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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA

Olipa
vuosi
Kun aloittelimme vuotta 2008, olivat tulevaisuuden odotukset kuljetusalamme osalta aivan jotakin muuta kuin mitä vuosi sitten toi tullessaan.
Polttoaine- ja ympäristöveron korotus heti vuoden vaihteessa oli tiedossa,
mutta muutoin uskottiin, että toimeliaisuus jatkuu entiseen tapaan. Kuitenkin
jo alkuvuodesta havaittiin, että kaikki maailmankirjat ei ole kunnossa, maailmalta alkoi tulla ikäviä uutisia, suunnan näyttäjänä Yhdysvallat. Tuossa
vaiheessa kuitenkin Kaukoitä ja Eurooppa jyskytti vielä vahvasti.
Myös kuljetusalalle alkoi nousta synkkiä pilviä viikoittain. Meille työkustannusten jälkeen keskeisin kuluerä polttoaineen hinta, nousi todella rajua
vauhtia kohti korkeuksia. Kukapa olisi uskonut, että heinäkuulta 2007 heinäkuulle 2008 polttoaineen hinta nousisi lähes 40 %.
Tuossa vaiheessa meillä kaikilla oli kuljetettavaa, mutta kannattavuus oli
asia erikseen. Onneksi yhä useammalla on sopimuksissaan klausuulijärjestelmät, jotka toki viiveellä, mutta kuitenkin tasasivat menetyksiä. Mutta puhtaasti
urakkatarjouksia kiinteällä hinnalla tehneet olivat todella tiukilla. Jatkossa
olisi myös urakkatarjouksiin tavoiteltava indeksitarkistuslausekkaita. SKAL
on käynyt aiheesta tiivistä neuvotteluyhteyttä mm. Kuntaliiton kanssa. Toivottavasti asiaan saadaan jatkossa muutoksia.

Muutos ollut nopeaa
Kuvaavaa tälle hektiselle muutokselle oli se, että vielä kesälomakauden
jälkeisessä kuljetusbarometrissa osoittivat yrittäjäkunnan näkemykset joko
kuljetusmäärien kasvua tai pysymistä entisellä tasolla. Kuitenkaan lisätyövoimaa ei enää kyselyn mukaan tarvittu. Siitähän alkoi olla jo krooninen pula
vuoden ensimmäisellä puoliskolla muuallakin kuin etelän kasvukeskuksissa.
Epävarmuutta lisäsivät myös metsäteollisuuden rajut saneeraukset. Kemijärven jälkeen sai Pohjois-Suomessa saman kohtalon kokea Kajaanin tehtaat,
jonka tuotanto loppuu vuoden vaihteessa. Mutta miten tästä eteenpäin? On
muistettava, että talouden osalta vuosikymmenet ovat olleet aina jatkuvaa
aaltoliikettä. Tämänkertainen nousukausi oli normaalia selkeästi pitempi.

Kuljetuksia tarvitaan myös hiljaisempina aikoina
Kuitenkin on selvää, ettei koti-Suomemme toimeliaisuus voi täysin jäihin
mennä. On uskottavaa, että valtiovallan taholta on tulossa sellaisia elvytyspaketteja, joissa kohdealueena on myös rakentaminen ja infrastruktuurin parantaminen. Myös vientiteollisuuden tilanne on toki epävarmuuksia täynnä, mutta
on uskottavaa, että mm. metsäteollisuuden alkuvuoden tuotannonrajoituksien
jälkeen alkaa niin puukauppa kuin kuljetukset palaamaan lähelle normaalia
tasoa. Myös kaivannaisteollisuus ei voi jäädä odottelemaan investointiensa
osalta. Kun rahoitukset saadaan kuntoon, on juuri nyt oikea aika aloittaa uusien
Pohjois-Suomessa sijaitsevien kaivoskohteiden rakentaminen, jotta nousun
alkaessa saadaan raaka-ainevirrat heti käyntiin.
Myös suomalainen yhteiskunta tarvitsee kaiken aikaa kuljetuksia, on sitten
taantuma tai nousukausi. Suurella osalla kuljetusyrittäjistä tulee olemaan
jatkossakin töitä, ehkä hiukan vähemmän, mutta pankaapa käsi sydämelle.
Kuinka moni teistä olisi jaksanut pyörittää yritystoimintaansa sillä hetkisyydellä, millä viime vuodet toimittiin.

Työ ja kuormat
Kuhmossa vietettiin elokuun
lopulla raskaan liikenteen kirkkopyhää. Kun ehtoollisen vietto
alkoi, raskaan liikenteen kuljettajille ja muille seurakuntalaisille lausuttiin Jeesuksen sanat:
”Tulkaa minun tyköni kaikki te
työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon.”
Jeesus puhuu työstä ja kuormista. Työn tekeminen on suomalaiselle miehelle elämän tärkeimpiä asioita, jonka kautta hän
elää ja määrittelee itseään ja omaa
identiteettiään. Tietoisuus siitä,
että omalla työllään voi elättää
itsensä ja perheensä, antaa omanarvontuntoa, jota ihmisenä olemiseen tarvitaan, ja niin tulee
ollakin. Mutta työ voi myös uuvuttaa. Pahimmillaan se saattaa
polttaa ihmisen loppuun. Siksi
on hyvä muistaa asioiden tärkeysjärjestys. Elämässä on paljon tärkeitä asioita, mutta yhtä ei
saa unohtaa: pysähtymistä Jeesuksen eteen.
Jeesus puhuu työn lisäksi
myös kuormista. Raskas liikenne kuljettaa jatkuvasti tärkeitä
kuormia. Ne ovat välttämättömiä teollisuudelle, elinkeinoelämälle ja jokaiselle yksittäiselle
ihmiselle. Tärkeiden kuormien
on oltava määränpäässään aikataulujen mukaisesti, olivatpa
keli- ja sääolosuhteet, vuodenajat tai vuorokaudenajat mitkä
hyvänsä.
Turhiakin kuormia on. Sellaisia ovat ne vastukset, jotka
eivät johdu yksittäisestä kuljettajasta tai itse kuljetusalasta, vaan
työntekijän ja alan ulkopuolelta
aiheutuvista tekijöistä. Raskaan

Myös mahdollisuuksia on. Yksi todellinen tulevaisuuden mahdollisuus on
bioenergian hyödyntäminen. Toki sitä on tehty ja käytetty jo pitkään, mutta
valtioneuvoston energia- ohjelman mukaan tulee bioenergian osuutta Suomen
energiaomavaraisuudesta lisätä merkittävästi. Se edellyttää melkoisia panostuksia, on kehittävä yhä tehokkaampia korjuumenetelmiä ja myös kuljetuslogistiikkaan ja kalustoon on panostettava. On laskettu, että bioenergian käytön
lisääminen 38 % tavoitteeseen koko energiatuotannosta, tulee tarjoamaan
Suomessa 10.000 uutta työpaikkaa ja merkittävästi töitä kone- ja kuljetusyrittäjille. Suuri osa työpaikoista tulee maaseudulle, josta tekijöitä, todellisia
ammattilaisia varmasti löytyy, onhan maatilojen alasajo tuonut työvoimareserviin paljon ihmisiä, joille nuo asiat ovat tuttuja ja taitoa löytyy.

Tyk-toiminta käynnistymässä
Tässä yhteydessä on myös syytä ottaa esille meidän oma jaksamisemme,
josta myös puheenjohtaja Matti Heikkilä kirjoittaa. Ovatko työtaakka ja
yrityspaineet tällä hetkellä liian suuret ja onko sinulla mahdollisesti sellaisia
sairauksia, jotka voivat hoitamattomina johtaa mm. ennenaikaisesti eläkkeelle
lähtöön jne. Nyt hiljaisempina aikoina on syytä panostaa työkykyä kohentaviin
toimiin.
SKAL Oulun lääni ry on neuvotellut Verven kanssa työkyvyn ylläpitoon ns.
TYK- toimintaan liittyvän terveysprojektin, jonka hyödyntämiseen kannattaa
panostaa. Toisaalla lehdessämme on aiheesta sivun tietoisku, jossa kerrotaan,
mistä tässä TYK toiminnassa on kysymys. Tätä samaista apua tarjotaan myös
meidän kuljettajillemme ja mikä parasta, tämä TYK - toiminta ei maksa teille
mitään. Kun saatte lääkäriltä ns. B-todistuksen, ottakaa yhteyttä Verveen ja
täyttäkää hakemus kuntoutukseen. Ensimmäinen ryhmä aloittaa jo helmikuulla, joten pysähtykää joulun aikana pohtimaan asiaa - Onko työ kaikki kaikessa
- pitäisikö satsata myös hiukan itseensä.

75 -vuotta

50 -vuotta

09. 02. Kalevi Sorvisto
Ylivieska

08. 02. Jouni Junnila
Pyhäjoki

Merkitkää allakkaan!

15. 06. Pentti Saari
Oulainen

09. 02. Raimo Mursu
Oulu

Mielenkiintoinen
viikonvaihde
luvassa:

70 -vuotta

26. 02. Veli Pekka Pulkkinen
Kuhmo

Kuljetusseminaari ja
SKAL Oulun lääni ry:n
vuosikokous
28.– 29. maaliskuuta
Kuhmossa hotelli
Kalevalassa.
Teemana ” Lakien
kunnioittaminen”

Lopuksi
Hyvät jäsenyrittäjät perheineen ja kaikki lehtemme lukijat. Taaksejäänyt
vuosi on todella ollut yhtä turbulenssia, jonka suuntaa ei kukaan meistä vielä
tiedä. On kuitenkin selvää, ettei yhteiskunta pyöri myöskään hiljaisempina
aikoina ilman kumipyöräkuljetuksia. Lähtekäämme kaikesta huolimatta rauhallisin mielin viettämään Joulun Aikaa ja toivotaan, että ensi vuosi olisi meille
kaikille menestyksekäs.
SKAL Oulun lääni ry
Heikki Huhanantti
toiminnanjohtaja
heikki.huhanantti@skal.fi

08. 01. Veijo Väisänen
Suomussalmi
14. 02. Heikki Kukkakorpi
Haapajärvi
17. 02. Martti Mönttinen
Suomussalmi
03. 05. Erkki Lämsä
Ylikiiminki

60 -vuotta
25. 01. Pekka Tavasti
Kalajoki

14. 03. Tapani Räsänen
Hyrynsalmi
16. 03. Pekka Hyrkäs
Ylivieska
05. 04. Jukka Vähäsöyrinki
Nivala
24. 05. Aaro Arvola
Haapajärvi
18. 06. Pekka Mosorin
Haukipudas

02. 02. Juhani Rautio
Ylivieska

Kainuun ladut ja mäet kutsuvat
Kun nyt otin esille itsestämme huolehtimisen, informoin samassa yhteydessä, että SKAL Oulun lääni on tehnyt SKAL sopimukset sekä Paljakan että
Ukkohallan hiihtokeskusten kanssa. Molemmissa on mitä parhaat edellytykset
talvisten harrasteiden pariin, upeat hiihtomaastot, sopivan haastavat mutkamäet ja paljon, paljon muuta. Lehdessä on myös nähtävillä hiihtokeskusten
tarjouksia meille. Käyttäkää hyväksenne. Lisätietoa www.paljakka.fi ja
www.ukkohalla.fi.

