 alusta 
lähtien Välimaankatu 9 rappu 10.  
Kaikki nämä puurakennukset ovat 
kadonneet jo 1970-luvulla vanhaa 
Puu-Tammelaa hävitettäessä. 

 Vuoden 1918 sisällissodan tais-
telujen ajan Vapaaliiton perhe 
oli ilmeisesti kaupungissa, mutta 
43-vuotias isä-Juho ei nähtävästi 
osallistunut mitenkään taistelujen 
kulkuun. Tammelan kaupunginosa 
tuhoutui sodassa pahoin ja myös 
monet menettivät henkensä. 

 Perhe muutti 1920-luvun alussa 
edelleenkin pystyssä olevaan Tel-
jontie 1:een Käpylään. Talossa oli 
Tampellan Lapinniemen tehtaan 
työsuhdeasuntoja ja isä oli Tampel-
lassa jonkinlaisena aikansa huolto-
miehenä.

 Alku Vapaaliitto kirjasi 1920-lu-
vun alussa ammatikseen metalli-
sorvari. Hän suoritti 15 kuukauden 
varusmiespalvelunsa moottoripyö-
rän kuljettajana Helsingin Auto-
pataljoonassa ja hän sai ajokortin 
21-vuotiaana 1. marraskuuta 1924. 
Tämän jälkeen hän muutti Kemiin, 
mutta hänet oli tavattu siellä kiel-
tolain aikana juopuneena ja Kemin 
poliisi otti hänen ajokorttinsa pois 
1. joulukuuta 1925. Hän jäi kuiten-
kin Kemiin ja sai ajokorttinsa takai-
sin Kemin poliisilaitokselta kesä-
kuussa 1926. Saman vuoden aikana 
Vapaaliitto palasi Kemistä takaisin 
Tampereen kotiinsa Teljontielle. 
Joissakin haastatteluteoksissa mai-
nitaan Vapaaliiton syntymäpaikak-
si Kemi, tämä tieto ei näin ollen pi-
dä paikkaansa.

Liikennelupa Tahmelaan

Tampereen läntinen esikaupunki 
Pispala sekä Pispalanharjun etelä-
rinteillä sijaitseva Tahmela kuului-
vat 1920-luvulla Pohjois-Pirkkalan 
kuntaan. Tahmela alkoi kasvaa työ-
läisten asuinalueeksi 1890-luvulla. 
Asukkaita oli 1920 muutama sata, 
mutta vuosikymmen myöhemmin 
jo noin 1200. Varsinaista teollisuutta 
Tahmelassa ei ollut vaan asukkaat 
kävivät töissä Tampereen tehtaissa.

 Linja-autoliikenne Kauppatorilta 
Tahmelaan alkoi 1924, jolloin Niilo 
Henriksson aloitti liikenteen yhdel-

lä linja-autolla. Eino Valkama sai 
lisäksi liikenneluvan kahdelle linja-
autolleen tammikuussa 1927. Val-
kama ja Vapaaliitto olivat tuolloin 
tavallaan yhtiökumppaneita. Vaik-
ka Tahmela ja Pispala vielä tuolloin 
kuuluivat Pohjois-Pirkkalan kun-
taan, liikennöitiin sinne Tampereen 
maistraatin myöntämillä liikenne-
luvilla.

 Alku Vapaaliitto laati oman lii-
kennelupahakemuksen maistraa-
tille 12. maaliskuuta 1927 ja hän sai 
hakemukseensa viikkoa myöhem-
min myönteisen vastauksen. Va-
paaliiton liikenne Tahmelaan alkoi 
yhdellä autolla. Vuoro lähti puolen 
tunnin välein sekä Kauppatorilta 
että Tahmelasta, taksa oli aikuisilta 
1,50 markkaa ja 75 penniä. 