Suvi Lehtimäki
srk-pastori
Kuhmon seurakunta

ONNITTELEMME

Oulun lääni ry

Myös uusia mahdollisuuksia –
etenkin energiapuolella

liikenteen kuljettaja joutuu jatkuvasti tekemään työtä tien päällä ja liikenteessä, jossa hänestä
itsestään riippumattomista syistä joku toinen tielläliikkuja voi
aiheuttaa onnettomuuden. Kun
ammattilaiset ja harrastelijat ajavat samalla tiellä, onnettomuuden tapahtuessa syyllisyyden
kuorma kaadetaan herkästi ainoastaan ammatikseen ajavan niskoille. Näin ainakin usein tuntuu
tiedotusvälineitä seurattaessa.
Kuljetusalan kokonaisuudessa turhina kuormina voisi pitää
niitä vastuksia, jotka johtuvat
maailmanmarkkinoiden liikkeistä, globalisaation mekanismeista. Ne ovat asioita, joihin itse
kuljetusalan on hyvin vaikea vaikuttaa. Nämä kuormat aiheuttavat ylimääräistä huolta ja päänvaivaa, kun itse varsinaisen työn
tekemisessä olisi kuormaa ja
haastetta aivan riittävästi. Ja näiden ylimääräistenkin kuormien
keskellä täytyy yrittää löytää ratkaisukeinoja ja tulla toimeen.
Tällaiset kuormat aiheuttavat
epävarmuutta ja huolta huomisesta. Silloinkin on lupa muistaa
Jeesuksen sanat: ”Tulkaa minun

tyköni, te — kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.”
Tämä ei merkitse sitä että ihmisen tulisi paeta hengellisyyteen
ja mystiikkaan arkielämän vastuksia. Se merkitsee sitä, että aika
ajoin meidän on hyvä pysähtyä
muistamaan sitä, mitä Jeesus on
meille ja meidän puolestamme
tehnyt.
Jouluna meitä erityisesti kutsutaan pysähtymään Jeesuksen
eteen. Joulun Jeesus on pieni ja
avuton, seimeen asetettu lapsi.
Pieni lapsi ei vielä osaa puhua,
mutta hänen pelkkä olemuksensa kertoo meille tulevaisuudesta
ja toivosta ja siitä, että kerran
lapsi on aikuinen, jolla on tässä
maailmassa oma työ ja tehtävä.
Jeesuksen tehtävä oli saada aikaan sovinto Jumalan ja ihmiskunnan välille. Tämän sovinnon
tähden Jumala on ottanut meidät
täyteen yhteyteen kanssaan.
Riippumatta oman elämämme
henkilökohtaisesta kivusta saamme olla varmat siitä, että salatulla tavalla Kristus on jo ottanut
meidän kuormamme kannettavakseen. Tällaisen Herran syntymäjuhlaa valmistaudumme nyt
viettämään. Hänessä meillä on
toivo, vaikka kaikki toivomme
olisi mennyt.

23. 03. Alpo Jokelainen
Kajaani

JÄSENHANKINTAKAMPANJA
Kaikki 1. 12. 2008 jälkeen liittyneet uudet SKAL: n jäsenet saavat
liittymislahjaksi yhden ammattipätevyysdirektiivin mukaisen jatkokoulutuspäivän SKAL: n järjestämillä kursseilla. Kampanjan on voimassa vuoden 2009 loppuun.
Uuden jäsenen pitää jatkokoulutukseen ilmoittautuessaan kertoa liittymislahjastaan.

30. 05. Osmo Pitkänen
Kuusamo
11. 06. Matti Kääntä
Kalajoki
Julkaisija:

SKAL Oulun lääni ry
Hallituskatu 16
90100 OULU

Toimitusneuvosto: Matti Heikkilä
Heikki Huhanantti
Päätoimittaja:

Heikki Huhanantti

Ilmoitukset:

Heikki Huhanantti

Sivujen valmistus: Ouluprint Oy
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KULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUSTA
Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuorma-auton
kuljettajille on annettava jatkokoulutusta. Jatkokoulutus koskee
kaikkia kuorma-autonkuljettajia. Ammattipätevyyden säilyttämiseksi
on hankittava viiden vuoden jaksoissa 5 koulutuspäivää.
Kaikki oheiset koulutuspäivät on AKE:n hyväksymiä. SKAL hoitaa merkinnät ammattipätevyysrekisteriin ja antaa todistuksen koulutukseen osallistumisesta.
Tässä eri vaihtoehtoja:

KAKSI ENSIAPUKURSSIA 17.1. ja 31.01. 2009 OULU
Lauantaina 17.01.2009 ja 31.01.2009. Oulussa, Fast Oy:n koulutustiloissa Maikkulan yrityskylässä, osoite Haaransuontie 9.
Kouluttajana Katriina Haapakoski.
Kurssi aloitellaan aamupalalla klo 08.30. Tilaisuus päättyy klo 15.30
Kurssihinta 95 € + alv 22 % sisältäen AKE maksun merkinnästä ammattipätevyysrekisteriin,
koulutuksen, aamu- ja iltapäiväkahvit, harjoittelumateriaalin, todistuksen sekä aamupuuron.
Ilmoittautumiset ensimmäiselle kurssille 8. tammikuuta ja toiselle 23. tammikuuta mennessä Heikki Huhanantti 0400-282 785 tai heikki.huhanantti@skal.fi . Lisätietoa antaa myös Katriina
Haapakoski 050 913 3481.

DIGITAALISTA AJOPIIRTURIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET
JA DIGITAALISEN AJOPIIRTURIN KÄYTTÖ
Koulutus Oulussa lauantaina 24. tammikuuta Pohton tiloissa Nallikarissa, osoite Wellamontie 12.

TIELIIKENTEEN SOSIAALISÄÄDÖKSET JA NIIDEN
MERKITYS KULJETTAJAN TYÖHÖN
Koulutus Oulussa lauantaina 14. helmikuuta myös Pohtossa
Molemmissa kursseissa koulutus alkaa klo 09.00 ja päättyy 15.30
Lopullinen hinta määräytyy osanottajamäärän mukaan. Minimi 15 hlöä.
Kouluttajana molemmilla kursseilla Markku Maukonen
Koulutus toteutetaan Oulussa POHTON tiloissa.
Ilmoittautumiset digipiirturi- koulutuksen osalta 18. tammikuuta mennessä ja tavaraliikenteen säädöskoulutuksen osalta viimeistään 8 helmikuuta mennessä.
Heikki Huhanantti 0400-282785 tai heikki.huhanantti@skal.fi

ADR TÄYDENNYSKURSSI 21.-22.2.2009 OULU
Onko ADR ajolupasi vanhenemassa vuoden sisällä. Nyt on syytä huomioida asia ja osallistua
aikanaan täydennyskurssille, ettei pääse syntymään ongelmia.
Kurssi pidetään FAST Oy:n tiloissa Haaransuontie 9 Oulu, Maikkulassa
la-su 21.-22.2.2009 alkaen klo 08.00
Jäsenhinta 235 € + alv 22% Ei jäsenet 460 € + alv 22%
Lisäksi Ajolupakoemaksu 28 € ja Ajolupamaksu 36 €
Ilmoittautumiset 10. helmikuuta mennessä SKAL Oulun lääni ry /Heikki Huhanantti 0400-282 785
tai laita sähköposti heikki.huhanantti@skal.fi

TULKAA MUKAAN!

AMMATTILIIKENTEEN AJANKOHTAISPÄIVÄ
PERJANTAINA 16. TAMMIKUUTA KEMPELEESSÄ
OSAO Kempeleen yksikkö, Luovi, JAKK , SKAL Oulun lääni
ja AKT ry:n Oulun aluetoimisto järjestävät Ammattiliikenteen
ajankohtais/koulutuspäivän 16.1.2009 OSAO:n Kempeleen
yksikössä Niittyrannantie 5 alkaen 8.00
Aamupäivän ohjelmassa on kuormanvarmistus ja ADR
määräysten valvonta. Kouluttajina ovat kuormanvarmistuksen ja ADR määräysten osalta Liikkuva Poliisi.
Iltapäivällä ohjelmassa käydään läpi teiden kunnossapitoon liittyviä asioita ja kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta. Paikalla myös edustaja Tiehallinnosta
OSAO tarjoaa kahvit ja ruoan osallistujille. Tilaisuuteen
mahtuu n. 130 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut SKAL Oulun lääni ry /
Heikki viimeistään perjantaina 9. 1. 2009 0400-282 785 tai
heikki.huhanantti@skal.fi

SKAL Vertaistukiverkoston
jäsenten
koulutus
Vertaistukiverkoston jäsenet kurssitetaan SPR:n Henkisen tuen peruskusseilla ympäri Suomea. Kursseille
saavat osallistua SPR:n jäsenet. SKAL
kustantaa vertaistukihenkilöiden
SPR:n vuosijäsenyyden (15 €). Samoin kustannetaan kaikille vertaistukiverkoston jäsenille osallistuminen
(matkat ja majoitus) yhteisiin vuosittaisiin (1/a) koulutustapaamisiin.
SKAL toimii yhteistyössä Autoliiton
kanssa.
Vertaistukea annetaan kaikille onnettomuuksiin joutuneille.
Jäsenen osallistumisesta kurssille
koituu matkakustannuksia sekä joissain tapauksissa yöpymiskustannuksia (maks. 1 yö). SKAL kustantaa nämä
koulutettavan matkakulut ja yhden yön
yöpymisen (tarvittaessa) kurssipaikkakunnalla.
Henkisen tuen peruskurssia järjestetään useimmiten pe-iltana ja lauantaisin. Kurssin kesto on 12 tuntia.
Jos vertaistukitoiminta kiinnostaa,
soitelkaa tänne SKAL Oulun lääni ry:n
toimistolle 0400-282785, Heikki Huhanantti tai laittakaa sähköpostia
heikki.huhanantti@skal.fi

Harkintaa
hinnoitteluun!
Kun työ on ilo, elämä on nautinto. Näin kirjoitti kirjailija Maxim
Gorgi jo kauan sitten. Kohta päättyvää vuotta taaksepäin katsellessa,
jää miettimään, onko kuljetusalalla työ ollut iloa ja onko elämä ollut
siltä osin nautintoa.
Kuljetusala on aina yhtä tärkeää yhteiskunnallemme, olipa aika ja
taloustilanne mikä tahansa. Tärkeitä siis olemme, mutta voimmeko
tehdä työtämme sillä iloisuudella kuin halua olisi. Tämän vuoden
aikana jäseniltämme tulleiden soittojen ja viestien perusteella voin
todeta, että vaikeaa on ja vaikeammaksi menee. Jos tätä vuotta
haluaisi kuvata yhdellä sanalla, se olisi ”turbulenssi”, niin hurjaa tämä
meno ja muutos ovat olleet. Ilo siitä on ollut kaukana.
Alkuvuoden painajainen alallemme oli polttoaineen uskomaton
hinnan nousu. Kuljetushinnat eivät läheskään kaikilla seuranneet
samanlaista nousurataa kuin dieselin hinta nousi. Uskallan väittää,
että järjestötyömme, sen kaikilla osa-alueilla, tuotti kesän korvalla
tulosta kuljetushintojen korottamiseksi. Totta kai yrittäjien omat
ponnistukset ovat aina tärkeimmässä osassa, mutta järjestömme edustajien näkyminen eri tiedotusvälineissä ja jatkuvat perustelut hinnan
korotusten välttämättömyydestä tuottivat kyllä tulosta. Myös tehdyn
kuljetusbarometrin tulokset kertoivat samaa viestiä.
Seuraus kustannusten rajusta noususta oli se, että kuljetusliikkeiden ja yrittäjien kassat menivät tosi tiukalle. Puskuria seuraavaan
”kriisiin” ei jäänyt yhtään. Ja seuraava vakava tilanne alallemme
odotti jo syksyllä kun alkoi selvitä se, kuinka laajaksi taloudellinen
taantuma on levinnyt.
Kuvaavaa tämän hetken tilanteelle on toteamus, jonka kuulin
erään kuljetusyrittäjän esittävän. Hänelle sanottiin, että nythän on
helpompi toimia kuljetusalalla kun polttoaineen hinta on selvästi
laskenut. Hän tuumasi, että olisihan se, jos olisi mitä kuljettaa. Meillä
täällä Pohjois-Suomessa tilanne ilmeisesti ei ole vielä niin huono, ja
toivottavasti se ei tulekkaan olemaan.
Tällaisessa tilanteessa meidän on tehtävä viileän analyyttinen
arvio tilanteesta ja toimia sen mukaan. Suurimpia virheitä nyt olisi se,
että me lähtisimme polkuhintojen tielle. Oma arvioni on se, että tulee
aika, jolloin luottamuksellisia ja pitkiä kumppanuussuhteita arvostetaan alallamme puolin ja toisin. Kalustoa vähenee luonnollisen poistuman kautta, varmaan myöskin pakon sanelemana. Kun nyt keskitymme perusjuttuumme, siihen mikä on meidän jokaisen omalla
kohdalla se ydinjuttu ja jonka hallitsemme, me voimme palvella omia
kuljetusten ostajiamme. Ja kun kysyntä kasvaa, olemme etulyöntiasemassa liiketoimintojemme kehittämisessä.
Kannattaa myös hyödyntää hiljaisempi aika itsensä kehittämiseen,
esimerkiksi liiketoimintaosaamisen alueella. Olen näin tehnyt itsekin, eikä ole tarvinnut katua.
Muutokset ovat siis olleet rajuja. Kuka olisi arvannut heinäkuussa,
että joulukuussa raakaöljytynnyri maksaa n. 50 taalaa, kun se silloin
oli n. 150 taalaa tynnyriltä. Ja kuka olisi tiennyt, että loppuvuodesta
uusia autoja saa todella nopeasti kun alkuvuodesta niitä luvattiin
melkein vuoden odotusajalla. Siis turbulenssi on ollut kova tänä
vuonna.
On tässä ajassa jotakin pysyvääkin, nimittäin arvot jonka mukaan
elämme elämäämme. Noista arvoista puhuimme elokuisessa raskaanliikenteen kirkkopyhässä, joka järjestettiin kainuulaisten toimesta
Kuhmon kirkossa. Minulle tapahtuma oli yksi mieleenpainuvimmista
tapahtumista tänä vuonna, jossa olen puheenjohtajana saanut olla
mukana. Oli hienoa kuulla kun pastori Suvi Lehtimäki saarnassaan
huomioi raskaanliikenteen ammattilaiset ja esirukouksissa ala oli
myös mukana. Vaikka ei olisikaan varsinainen ”kirkkouskovainen”,
niin kyllä sydäntä ja sielua lämmittää, kun huomaa, että meitäkin
muistetaan ja meistä halutaan pitää huolta. Niin se vain on, että ei niin
kovaa rekkamiestä olekaan joka yksin täällä maailmassa pärjäisi.
Mitä kovemmat ajat, sitä enemmän me tarvitsemme lähimmäisiämme ja toisiamme. Meidän ihmisten perusonnellisuus muodostuu
loppujenlopuksi hyvin yksinkertaisista asioista. Perhe, ystävät, harrastukset ja oma sisäinen rauha, siinä on jo eväitä selvitä suuristakin
turbulensseista. Suurin omaisuutemme ei olekaan pankkitilillämme,
vaan se on sydämissämme. Toivon totisesti, että raskaanliikenteen
kirkkopyhä tulisi jokavuotiseksi tapahtumaksi ainakin jossakin muodossa. Toivon myös, että jäsenet niihin osallistuisivat, koska tämän
päivän maailmassa pysyviä arvoja ei koskaan voi korostaa liikaa.
Myös Joulun aika on syvien arvojen kirkastamisen aikaa. Antakaa
itsellenne aikaa. Tehkää se perheidenne ja ystävienne kanssa. Se antaa
voimaa ja auttaa jaksamaan myös ensi vuoden turbulensseissa.
Toivon teille kaikille hyvää ja rauhallista Joulun aikaa ja jaksamista ja menestystä uudelle vuodelle.

Matti Heikkilä
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Kuljetusala jälleen vahvasti
esillä Eteenpäin-messuilla
Pohjois-Suomen messut ry:n toteutti jälleen Eteenpäin messut syyskuun lopulla kaksipäiväisenä tapahtumana Oulussa. Oulu-halliin järjestetyssä eri ammatti- ja koulutusvaihtoehtoja esittelevässä tapahtumassa oli näytteilleasettajia toista
sataa. Pääkohderyhmänä olivat yläasteelta jatko-opintoihin siirtyvät
ysi-luokkalaiset. Oppilaiden aktiivisuus tutustua eri vaihtoehtoihin
oli silmiinpistävää. Järjestäjien tavoitteena oli, että kahden päivän aikana tapahtumaan tutustuisi 7000
opiskelijaa. Kun seurasi väen paljoutta, saattoi uskoa, että siihen myös
päästiin.

Kuljetusalan vetovoimaisuus oletettua
parempaa
SKAL Oulun lääni ry:n yhteistyötahona oli mukana tänäkin vuonna Wetteri Power Oy.

Teppo Aro, KHT, varatuomari
puh. 040-555 9120
e-mail. teppo.aro@mail.suomi.net
Tilintarkastukset, liikennelupalausunnot,
yritysten perustamiset, yritysmuodon muutokset,
sukupolvenvaihdokset, veroneuvonta, taloudellinen ja
juridinen neuvonta.

Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä vuotta 2009

Näille Limingan pojille kuljetusala on ykkösjuttu.

Päivien aikana tuli selkeästi esille, että kuljetusala kiinnostaa nuoria enemmän kuin me alalla toimivat oletamme. Käydyt keskustelut
nuorten kanssa osoittivat, että jou-

Myös tässä tyttöporukassa oli useita kuljetusalalle pyrkiviä. Wetteri Powerin
edustajat mekaanikko Juha Asikainen ja kuorma-automyyjä Jussi Paananen.

kossa oli runsaasti niin tyttöjä kuin
poikia, jotka pitivät joka itsestään
selvyytenä tai ainakin hyvinkin varteenotettavana vaihtoehtona kuljetusalaa. Etenkin kuljettajan ja jatkossa mahdollisesti kuljetusyrittäjän rooli tuli esille keskusteluissa.
Huomionarvoista oli tyttöjen aito
kiinnostus alaa kohtaan. Mm. Vihannin suunnalta oli ryhmä, joka
selkeästi liputti kuljetusalan puolesta. Toivottavasti tyttöjen haave
toteutuu. Osalle toimialallemme
suunnittelevista pojista oli yllätys,
kun tuli tietoon, että alle 7 keskiarvolla ei enää pääse logistiikan perustutkintoa suorittamaan. Toivottavasti pojat malttavat panostaa koulunkäyntiin, ettei haave jää toteutumatta.
Vaikka tällä hetkellä työnäkymät
myöskään kuljetusalalla eivät ole
parhaat mahdolliset, on varmaa, että
nyt opiskelunsa aloittavilla on kolmen vuoden kuluttua työpaikkoja
valittavaksi asti.

Parasta parhaille.

• Kuljetukset • Maarakennusurakointi • Maa-ainesmyynti

Tätä tietä on ilo ajaa – toteaa jokainen päivittäin tätä tieyhteyttä
käyttävä yksityisautoilija tai raskaan liikenteen edustaja.

Valtatie 20 OuluKorvenkylä osuuden
ruuhkat historiaa
Valtatie 20:n Oulu-Korvenkylä
välisen osuuden avajaisia vietettiin lokakuun alussa. Hintta-Korvenkylä -tiejaksolle rakennettiin
toinen ajorata lähes viiden kilometrin matkalle sekä eritasoliittymiä. Entisiä tasoliittymiä parannettiin ja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteita kehitettiin. Tiejaksolle rakennettiin myös
useita melusuojauksia. Rakentamiskustannukset olivat runsaat 27
miljoonaa euroa.
Oulu-Korvenkylä -tiehankeen
toteutuminen on edellyttänyt yksituumaisuutta, yhteistyötä ja uutta
ajattelua rahoitusmallista. Hanke
on toteutettu ns. aikaistamisrahoituksella, jolloin rakentamisvaiheessa Tiehallinnolle kuuluvat rakennuskustannukset ovat maksa-

neet Oulun kaupunki ja Kiimingin
kunta.
Tiehallinto maksaa osuutensa
kunnille vuonna 2009, kertoi avauspuheenvuorossaan Oulun tiepiirin uusi tiejohtaja Matti Räinä.
Lisäksi puheita pitivät, Tiehallinnon pääjohtaja Jukka Hirvelä,
Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuija Pohjola, Kiimingin kunnanhallituksen puheenjohtaja Marjo Korhonen ja liikenneministeri Anu Vehviläinen.
Kun juhlat oli juhlittu siirryttiin
pohtimaan Pohjois-Suomen liikenteellisiä haasteita P-Suomen logistiikka- ja liikenneseminaariin. Siellä kuljetusalan kommenttipuheenvuoron piti SKAL Oulun lääni ry:n
puheenjohtaja, kuljetusyrittäjä
Matti Heikkilä.

Kovaan käyttöön suunniteltua Teboil HiDieseliä on tarjolla kaikkialla, missä raskas kalusto liikkuu. Jatkuvasti la
laajenevassa Teboil-verkostossa on jo nyt yli 210 D-automaattia ja yhteensä yli 460 tankkauspaikEd
kaa. Edullisimmin
käytät niitä hankkimalla D-kortin. Soita numeroon 020 470 0900*, nouda hakemus
lähimm
lähimmältä
Teboil-huoltamolta tai tulosta se osoitteesta www.teboil.ﬁ
*Puheluh
*Puheluhinta
matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min
lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 2 snt/min.
ja lankap

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on leikannut nauhan tien avaamisen
merkiksi. Mukana toimituksessa Oulun kaupunginhallituksen pj. Tuija
Pohjola, Tiehallinnon pääjohtaja Jukka Hirvelä ja tiejohtaja Matti
Räinä.
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SKAL:n jäsenet ja jäsenyriäjien työntekijät

Haku käynnissä
työhyvinvointia edistävään
Tyk-valmennukseen

Tukena työn muutoksessa

Kurssiaikataulu ja hakuohjeet

Tyk-valmennuksessa tarkastellaan, mitä omassa työssä

Tyk-valmennuksen järjestävät yhteistyössä SKAL, Kela ja

tapahtuu, kuinka se on muuunut ja kuinka muutokset

Verve. Valmennukseen hakeudutaan työterveyshuollon

vaikuavat jaksamiseen. Myös oman terveyden ja henki-

kaua. Hakemuksen liieeksi tarvitaan työterveyslääkä-

lökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen ovat osa kuntou-

rin laatima B-lausunto terveydentilastasi. Hakemus liit-

tusta, jossa tavoieena on hyvinvointi niin työpaikalla

teineen toimitetaan Anne Korhoselle Pohjois-Suomen

kuin muillakin elämänalueilla.

aluekeskukseen (PL 190, 90101 Oulu).

Jatkoaikaa nykyiseen työhön

SKAL:n jäsenyriäjät: 1. osa 23. - 27.2.2009 ja 2. osa
3. - 9.6.2009. Loput osat aikataulutetaan kuntoutujaryhmän kanssa yhdessä. Hakemukset 27.2. mennessä.
SKAL:n jäsenyriäjien työntekijät: 1. osa 18. - 22.5.2009
ja toinen osa 10. - 16.6.2009. Loput osat aikataulutetaan kuntoutujaryhmän kanssa yhdessä. Hakemukset
24.4. mennessä.

Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus on tarkoiteu pitkään työelämässä olleille työntekijöille, joiden
työkyky on olennaisesti heikentynyt tai joita uhkaa työkyvyömyys lähivuosina. Tyk-valmennuksen ensisijaisena
tavoieena on mahdollistaa jatkamisesi nykyisessä työssäsi.
Verve toteuaa Tyk-valmennuksen Oulun toimipaikassa
lähellä kaupungin ydinkeskustaa. Kuntoutuksen kustannuksista vastaa Kela. Tiesithän, eä Tyk-valmennusta varten voit hakea Kelalta kuntoutusrahaa.