 Eino Valkamalla ja Alku Vapaa-
liitolla oli nyt yhteinen linja ja aika-
taulu, mutta kumpikin ajoi omaa 
lautoaan. Lokakuussa 1927 linjalla 
kilpailijana aloitti kolmantena vielä 
Eino Plihtari, mutta jo seuraavana 
vuonna koko Tahmelan liikenne oli 
keskittynyt Vapaaliiton omistuk-
seen. Tahmelan linja oli pituudel-
taan vain 5,4 kilometriä. Reitti kulki 
Kauppatorilta Pyynikintorin kautta 
edelleen Pyynikinharjun ylitse las-
keutuen jyrkkää mäkeä alas Tah-
melan lähteen tuntumaan. Linjan 
ajaminen oli harjun ylityksen vuok-

si hankalaa ja vaarallista ja talvisin 
autojen pyörissä käytettiin lumiket-
juja. 

Onnettomuus   
Vuohenojalla

Joulukuussa 1927 Alku Vapaa-
liitto joutui liikenneonnettomuu-
teen, joka muutti hänen elämänsä 
suunnan. Hän oli hakenut uutena 
ostamansa International-alustan 
Helsingistä ja ajoi sitä sunnuntai-
iltana 18.12. kohti Tamperetta. 
Matka hankalasti ajettavalla alus-
talla oli edennyt jo muutaman kilo-
metrin päähän kotoa kun tapahtui 
kohtalokas onnettomuus. Kello oli 
noin 22.30, yö oli pimeä, tie liukas 
ja oli kova pakkanen. Vuohenojan 
silta sijaitsi vaarallisessa notkossa, 
se oli kapea ja kaiken lisäksi sijaitsi 
jyrkässä mutkassa. Vapaaliiton las-
kiessa Messukylän suunnasta Vuo-
henojan sillalle tuli häntä vastaan 
Messukylän Auto-osuuskunnan 
Selden linja-auto kuljettajaan Eino 
Sinisalo. Vapaaliitto menetti alus-
tansa hallinnan ja luisteli päin sillan 
tukipylväitä.

 Vapaaliiton oikea sääriluu kat-
kesi ja jalka murskautui pahoin. 
Sinisalo pysähtyi, mutta tilanteen 
todettuaan jatkoi matkaansa koh-
ti Takahuhtia. Täällä hän kertoi 
tapahtuneesta Messukylän Auto-
osuuskunnan toiselle kuljettajalle, 
Lauri Lehtiselle, joka lähti onnetto-
muuspaikalle yhtiön Brockwaylla. 
Hän kuljetti vaikeasti loukkaan-
tuneen Vapaaliiton Yleiseen sai-
raalaan ja sieltä parinkymmenen 
minuutin ihmettelyn jälkeen edel-
leen Hatanpään sairaalaan. Pahoin 
ruhjoutunut jalka jouduttiin ampu-
toimaan ja Vapaaliitto joutui tämän 
jälkeen käyttämään proteesia.

Vapaaliiton varhaiset 
linja-autot

Alku Vapaaliitto aloitti liikenteensä 
käytetyllä Chevrolet-linja-autolla 
(rekisteritunnus H-1629) jonka hän 
oli ostanut linjan aikaisemmalta 
yrittäjältä Niilo Henrikssonilta.

 Alku Vapaaliiton uutena ostamal-
le International-alustalle valmistet-
tiin kori alkuvuodesta 1928 legen-
daarisen Niilo Lomman omista-
massa Tampereen Autokoritehdas 

Oy:ssä Tammelan Ainonkadulla. 
Alusta oli vääntynyt sillankaitee-
seen törmättyään, mutta se oli saatu 
oikaistuksi. Matkustajapaikkoja oli 
kuusitoista ja autossa oli miellyttä-
vät nahkasohvat. Auto rekisteröi-
tiin 18. tammikuuta 1928 eli tasan 
kuukauden kuluttua kohtalokkaas-
ta onnettomuudesta. Tämä auto on 
entistettynä Mobilian kokoelmissa.

 Vapaaliitolla oli myös 13-paik-
kainen, amerikkalaisvalmisteinen 
Brockway, rekisteritunnus H-5002. 
Auton hän oli ostanut Jussi Vää-
näsen perustamasta Hämeen Voi-
mavaunu Oy:stä. Tällä autolla lii-
kennöitiin vuodesta 1928 lähtien 
ja se oli liikenteessä ainakin vielä 
kesällä 1933.