Lisätiedot:
SKAL / Heikki Huhanani, p. 0400 282 785,
heikki.huhanani@skal.ﬁ tai Verve / Leena Sankilampi,
p. 020 757 4620, leena.sankilampi@verve.ﬁ
Katso myös www.verve.ﬁ ja www.kela.ﬁ
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Kuljetusliikenteen
linjoilla liki 50 vuotta
Rekkayrittäjä, Kerimäellä 13
vuotta asunut Mauno Lähdesmäki
täytti elokuussa 70 vuotta. Merkkipaalu antoi aiheen muistella yrittäjän elämää kuorma-, linja- ja rekkaauton ratin takaa lähes viidenkymmenen vuoden ajalta.
Mauno Lähdesmäen automiehen
ura alkoi jo alaikäisenä osuuskaupan kuorma-autonapumiehenä ja
eteni siitä autonkuljettajaksi. Kuusi
vuotta hän mittasi maanteitä linjaautonratin takaa välillä Raahe-Kajaani, kunnes päätti ryhtyä rekkaliikennöitsijäksi.
Hän aloitti rahtaamalla Sotkamosta talkkia Raumalle yhdellä täysperävaunu Scanialla. Rohkeat päätökset ja ahkeruus veivät yritystä
eteenpäin. Vuonna 1976 hän muutti
perheineen asumaan talkkireitin varteen Kainuuseen Mainuanjärven
rantaan, johon rakensi myös korjaamohallin.
Alle nelikymppisenä alkoivat
sepelvaltimotaudin oireet. 11 vuotta nitrojen avulla rekkakuskina, oli
rankkaa aikaa ja sen aikana myös
pojat Kari ja Kalle astuivat 17-vuotiaina ministeriön erillisluvilla rekan rattiin.
-Ellei tuota erillislupaa olisi anottu ja saatu, olisi rekkaliikennöintini
loppunut siihen. Kuljetuspäälliköt
rehulta ja talkilta kehottivat anomaan luvat ja tuttavat touhusivat,
että hakeuduin ohitusleikkaukseen.
1987 tehty iso leikkaus palautti työkyvyn. Heti sairauslomasta toipumisen jälkeen lisättiin poikien kanssa kalustoa ja talkkia alkoi siirtyä
kahdella rekalla Etelä-Suomen tehtaisiin sekä Vaasan, Porin ja Rauman satamiin. Suomen Rehun tuotteita tuotiin paluukuormissa etupäässä Kainuuseen, mutta ajettiin sitä
Lapin perukoillekin, kertoo pojilleen, yhteistyökumppaneilleen ja
lääketieteelle vuosistaan kiitollinen
rekkayrittäjä.
1990-luvulla ja tällä vuosituhannella Lähdesmäki Oy:llä on ollut
liikenteessä parhaillaan viisi rekkaa.
Ammatti Autoliitto ry on huomioinut menestyneen liikennöitsijän
ammattitaidon Kultaisella ansiomerkillä ja Erityisansiomerkillä kunniakirjoineen.
Toinen sukupolvi on ollut yri-

Mauno Lähdesmäki kesätunnelmissa, kun elettiin elokuuta 2008. Myöhemmin syksyllä, kun talven puut olivat liiterissä ja järvi läikkyi ilta-auringossa,
ajatteli terassilla istuja: “Että vanahanaki on näin mukavaa.”

tyksen ohjaimissa 2000 luvun alkupuolelta alkaen ja kolmas polvikin
on päässyt jo rekan rattiin. Nykyiset
yrittäjät ovat jo vanhoja tekijöitä
liikenteessä. Karilla on työvuosia
31 ja Kallelakin yli neljännesvuosisataa. Sotkamon talkki on edelleen
yrityksen päätyöllistäjä.
-Suomen Rehu menetti asemansa ja Kainuun vähentynyt karja syö
muitten rehuja, joten yrityksessä on
vähennetty ajokalustoa ja suuntauduttu myös maanrakennus puolelle,
kertoo toimitusjohtaja Kari Lähdesmäki.
Bensaa ja naftaa virtaa Mauno
Lähdesmäen suonissa sekä isän että
äidin sukujen puolilta. Kauhajoella
syntynyt ja talvisodassa kaatunut
Toivo-isä oli kuorma-autoilija 1930luvulla Viipurissa ja kaksi enoa Vihannissa olivat sodanjälkeisen Suomen rakentajia kuorma-autoalalla
aikana, jolloin mm. Outokumpu
Oy:n Vihannin kaivosta rakennettiin.
Asepalveluksesta palaavan Maunon sieppasi eno linja-autosta ja
määräsi vallesmannille, jossa armeijan ajokortti vaihdettiin siviilikortiksi. Siitä alkoi miljoonien kilometrien ajourakka.

Mauno Lähdesmäki sanoo, että
autonratissa rentoutuu. Siinä on helpompi istua kuin pöydän ääressä:
“On mihin nojata!” Rekka-ajot ovat
takanapäin, henkilöautokin vaihtui
automaattivaihteiseen ja polkupyörässä on sähkö apuna.
-Kun sepelvaltimotaudin ja kipeän nilkan takia ei jaksa polkea
tavallista polkupyörää, on sähköpyörä hyvä vaihtoehto. Voi ajella ja
katsella maisemia, polkea sen kun
jaksaa ja tarvittaessa lisätä “kaasua”. Ei tunnu vastatuuli, eikä haittaa vastamaa. Autolla tai mönkijällä
pääsee kyllä liikkumaan, mutta tämä
hoitaa kuntoa ja pitää muutenkin
virkkuna, sanoo alkuvuoden sairastelun jälkeen jaloilleen päässyt sähköpolkupyöräilijä.
Tanssi ja eläkeläistoiminta sekä
uimavedet ovat tärkeitä elementtejä. Jokapäiväinen ja ympärivuotinen järvessä käynti on ollut hyvää
verenkiertolääkettä lääkärienkin
mukaan, joten uusi, komea uimalaituri oli pojilta hyvä oivallus syntymäpäivälahjaksi.

Taimi Laitala, s. Lähdesmäki

Lähdesmäki Oy:n ajokalusto Mainualla korjaamohallin edessä 1990-luvun alussa. Näihin rekkoihin Mauno Lähdesmäki suunnitteli ja toteutti helposti kokoon kasattavat peitteet, joita ei silloin vielä saanut valmistuotteina.

Matti Heikkilä
50 vuotta

SKAL Oulun lääni ry:n puheenjohtaja Matti Heikkilä täytti 50 vuotta
marraskuun lopulla. Onnittelukäynnillä kävi myös SKAL –organisaatio.
Kiirettä päivänsankarilla riitti - Tässä logistiikkavaliokunnan puheenjohtajanakin toimiva Matti sai onnittelut alan ja lajin hengessä ”sähköisen reaaliaikaisesti”. Vieressä vaimo Kaija. Onnittelut !

Varaosat:
Faxi
Esko Eros

(08) 426 181
(08) 426 182
(08) 426 181
0400 382 803

Varaosat, myös iltaisin:
Eros Ari
040-752 9371
Lakso Kullervo 040-752 9361

Käytettyjen kuorma-auton osien erikoisliike.
Akselistoja ja kärrynaiheita maatalouteen.

YLIVIESKAN
AUTOHAJOTTAMO OY
PL 24, 84101 Ylivieska
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KULJETUSALAN
AMMATTIPÄTEVYYS
• Tällä hetkellä valtaosa ammattikuljettajista harjoittaa ammattiaan pelkän
ajokortin turvin
• Kuljettajan ammatin nykyisin asettamat vaatimukset edellyttävät
kuitenkin vankkaa ammatillista perus- ja jatkokoulutusta
• Tällainen koulutus parantaa turvallisuutta liikenteessä ja sen ulkopuolella
sekä palvelun laatua
• Luodaan yhteiset puitteet asetuksen (ETY) 3820/85 mukaiselle nykyiselle
ammatti-koulutukselle
Jatkossa edellytetään tiettyä ammatillista peruskoulutusta kaikilta
uusilta ammattikuljettajilta
Edellytetään säännönmukaista jatkokoulutusta kaikilta ammattikuljettajilta

JATKOKOULUTUS 5 pv

SKAL pyrki rikosilmoituksellaan saamaan LVM.ltä pikaisesti määritelmän, mitä on tilapäinen kabotaasi. Vaikka rajut
keinot otettiin käyttöön, ei määritelmää saatu aikaiseksi kesän aikana. Toivottavasti se on käytössä viimeistään ensi
vuoden alkupuolella ja linjassa, joka vastaa Euroopan parlamentin kantaa. Kuvassa virolaiskalustoa 5 – tiellä.
Virolaiset puolikkaat olivat tuttu näky kesän aikana Kainuun teillä. Asia puhutti yrittäjäkuntaa arvattavasti.

Kabotaasikuljetukset puhuttivat
SKAL Oulun lääni ry teki heinäkuun alussa rikosilmoituksen laittomasta liikenteestä. Yhdistys sai tietää, että Kainuuseen oli kesäkuun
loppupuolella ilmestynyt virolainen yritys suorittamaan maa-aineskuljetuksia kolmella virolaisella
maansiirtoautolla. Yrityksellä oli
Morenia Oy:n kanssa kuljetussopimus kaivosradan erityiskerrosmateriaalin toimituksiin.
Ilmoituksessaan alueyhdistys totesi, että kyseinen kuljetus on
SKAL:n näkemyksen mukaan kabotaasimääräysten vastainen. EUparlamentti ja - neuvosto olivat hyväksyneet komission esityksen EUasetukseksi koskien markkinoillepääsyä kansainvälisessä maanteiden
tavaraliikenteessä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli tuossa asetuksessa määritellä toisen EU- maan
sisällä tapahtuvalle liikenteelle pelisäännöt. Tuossa komission antamassa esityksessä lähdetään siitä,
että kabotaasi kestää seitsemän
päivää, jonka aikana kuljetusyrityksellä on oikeus kolmeen toisen
maan sisäiseen kuljetukseen.
Kainuun tapauksessa kuljetukset kestivät kolme kuukautta, jota ei
SKAL:n näkemyksen mukana voida pitää tilapäisenä kuljetuksena.
Asia oli jonkin aikaa heinäkuun alussa valtakunnallisestikin näkyvästi

esillä ja mm. Kalevan nettipalstalla
käyty keskustelu osoitti, että yli 90
prosenttia kirjoittajista oli vahvasti
vaatimuksiemme takana.

No miten asia sitten eteni
Tutkinta aloitettiin vasta elosyyskuulla ja lokakuun lopulla meille tuli tiedoksi päätös, että esitutkinta lopetetaan prosessuaalisella perusteella ! Siinä myös todettiin, että
esitutkintatoimenpiteiden perusteella syyttäjä tulisi jättämään syytteen
nostamatta, koska asiassa ei ole tapahtunut rikosta ! Lisäksi asiaa perusteltiin sillä, ettei tilapäisyyttä ole
missään määritelty eikä Suomessa
ole oikeuskäytäntöä asian osalta.
Lisäksi todettiin, että tulkinta tilapäisyyden osalta on tulkinnallinen,
Jos sopimus olisi tehty määräämättömäksi ajaksi, ei kyseessä olisi ollut tilapäinen kabotaasi. Todettakoon, että yrityksellä oli yhteisöluvat.
Päätöksessä todettiin, että koska
liikennöinti on jo päättynyt, ei tärkeä yleinen ja yksityinen etu vaadi
esitutkinnan jatkamista. Kuitenkaan
annettu päätös ei sisältänyt kannanottoa siihen, onko epäilty syyllistynyt päätöksessä mainittuun rikokseen. Lisäksi todettiin, että esitutkinta voidaan aloittaa uudelleen, jos

siihen asiassa ilmenneiden uusien
seikkojen vuoksi on perusteltua syytä.
LVM:n Jorma Hörkkö otti asian esille SKAL.n Maarakennusseminaarissa Sotkamossa marraskuun
alussa. Hän totesi, ettei Suomi ole
vielä määritellyt omaa kantaansa
kabotaasiin tilapäisyyden osalta.
Hän myönsi, että jos tämänhetkinen
maailmatilanne olisi ollut tiedossa,
ei Suomi ehkä olisi vapauttanut kabotaasia koskemaan uusia EU jäsenvaltioita, mm. Baltian maita,
Hörkön mukaan Euroopan parlamentti on ehdottanut, että kabotaasi
vapautettaisiin kokonaisuudessaan
vuonna 2014.
Jorma Hörkkö selvitteli eri valtioiden kuljetusyritysten kustannusrakenteita, joista ilmeni, että vanhojen EU valtioiden ja mm. Viron kustannusrakenne on kuljetusektorilla
hyvin erilainen. Samalla hän kuitenkin painotti, että Suomessa tapahtuvissa töissä on maksettava
Suomet TES mukaisia palkkoja.
Lopuksi Jorma Hörkkö mainitsi, että
LVM on perustanut työryhmän määrittelemään kabotaasia. Määritelmä
tullee voimaan maaliskuussa 2009.
Rivien välistä saattoi ounastella, että
kanta tulisi noudattelemaan Euroopan parlamentin linjausta, jota
SKAL on kaiken aikaa esittänyt.

• Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle
annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä
perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvissä oppiaineissa
• Jatkokoulutuksessa annetaan kuitenkin aina opetusta turvallisen,
taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi
• Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa jatkokoulutuksessa käytettävän
koulutusohjelman
• Ammatillisen pätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajan on 5 vuoden
kuluessa osallistuttava jatkokoulutukseen
• Jos jatkokoulutusta ei ole suoritettu 5 vuoden aikana kuljettajan on ennen
kuljettajan tehtävässä toimimista suoritettava säädetty jatkokoulutus
• Jatkokoulutus edellyttää opetuksen seuraamista ja se voidaan antaa
jaksoissa
• Koulutuslaitos antaa todistuksen jatkokoulutuksen tai sen jakson
suorittamisesta
• Saatu jatkokoulutus tai sen jakso luetaan hyväksi sekä henkilöliikenteen
että tavaraliikenteen kuljettajana toimimiseksi
• Jatkokoulutuksen määrä on 5 pv / 7h/ 35 tuntia
• Kaikki koulutukset voimassa tavaraliikennepuolella 10.9.2014 asti

Lakia ei sovelleta kuljettajiin jotka
kuljettavat seuraavia ajoneuvoja:
• joiden suurin sallittu rakenteellinen nopeus 45 km / h
• jotka ovat poliisin, pelastusviranomaisen tai puolustusvoimien taikka
poliisitehtäviä hoidettaessa tullin tai rajavartiolaitoksen käytössä
• joita koeajetaan sen korjaamisen huoltamisen tai katsastamisen
yhteydessä tai sen parantamiseksi teknisesti taikka kysymyksessä
on uuden tai muunnetun ajoneuvon koeajo ennen ajoneuvon
liikenteeseen hyväksymistä
• joita käytetään kiireellisessä hätätilanteissa pelastustarkoituksiin
• joita käytetään ajo-oikeuden tai tässä laissa tarkoitetun ammattikuljettajan perustason ammattipätevyyden tai jatkokoulutuksen
saamiseksi annettavassa ajo-opetuksessa
• joita käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin tavarakuljetuksiin
• linja-autoja, joita käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin
henkilökuljetuksiin, jotka suoritetaan kuljettajan kanssa samassa
taloudessa asuvien kuljettamiseksi ja linja-auto on heistä jonkun
omistuksessa
• joilla kuljetetaan materiaalia tai laitteita, joita kuljettaja ammattiaan
harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ei ole hänen
päätoimensa taikka ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia
tuotteita, joita kuljettaja myy tietyssä paikassa, eikä ajoneuvon
kuljettaminen ole hänen päätoimensa

Ekyläiset palaverissa
Oulussa

EKY Oulun läänin alueosaston syyskokous pidettiin marraskuun alussa Oulussa. Paikalle saapui kymmenkunta yrittäjää keskustelemaan
elintarvikealan tämänhetkisestä tilanteesta ja vaikutuksista kuljetuksiin. Mukana olivat myös EKY:N toimitusjohtaja Seppo Tolonen ja
SHELL:n aluemyyntipäällikkö Jyrki Hiironen.
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Energiaseminaari:

Kotimaisten polttoaineiden tuotannon
ja kuljetusten haasteet
Marraskuun alkupuolella toteutettiin Oulussa Energiaseminaari,
johon osallistui runsaat 50 henkeä.
Ajatus yhteisestä Turveteollisuusliiton, SKAL:n ja Koneyrittäjien
turvekuljetusten turvaamiseen ja
kehittämistarpeisiin liittyvän tilaisuuden järjestämiseksi nousi loppukevään tapaamisessa Turveruukilla. Tällöin todettiin, että päättäjiä,
tielaitosta ja valvovia viranomaisia
tulisi saada koolle, jotta alan ilmeisiä epäkohtia ja kehittämiskohteita
voitaisiin yhdessä saattaa tietoon ja
käsiteltäviksi. Päivän aikana aihetta
käytiin läpi huomattavasti laajempana kuin suunnittelupalaverissa oli
aiottu, mutta hyvä niin.
Tilaisuuden avannut Oulun Energia Oy:n toimitusjohtaja Tapani
Kurkela, toi tilaisuuteen energian
käyttäjän näkökulman. Hän totesi
Toppila voimalan olevan P-Suomen
suurin turpeenkäyttäjä. Tuotanto
vaihtelee eri vuosina, jota lämmöntarve säätelee. Kurkela sanoi markkinan muuttuneen, sähköä tehdään
silloin, kun sille on kysyntää. Norjalaisetkin esiintyvät ostajina kesäisin, kun säästävät vesivoimaa. Kurkela uskoo, että pohjoismainen
markkina avautuu edelleen ja ohjaa
sähkön hintaa. Tällä hetkellä ovat
turvevarastot vähissä; tuottajat laskivat varastotasoa 2000-luvun alussa, eikä Huoltovarmuuskeskus ehtinyt vielä kerätä varastoja 2006 lain
säätämisen jälkeen.
Eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen totesi pohjoismaisen sähköpörssin olleen outo järjestely alusta alkaen. Hän kysyi, mikä sellainen
pörssi on, joka sanelee hinnat !
Korhonen painotti, että kaikki liikenneväylät ovat tärkeitä, niiden
joustavaa ja tarkoituksenmukaista
käyttöä pitäisi edistää ja etsiä myös
uusia innovaatioita. Hän myönsi,
ettei väyläverkosto vastaa tämän
päivän tarpeita. Korhosen mukaan
liikenne pitäisi hahmottaa kokonaisuutena, jossa eri liikennemuodot
tukevat toisiaan. Liikenne on yhteiskunnan toimivuuden perusedellytys ja logistiikka vähentää välivarastoinnin tarvetta. Lopuksi Martti
Korhonen painotti, että myös suuret
kaivoshankkeet haastavat tienpidon.
Runkoteiden on oltava välityskykyisiä, päätti Korhonen puheensa.

Tapani Kurkela.

Tuomo Palokangas.

Kari Palojärvi.

Martti Korhonen.

Markku Törmänen.

Jarmo Rintanen.

entistä enemmän ja tuontienergian
globaalit hintaheilahtelut ovat suurentuneet. Jatkossa energian toimitus- ja huoltovarmuuden turvaaminen on tärkeää. Vuoteen 2020 mennessä on Suomen nostettava uusiutuvien osuutta 28,5 %:sta 38 %:iin
energian loppukulutuksesta. Mm.
metsäpolttoaineiden lisäkäyttö tukisi myös metsien hoitoa ja ainespuun hakkuumahdollisuuksia ja aktivoisi puuraaka-aineen saatavuutta
markkinoille.
Heikki Karppimaa otti esille
myös turpeen käytön lisämahdollisuudet. Tällä hetkellä turpeen osuus
on Suomen energian kokonaiskulutuksesta 6-8 % ja turpeella tuotetaan
6.5 % sähköstä ja 21 % kaukolämmöstä. Karppimaa muistutti, että 30
% maa-alastamme on turvemaita
(9,5 milj. hehtaaria) ja turvetta tuotetaan vain alle 1 %:lla turvemaista.
Turve on kotimainen ja paikallinen
polttoaine, joka soveltuu hyvin yhteiskäyttöön puupolttoaineiden
kanssa ja parantaa energialaitosten
seospoltossa mm. märkien puupolttoaineiden laatua ja polttoarvoa.

Turve tuo myös toimeentuloa ja kannustaa yrittäjyyttä joka puolella
Suomea, muistutti Heikki Karppimaa.
Kotimaisten polttoaineiden aluetaloudelliseen merkitykseen pureutui Pohjois-Pohjanmaan liitosta Tuomo Palokangas. Hän kertoi, että
Pohjois-Pohjanmaalla käytetään
paljon energiaa – ja näkymät ovat
lupaavia. Alueellamme on hyvä
energian omavaraisuus: 58 % ja sähköntuotannossa omavaraisuus on
103 %. Pohjois-Pohjanmaan osuus
koko maan tuotannosta on turpeessa 30 %, vesivoimassa 20 % ja tuulivoimassa 40 %.
Energiamuodottaisia tavoitteita
ja avainkysymyksiä on Palokankaan
mukaan se, että hyväksytään vesivoiman hyödyntämisasteen lisääminen. Tavoitteena on pitää myös turpeen käyttö ainakin nykyisellä tasolla eli 7,5 milj.m3/v. Myös tuulivoiman käytön lisäämiseen on Perämerellä hyvät lähtökohdat. Lisäksi tavoitteena on metsäbiomassan
käytön 6-kertaistaminen seuraavan
kymmenen vuoden aikana. Ydinky-

Heikki Karppimaa.