 Alku Vapaaliitto oli 1933 muiden 
tamperelaisten liikenteenharjoitta-
jien kanssa myös Pirkkalanmaan 
Auto Oy:n perustajaosakkaita. Tä-
mä Jussi Väänäsen johtama, Kaup-
pakadulla toiminut autoliike toi 
maahan linja-autojen alustoja ja 
tarvikkeita. Vapaaliitolla ei ollut 
talleja vaan autoja säilytettiin ja 
korjattiin asunnon pihassa ja Väli-

Alku Vapaaliitto suoritti asevelvollisuutensa 1923-24 Autopataljoonassa 
Helsingissä. Moottoripyöräkoulutuksen saaneen sotamiehen ajokkina oli 
amerikkalainen, sivuvaunullinen Harley-Davidson -moottoripyörä. Kuva: 
Alku Vapaaliiton arkistot/Elka

Alku Vapaaliitto 19-vuotiaana Tam-
pereella. Hän asui suurimman osan 
elämästään Tampereen Tammelan 
kaupunginosassa. Kuva: LAL/Elka

Alku Vapaaliitto Brockway-linja-
auton puskurilla Tahmelassa noin 
vuonna 1927. Tämä Brockway 
oli hänen ajokkinaan pitkään ja 
poistui todennäköisesti vasta 
1935 Vapaaliiton ostettua uuden 
Büssing-NAGin. Kuva: Alku 
Vapaaliiton arkistot/Elka
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maankadun varrella. Remontit hän 
teki öisin, koska autot piti saada aa-
mulla aikaisin liikenteeseen. 

 Kova työ alkoi tuottaa tuloksia ja 
niin Alku Vapaaliitto saattoi ostaa 
Korpivaara & Halla Oy:ltä uuden 
Büssing LD 4 -linja-auton, joka oli 
samalla myös ensimmäinen Tam-
pereelle ostettu dieselmoottorilla 
varustettu linja-auto. Auto rekiste-
röitiin 1. huhtikuuta 1935 ja autosta 
kerrottiin myös Aamulehdessä. 

Vapaaliiton liikenteen 
parhaat vuodet

Pohjois-Pirkkalan pitäjään kuu-
luneet Tampereen esikaupungit 
Pispala ja Tahmela liitettiin kau-
punkiin vuoden 1937 alussa. Tah-
melalaisista tuli nyt kaupunkilaisia 
ja Tahmelan linjasta tuli virallisesti-
kin kaupungin sisäistä liikennettä.

 Uusi yhtiö, Tampereen Liikenne 
Oy nousi syksyllä 1936 katuliiken-
teen mahtitekijäksi, mutta tämä yh-
tiö ei vaikuttanut Tahmelan linjaan. 
Vapaaliitto ei halunnut mennä mu-
kaan uuteen yhtiöön. Vapaaliitol-
la oli oma pieni liikennealueensa, 
joka oli eräänlainen liikenteellinen 
pussinperä. Hän oli Linja-autolii-
kennöitsijäin Liiton jäsen, mutta ei 

osallistunut aikataulukokouksiin 
vaan kävi lähinnä vuosittaisissa 
pikkujouluissa.

 Alku Vapaaliitto haki maistraatil-
ta lokakuussa 1936 viiden vuoden 
pituista jatkolupaa. Autoja oli linja-
liikenteessä jo neljä, joista kaksi oli 
vakinaisia ja lisäksi hänellä oli kaksi 
vanhempaa vara-autoa. Vuoroväli 
oli parhaimmillaan 15 minuuttia.

 Alku Vapaaliitto kirjoitti samal-
la kaupunginhallitukselle kirjeen, 
jossa hän teki aloitteen yhdystien 
rakentamiseksi Varalan kohdal-
ta edelleen Tahmelantielle. Aloite 
johti järkevään päätökseen uuden, 
noin parinsadan metrin pituisen 
yhdystien rakentamisesta. Uuden 
tienpätkän avauduttua Vapaaliitto 
sai talvella 1937 linjansa siirrettyä 
kokonaan pois vaaralliselta Pyyni-
kinharjun ylittävältä reitiltä. 

 Autot alkoivat liikennöidä Kes-
kustorilta Mariankatua Pyynikin-
tielle ja edelleen Suomen Trikoo 
Oy:n tehtaiden kautta Varalaan ja 
sieltä edelleen Tahmelan lähteellä 
sijainneelle kääntöpaikalleen. Suo-
men Trikoo Oy:n laajennusvaihees-
sa olleet tehtaat ja Varalan urheilu-
opisto lisäsivät merkittävästi bussi-
en matkustajamääriä. Suomen Tri-

koolla oli 1930-luvun lopulla lähes 
1200 työntekijää, joista 90 prosent-
tia oli naisia. Vapaaliitto liikennöi 
linjallaan arkisin kello 5.40–23.35 
peräti 60 edestakaista vuoroa ja 
ruuhka-aikoina ajettiin jopa kym-
menen minuutin välein. 

 Alku Vapaaliitto osti vielä kaksi 
uutta saksalaisvalmisteista, diesel-
moottorilla varustettua linja-auton 
alustaa. Korit niihin valmisti il-
meisesti Niilo Lomman johtama 
Kaipio Oy ja nämä autot jäivät-
kin hänen viimeisiksi autoikseen. 
Mercedes-Benzin hän osti 1937 ja 
Büssing NAGin seuraavana vuon-
na. International siirrettiin uusien 
autojen valmistuttua vara-autoksi. 
Parhaimmillaan bussien matkamit-
tareihin kertyi 500 kilometriä päi-
vässä. 

Sotavuodet

Tahmelan linjan parhaat päivät 
päättyivät sodan uhkaan syys-
kuussa 1939. Liikennettä alettiin 
rajoittaa, polttoaineita säännöstellä 
sekä kuljettajia määrättiin kertaus-
harjoituksiin. Alku Vapaaliitto oli 
invaliditeettinsä vuoksi vapautet-
tu sotapalveluksesta eikä hänen 
dieselmoottoreilla varustettuja 
katubussejaan huolittu sotaan. 
International katsottiin ikänsä 
vuoksi sotapalvelukseen kelpaa-
mattomaksi ja se seisoi sotavuodet 
tallissa Lamminpäässä. Talvisota 
alkoi 30.11.1939. Talvisodan aika-
na Vapaaliitto liikennöi kolmella 

linja-autolla ja kaksi autoa oli vara-
autoina. Talvisota päättyi 13. maa-
liskuuta ja alkoi lyhyt välirauhaksi 
kutsuttu ajanjakso.

 Polttoaineiden säännöstelyn 
vuoksi bensiinimoottorilla varus-
tettuja linja-autoja alettiin varustaa 
puukaasuttimilla. Vapaaliiton die-
selbusseihin näitä laitteita ei kos-
kaan asennettu. Tahmelan linjaa 
ei nähty sodan olosuhteissa välttä-
mättömäksi vaan autot jäivät vii-
meistään syksyllä 1940 seisomaan 
jonnekin vajaan. Sotilasviranomai-
set ottivat autoista myös renkaat 
muuhun käyttöön.

 Jatkosodan sytyttyä kesäkuus-
sa 1941 tamperelaisia linja-autoja 
otettiin jälleen sotapalvelukseen. 
Vapaaliitolta ei löytynyt sopivaa 
kalustoa tähänkään sotaan. Johan-
nes Kaitalan linja-auto liikennöi 

harvakseltaan Pispalanharjulle, jol-
loin tahmelalaiset saattoivat käyt-
tää näitä vuoroja. Suomen Trikoon 
väki kulki työmatkansa kävellen 
tai polkupyörillä. Alku Vapaalii-
ton toiminnasta sotavuosina ei ole 
tietoja, mutta hän saattoi toimia 
jossakin esimerkiksi asentajana. Ju-
ho Vapaaliitto omisti talon Messu-
kylän Vehmaisissa, jossa varmasti 
riitti tekemistä ja pienellä tontilla 
saattoi myös kasvattaa syötävää 
vaikeimpina jatkosodan vuosina.