Turveruukki Oy:n kehityspäällikkö Heikki Karppimaa totesi
Suomen energiaomavaraisuuden
olevan vain 30 % ja tuontienergian
osuus on eurooppalaisittainkin erittäin suuri, 70 %. Karppimaan mukaan kotimaiset energialähteet ovat
vajaakäytössä. Energiaa tuodaan

symys on, miten kehitetään kannattava hankintajärjestelmä ja kosteiden sivutuotteiden kuivatustekniikka, päätti Palokangas alustuksensa.
Koneyrittäjät ry:n aluepäällikkö
Markku Törmänen otti esille koneyrittäjien haasteet, joita ovat mm.
koko ajan nousevat kustannukset,
yhteiskunnalliset ohjauskeinot, sääriski ja osaavan työvoiman saanti.
Törmänen totesi, että kustannuskehitys on ollut hurjaa. Polttoöljyn
hinta on mm noussut yli 40 %, kokonaiskustannusnousun ollessa n. 29 %.
Markku muistutti, että yrittäjien
velvollisuutena on tarvittavan kapasiteetin ja työntekijäresurssin hankinta ja ylläpito. Ongelmana on käytössä olevan kapasiteetin täysimääräinen käyttö. Yrittäjien vuosiansio
on täysin määrästä riippuvainen.
Ongelma, että kapasiteetti tulee mitoittaa tietyn tavoitemäärän mukaan
ja kuljettajille tulee maksaa palkka,
vaikka ei tulisi kuutiotakaan ja
pääomakulut juoksee joka tapauksessa. Myöskään varallaolosta ei
ole eri korvausta. Sääriskiä tulee
saada pienemmäksi ja työstä oikea
taksataso.
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n
toiminnanjohtaja Kari Palojärvi
korosti, että keskeisinä haasteina
kuljetusalalla ovat asenteet, yrittäjien ja asiakkaan yhteistyö, kaluston
omistajuus, ja henkilökunta. Palojärven mukaan vanhoilla asenteilla
on kehittäminen vaikeaa. Kuitenkin
asenneilmastossa on havaittavissa
selvä muutos.
Kuka ostaa ja omistaa / hallinnoi
päällirakenteet ja perävaunut? Entäpä varakalusto, kysyi Palojärvi.
Hän uskoo, että kaikkien edellä
mainittujen asioiden merkitys korostuu. energiakriisien ja ilmastoasioiden merkityksen kasvaessa.
Kotimaisella energiateollisuudella ja
kuljetusalalla onkin paljon yhteisiä
etuja ajettavina mm. tiestön kunto ja
hoitotaso, muistutti Palojärvi. Jossakin vaiheessa esillä ollut mittojen
/ massojen muutos edellyttää raskaita lainsäädännön muutoksia eivätkä ole tässä vaiheessa realistisia.
Entäpä kaluston keventäminen /
purkulaitteet tai tietojärjestelmien
maksimaalinen hyödyntäminen,
voisiko sieltä löytyä apua tehokkuuden nostoon, kysyi Kari Palojärvi. Myös kuljetuspuolella on työn
kausiluonteisuus, vuorotyö ja imago haittaamassa henkilöstön palkkausta. Myös työlain, ajo- ja lepoaikasäädökset rajoittavat (talvi-) työn
tekemistä. Kun muutoksia on ollut
hyvin vaikea saada, olisiko mahdollista selvittää työaikapankin käyttöönottoa, ehdotti Palojärvi
Liikkuvan Poliisin Jarmo Rintanen kertoi, että raskaan liikenteen
valvontaa painotetaan entistä enemmän suoraan liikenneturvallisuuteen

Jatkuu sivulla 18

Myös kansanedustajat pitivät tilaisuutta onnistuneena vas. Erkki Pulliainen, Mirja Vehkaperä, Martti Korhonen, Kyösti
Karjula, takana Lyly Rajala.
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Riskienhallinta-analyysi
vaivattomasti verkossa
Verkkoaateli on A-Vakuutuksen uusi ilmainen verkossa tehtävä riskienhallinta-analyysi.
Verkkoaatelin luomaa yritysprofiilia yritys pystyy hyödyntämään omassa liiketoiminnassaan ja sen kehittämisessä.
Muutama vuosi sitten käyttöönotetun Aatelin avulla on kuljetusyrityksille voitu luoda oma
riskienhallintaan perustuva profiili ja edelleen yrityskohtainen toimenpideohjelma toiminnan kehittämiseksi.
Tänä syksynä Aateli uudistuu
Verkkoaateli nimiseksi palveluksi. Käytännössä kaikki kuljetusyritykset – olivatpa ne sitten AVakuutuksen asiakkaita tai eivät
– voivat ilmaiseksi käydä tekemässä riskienhallinta-analyysin
A-Vakuutuksen nettisivustolla.

Arviointi ja arvosana
puolessa tunnissa
Verkkoaateliin sisältyy parikymmentä toiminnan johtamista, kalustoa ja henkilöstöä koskevaa
monivalintakysymystä. Kysymyksissä tiedustellaan esimerkiksi kaluston tarkastusmallista.
Koska yritys toimii aina johdon
näkemysten mukaisesti, suurin
painoarvo asetetaan toiminnan
johtamiselle.

saa lyhyen kirjallisen palautteen,
Verkkoaateli antaa ulkopuolisen
näkemyksen yrityksen riskienhallintatasosta, selittää A-Vakuutuksen ja Pohjolan riskienhallintapäällikkö Ari Martikainen.
Arvioinnin luomaa yritysprofiilia kuljetusyritys pystyy hyödyntämään omassa liiketoiminnassaan ja sen kehittämisessä. Halutessaan yritys voi myös läpikäydä sitä A-Vakuutuksen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi A-Vakuutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden laatia räätälöity toimenpideohjelma leikkaamaan erilaisia toiminta- ja häiriökustannuksia.

Profilointi näyttää toiminnan tason asiakkaille
Martikainen muistuttaa, että
profilointi mahdollistaa kuljetusyrityksille hyvän tavan näyttää
oman toimintansa taso.
– Osa kuljetusyrityksistä pystyy käyttämään profilointia apuna sopimusneuvotteluissa, kun
palvelun hinta pitää perustella.
Verkkoaatelin avoimuuden ansiosta myös kaikki toimeksiantoja tarjoavat asiakkaat voivat pyytää kuljetusyrityksiä tekemään itsearvioinnin oppiakseen tuntemaan näiden toimintaa.

Itsearvioinnin tekeminen vie
puoli tuntia. Sen jälkeen yritys
saa heti tulostettua tiiviin arviointiraportin sekä suuntaa antavan
arvosanan.

– Valikoimalla yhteistyökumppaneikseen hyvällä tasolla toimivat kuljetusyritykset toimeksiantajat varmistavat entistä paremmin logistisen ketjunsa toimivuuden. Ilman minkäänlaista valikointia logistiikan riskienhallinta on
käytännössä mahdotonta, Martikainen toteaa.

– Kun jokaisesta heikolla tasolla olevasta asiasta vastaajayritys

Teksti: Vesa Ville Mattila

Osaa pääkysymyksistä tarkennetaan viemällä ne yhden askeleen syvemmälle.

Verkkoaateli valmistuu alkuvuodesta
2009 ja palvelee osoitteessa
www.a-vakuutus.fi/aateli
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Raskaan liikenteen ensimmäistä
kirkkopyhää vietettiin Kuhmossa
Kuulakas , kaunis syksyinen sunnuntai-aamu johdatteli lähes 90
kainuulaista kuljetusalan yrittäjää ja
kuljettajaa perheineen ensin Kuhmon kirkkoon ja sen jälkeen Paloniemen leirikeskukseen.
Kirkkopyhän tarkoituksena oli
tarjota hetken hengähdystauko liikkuvassa ja epäsäännöllisessä työssä
oleville ja antaa samalla mahdollisuus tavata kollegoita muutenkin
kuin työn merkeissä.
Koko tapahtuman ideointi ja toteutus saivat alkunsa viime vuoden
lopulla, seurakuntapastori Suvi Lehtimäen, Kainuun Sanomissa julkaistusta hartauskirjoituksesta, ”Tukkirekka ja tähti”. Tuo kirjoitus herätti
suurta huomiota kuljetusalalla toimivien keskuudessa, niin koskettavasti siinä oli pystytty sisäistämään
meidän tuntojamme. Otimme myös
järjestötasolta yhteyttä Suviin, ja
keskustelimme, miten kirkko voisi
olla mukana tukemassa kuljetusalalla toimivien jaksamista raskaassa ja
vaativassa työssään. Päätimme toteuttaa Kainuussa toimiville kuljetusyrittäjille ja kuljettajille oman
tapahtuman, jolle tuntui olevan selvä tilaus.
Koko valtakunnan tasolla on
kirkko ollut suuntaamassa yhä enemmän toimintaansa myös erityisryhmiin. Vakiintuneena käytäntönä on
monilla paikkakunnilla olleet mm.
moottoripyöräilijöiden keväiset
kirkkotapahtumat, jotka ovat vetäneet hyvin osanottajia.
Siksi olikin luontevaa lähteä tarjoamaan tällaista kirkkopyhää myös
kuljetusalan väelle, joka tarvitsee
varmasti suojelusta, sillä riskit ja
vaaratilanteet ovat työssä mukana
kaiken aikaa.
Kuhmon seurakunta lähetti hei-

Nuorten kauniit musiikkiesitykset veivät mennessään.

Suvi Lehtimäki arvostaa kuljetusalalla toimivia.

näkuussa kirjeet Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n jäsenille, joissa kutsuttiin niin yrittäjät kuin heidän kuljettajansa perheineen ko. tapahtumaan.
Kiinnostus oli suurta ja kun moni oli
kuullut Suvi Lehtimäen leppoisan
radiohaastattelun, alkoi ilmoittautumisten määrä kasvaa merkittävästi. Myös Kainuun Rahtarit oli kutsuttu mukaan.
Saattoi hyvin aistia, että tämä
ryhmä. joka ei varmaankaan ehdi
jatkuvasti kirkon penkkejä kuluttamaan, halusi lähteä osin uteliaana-

kin mukaan, kun seurakunta oli
osoittanut sitä kohtaan myötätuntoa.
Suvi Lehtimäen saarna oli koskettava, jokainen meistä toimialalla
toimivista ja meidän perheistämme
saattoi kokea, että tässä tilaisuudessa on aivan oma latauksensa. Saarnan teksti oli kohdistettu juuri meille, kuljetusalan väelle. Todettakoon,
että otteita saarnasta on luettavissa
toisaalla lehdessämme, Suvi Lehtimäen kirjoituksessa.
Kirkosta siirryimme Paloniemen
leirikeskukseen, jossa saimme nauttia seurakunnan tarjoamasta erinomaisesta ruuasta ja seurakuntanuorten esittämistä kauniista ja melodisista kappaleista. Lisäksi lauloimme yhdessä tuttuja lauluja.
Suvi Lehtimäen lisäksi puheet
pitivät Kainuun Kuljetusyrittäjät
ry:n puheenjohtaja Jaakko Kyllönen, SKAL Oulun lääni ry:n puheenjohtaja Matti Heikkilä ja toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti
sekä Rahtarit ry Kainuun osaston

puheenjohtaja Unto Hyyryläinen.
Kirkkopäivän järjestelyistä vastasi Kuhmon ev.lut. seurakunta, joka
tahtoi tämän kirkkopyhän kautta
osoittaa tukeaan kuljetusalalla toimiville. Suurkiitos Suville sekä
Kuhmon ev.lut.seurakunnalle sekä
nuorille upeasta musiikista ja keittiöväelle tarjoiluista.

Ps. Todettakoon, että myös ensi
syksynä on tavoitteena toteuttaa
kuljetusalan kirkkopyhä Kuhmossa, sunnuntaina 30. elokuuta. Nyt
kutsu kohdistetaan kaikille Oulun
läänissä kuljetusalalla toimiville
kuljetusyrittäjille ja heidän kuljettajilleen.

Jaakko Kyllönen luovutti Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n viirin Suvi Lehtimäelle.

Kirkkomessun jälkeen vietettiin tunnelmallista juhlaa Paloniemen leirikeskuksessa.