Jatkuvan epävarmuuden 
aika

Jatkosota päättyi syyskuussa 1944 
ja kansakunta jatkoi uurastamista 
sotakorvausten maksamiseksi ja 
karjalaisten asuttamiseksi. Tahme-
lan linja-autoliikenteen jatkamiselle 
ei ole mitään edellytyksiä, ei ollut 

Vapaaliiton International vm. 1928 on lienee maamme tunnetuimpia 
ajokuntoisia museolinja-autoja. Sen omistaa Linja-autoliitto 
ja säilytyspaikkana on Mobilia. Alku Vapaaliitto joutui tämän 
auton alustaa ajaessaan onnettomuuteen, jossa menetti oikean jalkansa. 
Auto koritettiin Tampereen Autokoritehtaalla tammikuussa 1928. Auto 
poistettiin lopullisesti käytöstä vasta 1950-loppupuolella ja oltuaan 
muutaman vuoden kanakoppina Lempäälässä alkoivat Ajokki Oy:n 
asentajat kunnostaa autoa museolinja-autoksi. Kuva: Tommi Aromaa/
Mobilia

renkaita, polttoaineita eikä paljon 
muutakaan. Uusia aikoja enteili 
syksyllä 1945 kaupungin päätös 
tilata kymmenen johdinautoa sisäi-
sen liikenteen hoitamiseksi. 

 Alku Vapaaliiton liikennöinti oli 
sodan vuoksi keskeytyksissä noin 
kuuden vuoden ajan. Keväällä 1946 
Vapaaliitolla oli renkaita saatuaan 
mahdollisuus saattaa liikenteeseen 
kaksi linja-autoa. Liikenne käyn-
nistyi 28. elokuuta 1946, vuorovä-
li oli tunti, mutta ruuhka-aikoina 
liikennöitiin puolen tunnin välein. 
Kesäkuussa 1947 Vapaaliitto otti 
käyttöön alennusliput. 

 Myös Tampereella suunniteltiin 
kunnallisen liikennelaitoksen pe-
rustamista ja yksityisten yrittäjien 
linjaliikenteen ottamista kaupun-
gin haltuun. Tämä hanke aikaansai 
yksityisille liikenteenharjoittajille 
pitkäaikaisen taloudellisen paina-
jaisen, koska liikenneluvat myön-
nettiin yhä lyhyemmiksi ajoiksi ja 
näin autokalustoon investoiminen 
oli vaikeata. Vapaaliitonkin liiken-
nelupa oli voimassa ”toistaiseksi”.

 Tampereen kaupungin liiken-
nelaitos (TKL) aloitti toimintansa 
8. joulukuuta 1948 ja seuraavana 
vuoden lopussa kaupungin sisäis-
tä liikennettä harjoittanut Tampe-
reen Liikenne Oy siirtyi kaupungin 
omistukseen. Myös Vapaaliiton 
Tahmelan linjalle alkoivat soida 
kuolinkellot, liikennelupa oli voi-
massa vuoden 1950 loppuun asti 
ja jatko oli vähintäänkin epävar-
maa. Vapaaliitto sai 1950 otetuksi 
käyttöön myös suurimman linja-

Vapaaliiton Mercedes-Benz 
laskeutuu Pyynikintietä 
kesällä 1939. Taustalla näkyy 
Suomen Trikoo Oy:n tiilinen 
tehdasrakennus, vasemmalla 
näkyvien puutalojen paikalle 
rakennettiin myöhemmim 
Suomen Trikoo Oy:n omistamia 
kerrostaloja. Kuva: LAL/Elka

Vapaaliiton Büssing-NAG oli Tampereen ensimmäinen diesel-mootto-
rilla varustettu linja-auto, josta 1935 kirjoitettiin myös Aamulehdessä. 
Kuva: O. Sallisen kokoelmat

Kuvass on Alku 
Vapaaliiton Mer-

cedes-Benz M3200  
Tampereen linja-

autoaseman Shell-
huoltoasemalla. 

Auton kylkinumero 
oli 1 ja rekisteritun-

nus H-1605. Kuva: 
Alku Vapaaliiton 
kokoelmat/Elka
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autonsa, vuonna 1937 hankitun 
Büssingin, joka oli seisonut lähes 
kymmenen vuotta. Auton uudeksi 
rekisterinumeroksi tuli HJ-535.

 Vasemmistopuolueiden edusta-
jat halusivat sosialisoida yleisesti 
kaikki kaupunkialueen yksityiset 
bussilinjat. Tahmelan vasemmisto-
laiset vaikuttajat tekivät kaikkensa 
saadakseen kaupungin ottamaan 
linjan haltuunsa. Linjan kalustoa 
moitittiin vanhaksi ja huonokun-
toiseksi ja etenkin vara-autoja liian 
pieniksi. Liikennetiheyteen ei oltu 
tyytyväisiä. Yrittäjät olivat ryöpy-
tyksessä aseettomia, toistaiseksi 
voimassa olleiden liikennelupien 
varassa ei uutta kalustoa voinut 
hankkia.

 Tuolloin noin 1600 henkilöä työl-
listäneen Suomen Trikoo Oy:n johto 
vaati linjalle lisää liikennekalustoa, 
mutta uskallusta uusien autojen 
ostamiseen Vapaaliitolla ei enää ol-
lut. Muut yksityiset yhtiöt auttoivat 
yhtiön kuljetuksissa. Vapaaliitto 
kuljetti työntekijöitä neljällä autolla 
ja lauantai-iltapäivisin kuljetettiin 
tehtaalta keskustaan nopeasti pe-
räti kahdeksan linja-autollista työ-
väkeä. Pispalanharjun liikenteen-
harjoittaja Johannes Kaitala avusti 
autoineen minkä pystyi.

Alku Vapaaliiton tiedossa olevaa kalustoa
H-1629 Chevrolet, ex Niilo Henriksson   3/1927 >

H-1632 Ford (12-paikk) uutena Autokauppa Oy, 1930 >

H-2531 Chevrolet, omistajina Valkama/Vapaaliitto, 1928

H-3858 International, 20 p, ex Suomen Autoilijain Osuuskunta

H-5002 Brockway, 13 p, ostettu Hämeen Voimavaunu Oy:stä

H-2223 Büssing LD4, vm. 1935, 26 p. Moottori/alusta n:o 55873 rek.  
 1.4.1935. Myyty 7.9.1955 Eino Länsikartano, Pori. (EJ-794)

H-1605 Mercedes-Benz M3200, vm. 1937, 35 ip. Kylkinumero 1 >  
 5.2.1955 Eino Länsikartano (EF-845)

H-6115 Büssing NAG Diesel, vm. 1938, 48 ip. Myöhemmin rek.oli  
 HJ-535, > 1.5.1954 Eino Myllymäki, Tampere.

Alku Vapaaliitto kotioloissaan, 
kädessään oli hänelle ominainen 
sikari. Kuva: Alku Vapaaliiton 
arkistot/Elka

Liikenteen päättyminen

Vapaaliitto liikennöi Tahmelaan 
vuosia päivän kerrallaan, odottaen 
vain mitä seuraavaksi tapahtuisi. 
Marraskuussa 1952 alkoi lopulta 
tapahtua. Kaupunki halusi ottaa 
linjan haltuunsa seuraavan vuoden 
alussa. Kolme linja-autoa ja pal-
veluksessa olleet neljä kuljettajaa 
jäisivät Vapaaliitolle eikä minkään-
laisia luopumiskorvauksia ollut 
edes olemassa. Vapaaliitto teki la-
kimiehensä välityksellä kaupungil-
le ehdotuksen kolmen kuukauden 
jatkoajasta. Pahimmillaan jouluna 
1952 näytti siltä että hänellä oli-

Tamperelaiset liikenteenharjoittajat ja autonkuljettajat jättämässä 
jäähyväisiään Alku Vapaaliitolle hämäränä joulukuun päivänä 1958 
Messukylän hautausmaalla. Kuva: Alku Vapaaliiton arkistot/Elka

 Reino Pinomäki muisteli: Inter-
national oli jonkin aikaa käytössä vielä 
viisikymmenluvun alussa. Auto oli 
sotaa paossa Tampereen Lamminpäässä 
Kivilevontien varrella sijaitesevan 
talon kivijalan autotallissa. Kävimme 
puolisalaa autossa joskus leikkimässä. 
Auton ympärillä oli jonkinlaisena 
kuivikkeena, kondenssikosteuden ta-
saajana kuivia heiniä. Muistini mu-
kaan auto otettiin ulos kesällä 1950. 
Kivilevontie oli kadunrakentamisen 
yhteydessä nostettu puolisen metriä 
ja auto vedettiin suurella vaivalla ulos 
kaupungin International-kuormurin 
avulla; vaijeri kulki auton nokasta 
sähköpylvääseen kiinnitetyn pylpyrän 
kautta   Austro-Daimlerin nokkaan.
Tiemaatakin jouduttiin tilapäisesti 
hieman poistamaan. Me pikkupojat 
olimme tietenkin hengessä mukana.

si vain viikon verran aikaa sanoa 
kuljettajansa irti ja lopettaa toimin-
tansa. Kaupunki suostui kuitenkin 
antamaan lisäaikaa maaliskuun 
loppuun 1953 asti. 

 Alku Vapaaliitto ajoi viimeisen 
lähtönsä myöhään illalla 31.3.1953. 
Elämäntyö oli pakotettu päätty-
mään vain 49-vuotiaana. Kansan 
Lehti kertoi asiasta etusivullaan 
1.4, lehtikuvassa oli Vapaaliitto 
pitkänokkaisen Büssingin kanssa 
Keskustorilla. Aamulehden maut-
tomassa aprillipilassa kerrottiin 
Tahmelan liikenteen käynnistyneen 
kahdella Tampereelle tuoduilla 
lontoolaisilla kaksekerrosbusseilla.

Alku Vapaaliiton   
myöhemmät vaiheet

Vapaaliiton perheellä oli tyypilli-
sessä tammelalaisessa puutalossa 
oma yksiö, osoitteena oli Välimaan-
katu 9. Vuosina 1933–49 Alku asui 
yksiössä äitinsä Hildan ja tekstii-
likauppiaana toimineen sisarensa 

Adan kanssa. Alku asui siellä yksin 
kuolemaansa asti, perhettä hän ei 
koskaan perustanut.

 Tahmelan linjan menettämisen 
vuoksi myös rakkaiksi tulleet linja-
autot piti myydä. Ensimmäisenä 
hän myi Büssing Nagin (vm.1938) 
vappuna 1954 tamperelaisen lii-
kenteenharjoittaja Eino Myllymä-
en Rukkamäen linjalle. Vapaaliitto 
myi Mercedes-Benzin 5.2.1955 ja yli 
kaksikymmentä vuotta omistaman-
sa Büssing-NAGin syyskuussa 1955 
porilaiselle Eino Länsikartanolle ly-
hyelle Kauppatori–Vanhakoivisto 
-linjalle. 

 International -linja-autosta pois-
tettiin penkit ja se rekisteröitiin 17. 
huhtikuuta1956 kuorma-autoksi ja 
sitä käytettiin siirrettävänä työpa-
jana. Auto poistettiin rekisteristä 
alkuvuodesta 1958 ja myytiin kana-
kopiksi Lempäälän Moisioon.Va-
paaliitto oli Linja-autoliiton kannat-
tajajäsenenä vuoden 1954 loppuun 
asti, mutta seurasi senkin jälkeeen 
ystävänsä Yrjö Penttilän kanssa 
tamperelaisen linja-autoliikenteen 
kehittymistä. 

 Vapaaliitto oli kuolemaansa asti 
mukana jonkinlaisessa maansiirto-
yrityksessä ja hän omisti kolmas-
osan Caterpillar-kaivinkoneesta. 
Hänellä oli Lemmenkallio-niminen 
kesämökkitontti Teiskon Värmä-
län kylän Eerolansuoralla ja monet 
vanhat automiehet muistavat hä-
nen linja-autonsa usein seisoneen 
läheisellä linja-autopysäkillä. Hän 
kävi linjasta luovuttuaan myös 
Sveitsin kylpylöissä hoidattamassa 
kipeää jalkaansa. 

 Alku Vapaaliitto tuli tiensä pää-
hän 27. marraskuuta 1958, vain 
55-vuotiaana. Hänet siunattiin 
Messukylän kirkossa ja laskettiin 
sukuhautaan kylmänä pakkaspäi-
vänä joulun alla 1958. Uutteran 
yrittäjän elämäntyö oli päättynyt.

 Linja-autopäivä  

Mobiliassa Kangasalla 

5.8.2012. Tule sinäkin!