11

Liiketoimintaosaaminen – vuoden 2008 SKAL
teeman huipentuma oli Oulussa
Ei oppi ojaan kaada -tuli jälleen
kerran konkreettisesti osoitettua.
SKAL:n yhdessä SKAL Oulun lääni ry:n ja Lapin Liikenneyrittäjät
ry:n kanssa toteuttamaan koulutustilaisuuteen saapui lähes 120 osanottajaa eri puolilta P-Suomea ! Jotakin tarpeesta kertonee se, että tilaisuuteen tultiin aina Sodankylää,
Pelloa, Rovaniemeä, Kuusamoa,
Kuhmoa ja Pyhäjärveä myöten sankoin joukoin. 200 - 400 km:n matka
ei ole pohjoisessa mitään, jos koulutusta pidetään tärkeänä.
Toki usko päivän antiin oli vahva
jo järjestäjilläkin, siitä hyvänä osoituksena oli jäsentiedotteen raflaava
otsikko ” Odotamme paikalle vähintään sataa kuljetusalan yrittäjää
P- Suomesta – olethan yksi meistä”.
Koulutuspäivän luvattiin olevan sellainen, johon jokaisen jäsenyrittäjämme olisi syytä tulla, vaikka sitten hirvijahtipäivän kustannuksella. Lisäksi korostettiin, että jos yrittäjä ei itse pääse tulemaan, kehotettiin laittamaan joku perheen tai yrityksen edustaja paikalle. Lupasimme, että tämä satsaus varmasti kannattaa, Kovat olivat siis paineet, kun
koulutuspäivän materiaalia lähdettiin työstämään. Mutta kaikki onnistui saadun palautteen mukaan
todella hyvin.
No, mitä sitten päivän aikana liiketoimintaosaamisen osalta käsiteltiin.
Päivän avauksessa toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti korosti liiketoimintaosaamisen merkitystä
yrittäjille. ”Olemme ammattilaisia
kuljetustyön osalta, mutta on onko
muut yritysvalmiudet ajan tasalla.
Liiketoimintaosaamisen avulla luodaan yritystoiminnalle hyvä perustus, jonka päälle on hyvä lähteä rakentamaan varsinaista kuljetusbisnestä”, korosti Huhanantti.
Kustannuslaskennan perusteisiin
pureutui SKAL koulutuspäällikkö
Eino Simonen. Eino myös korosti,
että on erityisen tärkeää, että jokainen meistä selvittää tarkasti omat
kustannustekijänsä, ennen kuin lähtee varsinaisia laskelmia ja tarjouksia tekemään. Tässä vaiheessa tehdään ne keskeiset virheet, joiden
korjaaminen sopimuksen allekirjoituksen jälkeen on todella vaikeaa,
painotti Eino Simonen.
Tämän jälkeen pureuduttiin kuljetussektorimme kustannusrakenteeseen ja kuljetuksien hinnoitteluun. Tätä osiota selvitteli uusi tuttavuus SKAL:sta, Petri Murto, joka
todella selkeään rauhalliseen tapaan
kävi läpi uutta kustannuslaskentaohjelmaa ja antoi hyviä vinkkejä
kuulijoille. Jokainen tilaisuuteen
osallistuva sai mukaansa SKAL
muistitikun, jossa oli mm. SKAL:n
uusi kustannuslaskentaohjelma.
Todettiin, että nykyaikaisten apuvälineiden avulla helpottuu erilaisten hinnoittelulaskelmien teko olennaisesti. Saatoimme samalla laskelmien yhteenvedoista arvioida, missä liikkuu kannattavan kuljetusyrittämisen raja esimerkkilaskelmissa.
Tämä osio pani varmasti pohtimaan,
mihin tulo- /kustannustekijöihin
voisi itse kukin omassa yritystoiminnassaan kiinnittää huomiota ja
mitä asioita tulisi ottaa tarkempaan
seurantaan. Tikulta löytyy myös erilaisia kustannusmuutosseurantaan
liittyviä apuvälineitä.
Kustannuslaskennan linkkejä
kannattavuuteen, selvitteli logistiikkapäällikkö Sakari Backlund. Keskeisesti oli esillä kustannusindeksi
ja sen hyödyntäminen. Sakari Backlund korosti, että indeksi on puolueeton, tilastokeskuksen ylläpitämä
indeksi, joka on erinomainen työväline kustannusmuutosten seurantaan, eri kustannustekijöiden, erilaisten kalustojen ja ajanjaksojen

Tilaisuus sai osanottajilta hyvää palautetta.

Eino Simonen.

Hanna-Liisa Rajala.

Petri Murto.

Esa Näätänen.

Sakari Backlund.

korostuu. Tuo taito on yhä keskeisemmässä roolissa yritysmaailmassa ja käyttöä löytyy varmasti muutoinkin. Tosiasiahan on, että asiakaspuolella on kuljetuspalveluiden
ostoihin koulutetut neuvottelijat.
Kuten olemme havainneet, siellä
asiat osataan. Jo neuvotteluajan saaminen on vaikeaa, sillä jokainen
viikko tuo selvää säästöä ja toiselta
se on pois. Keneltä, onko tuttua ?
Aluksi Sakari Backlund pureutui kuljetusmaksuneuvotteluiden
teoriaan, käyden läpi miten neuvotteluihin tulee valmistautua. Tämän
jälkeen lavalle astelivat kuljetusyrittäjät Kyösti Ketola ja Jari Rusanen, jotka esittivät kaksi erilaista
neuvottelutilannetta.
Ensin oli vuorossa neuvottelu,
johon yrittäjä tuli täysin valmistautumattomana, todeten tarvitsevansa
taksaa lisää vähintään 10 % , mutta
perusteet vaateelle jäivät epäselviksi. Niinpä neuvottelu päättyi tuloksettomina, vaikka Jari huusi lähtiessään, että anna ees kaksi !
Tämän jälkeen oli vuorossa neuvottelu, johon yrittäjä oli tehnyt hyvää pohjatyötä, kustannusmuutokset oli yrityksen osalta selvitetty ja
monenlaisilla perusteilla saatiin

osalta. Backlund korosti, että ko.
indeksi on hyvä väline kuljetusyrityksien lisäksi myös asiakkaillemme, viranomaisille ja muille sidosryhmille, jopa ulkomaisille päämiehille. Sakari totesi, että on myönteistä, että yhä suurempi osuus kuljetusyrittäjien sopimuksista on sidottu indeksiin niin kokonaiskustannusten kuin usein myös polttoaineen osalta.
Omana kokonaisuutena oli pureutuminen neuvottelutaitoon, jonka merkitys nykyaikana entisestään

myös asiakas vakuuttuneeksi, että
nousutarvetta on. Lopullinen nousutaso jäi odottamaan seuraavaa
palaveria, johon myös aika varattiin.
Loppupäivän aikana panostettiin
kuljetussopimusten laatimiseen ja
käytiin läpi SKAL:n lanseeraamat
Logterms sopimusehdot, jotka on
tärkeä oppia tuntemaan ja hyödyntämään jatkossa omissa sopimusneuvotteluissa. Sopimusehdoilla
SKAL haluaa osaltaan vastata muuttuneen ja muuttuvan liiketoimintaympäristön asettamiin haasteisiin
antamalla yrityksille uusia eväitä
entistä monimutkaisempien asioiden hallintaan.
Aiheita ruotivat SKAL:sta lakimiehet Hanna-Liisa Rajala ja Esa
Näätänen. He toivat samalla esille
konkreettisesti sudenkuoppia, joita
sopimusten teossa voi tulla eteen.

Myös työsuhdeasioihin, mm. palkkauksen ja irtisanomisten osalta
pureuduttiin. Vanha toteamus ”kannattaa kysyä, ettei jälkikäteen kaduta”, tuli opastuksessa selvästi esille.
Todettakoon ,että päivän aikana
tuli selvästi esille, että SKAL:n toimistolla on menossa liikunnallinen
kisa. Toimistolla etsitään henkilöä,
kuka askeltaa eniten syksyn määräajan kuluessa. Esan jolkuttelu askelmittareineen estradilla olikin
näyttävää.
Kannattaa osallistua tällaiseen
koulutukseen, jos sitä alueellenne
tarjotaan. Saatu palaute antoi uskoa, että tällaista koulutusta jäsenkunta erityisesti odottaa ja tarvitsee.
Heikki Huhanantti

Neuvotteluihin on syytä valmistautua, sen osoittivat vas. Jari Rusanen ja
Kyösti Ketola.
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Korkeanpaikan leiri rantamaissa
Tämänvuotinen SKAL Oulun
lääni ry:n hallituksen ja asiantuntijoiden yhteinen Korkeanpaikanleiri
pidettiin lokakuun alussa Oulussa.
Aiemmin kohteeksi oli valittu Hyrynsalmen Ukkohalla, mutta Oulun
Vehon Hyötyajoneuvot uusien tilojen avajaiset perjantai-iltana vetivät
pitemmän korren ja kokous päätettiin pitää lauantaina Oulussa. Samaiselle päivälle oli ideoitu alkukesän kyselyyn vastanneille nuorille
kuljetusyrittäjille oma keskustelutilaisuus ja sen päälle Kärppämatsi,
mutta aamulla saimme ikävän tiedon, että Kärppien joukkue oli sairastunut mahatautiin ja ottelu oli
peruttava. Mutta nuorten tilaisuutta
ei ole kuopattu, vaan ensi vuoden
puolella palataan asiaan.
Leirin alussa puheenjohtaja Matti Heikkilä onnitteli nuorekasta Sakari Hankkilaa 70-vuotispäivän johdosta. Matti totesi, että talousvaikeudet puhuttavat laajasti. Pörssiromahdukset ja maailmantalouden
ongelmat lähtivät liikkeelle 1,5 vuotta sitten Irlannista ja Yhdysvaltojen
asuntokauppaan liittyvä kupla oli
lopullinen sysäys tilanteeseen. Mikä
vaikutus kaikella tällä on toimialallemme, jää nähtäväksi, pohti Matti .
Lisäksi hän kävi läpi SKAL:n tuoreen barometrin tuloksia. Niiden
mukaan hintatasoa on saatu nousemaan ja kuljetusmäärät ovat nousseet edellisen barometrin jälkeen.
Jatkossa määrät tulevat joko lievästi
nousemaan tai pysymään samalla
tasolla. Näin se aika muuttuu. Tuollaiset näkymät toimialamme oli vielä elokuussa. Lisäksi Matti otti esille koko ajan lisääntyvät kabotaasikuljetukset, joiden osalta SKAL
Oulun lääni ry teki rikosilmoituksen Talvivaaran kuljetuksista.
Heikki esitteli syyskauden toimintaa. Todettiin, että tapahtumia
on jälleen kiitettävästi. Tuleva 25.
lokakuuta Oulussa pidettävä liiketoimintaosaamiseen suuntautuva
koulutus kiinnosti osanottajia. Pidettiinkin tärkeänä, että SKAL rakentaa yksinkertaisen kustannuslaskentaohjelman, jolla voidaan helposti tehdä laskelmia mm. tyhjänajon ja keikkalaskelmien osalta.
Tärkeää on nähdä, mitä vaikuttaa,
jos suoritteet joko kasvaa tai vähenee samoin, mikä on tyhjänä ajon
merkitys. Pidettiin tärkeänä pitää
seurantaa auto- ja asiakaskohtaisesti niin kustannusten kuin tulorahoituksen suhteen. Pidettiin hyvänä
ideana, jos saataisiin johonkin tilai-

Kuvassa osa Korkeanpaikanleirille osallistuneista. Hyvä palaveri alkaa olla pulkassa.

suuteen mukaan joku alueen isompi
asiakas, joka kertoilisi, minkälaisia
näkymiä heillä on tulevaisuuden
suhteen ja mitä me kuljetusalan edustajat heiltä ja he meiltä odottavat.
Päivän aikana saimme kuulla sektorikohtaisia selvityksiä, miltä toimialalla tilanne näyttää.
Turvekuljetuksissa on kuljetusyrittäjien kannattavaisuus ollut heikko. Nyt ovat hinnat lähteneet nousuun. Klausuulijärjestelmät käytössä, mutta tarkastelujaksot liian pitkiä ainakin tällaisina vuosina, jolloin polttoaineen voimakkaat muutokset edellyttävät lyhyempää esim.
1-2 kuukauden seurantajaksoja. Tulevan talven osalta turve tulee loppumaan ja joudutaan menemään ns.
varmuusvarastoille.
Rakentamisen parissa kuljetuksia suorittavilla ovat kuljetusmäärät
lähteneet laskuun. Osalle on Talvivaaran rakentaminen tasoittanut tilannetta.
Maataloudelle kuljetuksia suorittavilla ja tuottajilla on samat ongelmat. Sielläkään ei saada riittävästi hintaa, joka vastaisi kohonneita kustannuksia . Polttoaineklausuuli
on käytössä ja on noussut useaan
kertaan vuoden sisällä. Rehuteolli-

suus on investoinut merkittävästi
uusiin tehtaisiin, joten kapasiteettia
tulee alalle lisää.
Metsäteollisuuden kemikaalikuljetukset ovat olleet selvässä laskussa.
Jäterintamalla on huolena, suositaanko jatkossa kunnallista vai
sopimusyrittäjävetoista toimintaa.
Tällä hetkellä ei jätepuolella riitä
yksinomaan kuljetuksista huolehtiminen, on oltava ja etsittävä lisätehtäviä . Pitkiltä matkoilta kuljetukset
suoritetaan konttikuljetuksina.
Maansiirtopuolella on yrittäjillä
ollut paljon töitä, kuitenkin asiakas
sanoo hinnan, ei yrittäjä. Rakentaminen on selvästi hiljentymässä ja
hinnat ovat nousseet hiukan. Talvivaara on työllistänyt merkittävästi.
Tosin syksyn mittaan on yrittäjien
työt alueella vähentyneet, kun suurimmat massojen vaihdot on saatu
tehtyä.
Maansiirtopuolella käytössä
urakkatarjousmenettely, joka on johtanut siihen, että tarjous on tehtävä
kiinteällä hinnalla koko urakan osalta, jolloin voimakkaat kustannusmuutokset jäävät yrittäjien omalle
kontolle.
Myös liikennetraktoreiden mer-

Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2009

kittävä osuus maa-aineskuljetuksissa on tätä päivää. Todettiin, että on
tärkeää saada pikaisesti em. kalusto
samalle viivalle kuorma-autokaluston kanssa. Ongelmaksi tänä kesänä on myös muodostunut se, että
kaikki työmaat /kuljetukset ovat
päällekkäin. Mahdollinen töiden jaksottaminen olisi toivottavaa. Kuljetuskaluston määrä on lisääntynyt,
mutta ongelmaksi on muodostunut
kuljettajapula. Ainakaan tilapäisiin
työsuhteisiin kesäaikaan on vaikea
saada kuljettajia. Myös polttoaineen rajut hinnanmuutokset ovat
tuoneet omat ongelmansa toimialalle.
Hoitourakoiden osalta harmiteltiin nykyistä neuvottelupolitiikkaa,
jossa selvää vetämisen makua.
Tässä yhteydessä puhutti auraus- ja liukkaudentorjunta. Koska
yrittäjät ovat tiellä yötä päivää, edellytetään myös hoidon vastaavan
käyttäjien tarpeita. On huomioitava
ympäristön turvallisuus ja lisäkustannukset, joita syntyy yrittäjille
huonon tienhoidon vuoksi. Tuotiin
tietoon, että pääjohtaja Hirvelältä
on saatu lupaus, että vuonna 2010
laatuluokituksia aletaan nostamaan.
Myös tiehallinnon omat tutkimukset vahvistavat ammattiliikenteen
kannanottoja.
Ulkomaan liikenteen osalta alkuvuodesta huomioitiin, että maailmantilanne muuttuu. Jo tammikuussa tavaramäärät laskivat 3 % ja kuormamäärät vähentyneet samassa suh-

teessa. Korotuksia on saatu polttoainelisän muodossa. Korotusten pitäisi tällä hetkellä vastata kustannusnousuja. Haasteita toimialalla
on, sillä noususuhdanteen aikana
ajoon tuli lisää kalustoa.
Osanottajat keskustelivat myös
paljon ajo-ja lepoaikalainsäädännöstä. Ongelmaksi on muotoutunut
myös se, että jos kuljettajalla on jo
kaksi sakkoa alla, ei ole erityisen
helppoa saada töitä, sillä yritys ei
uskalla ottaa töihin. Myös ammattipätevyyskoulutuksen todettiin olevan melkoinen ponnistus toimialalle. Jossakin on saatu tulkinta, että
jos voidaan osoittaa, ettei aikarajojen ylitykset ole jatkuvaa, voi selvitä huomautuksella! Osa totesi, että
heillä toimitaan seuraavasti: jos tehtaan vuoksi tulee ongelmia, pyydetään viivästyksestä todistus tehtaalta.
Keskusteltiin myös kabotaasin
vapautuksesta. Talvivaaran rikosilmoituksen taustallahan oli se, että
haettiin ennakkopäätöstä, mikä on
tilapäistä mikä ei.
Elintarvikepuolella ovat asiat
ehkä keskimääräistä paremmin.
Syynä vakiintuneet neuvottelujärjestelmät ja yhteiset palaverit
Valvonta puupuolella on melkoista, tosin alalla on edelleen toimijoita, joiden kuormakoot ovat
suuria. Toimialalla on nähtävissä,
että yrityskoko kasvussa, monet pienet 1-2 auton yrittäjät lopettamassa
toimintaansa. Piirturin väärinkäyttö
ja ylikuormat alan ongelmana. Hinnat ovat kuitenkin alkaneet nousta.
Valoa on näkyvissä, vaikka metsäteollisuuden murros meneillään.
Ehkä P-Suomen osalta lakkautukset
tehty. On toivottavaa, että kuljetustuki olisi laajenemassa myös raakapuulle, se vaikuttaisi niin yrityksille
kuin puun myyjille. Polttoaineklausuuli on käytössä puupuolella, joten
siltä osin asiat kunnossa.
Tuotiin tiedoksi, että on neuvoteltu niin Ukkohallan kuin Paljakan
osalta SKAL jäsenetusopimus.
Lisäksi tuli tietoon, että SKAL
Oulun lääni ry on käynnistämässä
yhdessä Verven kanssa Tyk toimintaa, Kela on jo hyväksynyt hakemuksen ja ensimmäinen kurssi voidaan toteuttaa heti alkuvuodesta
Oulussa. Yhteiskunta maksaa yrittäjille ja kuljettajille syntyvät kustannukset.
Päätettiin pitää ensi vuoden kuljetusseminaari ja vuosikokous 28.29. maaliskuuta Kuhmossa, hotelli
Kalevalassa. Teemaksi päätettiin
ottaa ” Lakien kunnioittaminen” ,
tavoitteena saada aikaan ryhtiliike,
esillä olisivat niin ylikuormat, ajoajat kuin muutkin keskeiset toimialaamme liittyvät valvonta-asiat.
Tämän teeman avulla on tavoitteena viestittää omalle porukalle, että
myös meidän pitää muuttua ja muuttaa toimintatapojamme ja samalla
voimme viestittää viranomaisille,
mitä odotamme heiltä.
Tässä yhteenvetoa Korkeanpaikan leiriltä. Asiaa oli, ja pohdittavaa jäi varmasti myös ensi kertaan.
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Kainuun autoilijaillassa
esillä maakunnalliset ja
eduskunnan asiat
Tämänkertainen autoilijailta
poikkesi olennaisesti aiemmista.
Mukaan oli kutsuttu ainoastaan Kainuun maakuntavaltuuston puheenjohtaja kansanedustaja Timo Korhonen sekä Liikkuvasta poliisista
Arto Leinonen. Lisäksi mukana oli
runsaasti Edukain / Kainuun ammattiopiston henkilökuntaa. Onhan
tiivis yhteistyö heidän kanssa tätä
päivää. Kari Juntunen selvittelikin ammattipätevyyskoulutusta ja
kertoi KAO:n tarjoavan ensi talven
aikana useita kursseja niitä tarvitseville.
Ennen kansanedustaja Timo Korhosen puheenvuoroa, kävi toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti laajaalaisesti läpi ajankohtaisia kuljetus-

Timo Korhonen.

Arto Leinonen.

alan asioita. Yhtenä aiheena, kun
Kainuussa oltiin, oli kabotaasikul-

jetukset, olihan SKAL Oulun lääni
ry tehnyt kesällä virolaisten toimista rikosilmoituksen. Tuossa vaiheessa tuli osanottajille tietoon, että syyttäjä oli lopettanut asian tutkimuksen, koska tässä tilanteessa, kun virallista tulkintaa Suomessa ei kabotaasista ole, ei asiassa ole mahdollista edetä. Keskeisessä roolissa on
juuri LVM, jolta tulkintaa odotetaan.
Kansanedustaja Timo Korhonen
otti puheessaan esille hyvin monipuolisesti niin maailman taantuman
ja sen heijastukset Suomeen ja Kainuun asiat.
Illan aikana käytiinkin reipaista
keskustelua eduskunnan työskentelystä ja saimme runsaasti sellaista
uutta tietoa, jota ei yksinomaan lehtiä lukemalla saada. Timon käynti

Autoilijoita oli saapunut jälleen laajalta alueelta kuulemaan ja keskustelemaan.

ÖLJY JOKA PITÄÄ HUOLTA SEKÄ KONEESTA
ETTÄ YMPÄRISTÖSTÄ
Nesteen Biohydrauli SE-öljy
huomioi sekä ympäristöä että koneesi kaikki vaatimukset ja samalla
voit pidentää öljynvaihtovälit kaksin jopa kolminkertaiseksi. Monet
asiakkaat jopa käyttävät öljyä long
life öljynä ja lisäävät öljyä vain tarpeen vaatiessa. Hydrauliöljy kestää
hyvin erittäin kylmissä olosuhteissa
jopa -35 C pakkasessa tai yli 100 C
lämpötiloissa. Täyssynteettisenä ja
esteripohjaisena hydrauliöljynä se
on luonnostaan leikkautumaton eli
pitää oikean viskositeettinsä toisin
sanoen oikean voitelukalvon koko
käyttöikänsä. Oikein käytettynä öljy

ei myöskään hapetu koska täyssynteettinen esteri on stabiili ja hapetuksen kestävä. Öljy on valmistettu
uusiutuvista raaka-aineista.
Biohydrauli SE öljyt täyttävät
tärkeimmät hydrauliöljyjen luokitukset ja valmistajien vaatimukset
mm. DIN 51524 osa 3/HVLP, SS 15
54 34 BV ja esim. Vickers pumpputestin. Biohydrauli SE on käytetty
jo pitkään menestyksellisesti mm.
Saksassa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Jos lisäksi haluat sekä pienet
öljyn käyttökulut että pienentää koneesi polttoaineen kulutusta tosin
sanoen myös pienentää CO2 pääs-

töjä valitse moderni Biohydrauli SE
öljymme. Öljyn pienen sisäisen kitkan ansiosta voit siis myös saavuttaa parempaa polttoainetaloutta.
Katso lisätietoja www.neste.fi
josta löydät tuote ja tuoteturvatiedotteet sekä öljysuositukset eri valmistajien kulkuneuvoihin kuten
traktoreihin, maatalouskoneisiin ja
kuorma-autoihin.

oli todella antoisa. Tällaista vuorovaikutusta kannattaa ehdottomasti
jatkaa.
Arto Leinonen Liikkuvasta poliisista selvitteli asialliseen tapaan
kuljetusalaan liittyviä puutteita ja
ongelmia, joita tarkastuksissa ilmenee. Keskeisesti tulivat taas esille
räikeät ylikuormat, joita niin Koillismaalla kuin Kainuussakin tapaa
liian tiheään. Muutoin Arton mukaan Kainuun kuljetusyrittäjien
osalta asiat ovat suhteellisen hyväl-

lä mallilla. Arto korosti, että valvontamääriä ollaan lisätty, taustalla
EU:n vaateet tarkastusmäärien kasvattamiseksi.
Tilaisuus täytti hyvin paikkansa.
Jatkossa tultaneen muokkaamaan
tilaisuuksien runkoa yhä enemmän
sellaiseksi, joka kiinnostaa kiireistä
yrittäjäkuntaamme nimenomaan
konkreettisuuden muodossa.
Kiitos jälleen kerran Kainuun
Ammattiopistolle hyvistä tiloista ja
tarjoiluista.

Liminkalainen Janne
Seikkala hienosti
pronssille Ammattitaidon
EM- kisoissa
Nuorten ammatitaidon EM-kilpailut, EuroSkills-kilpailut järjestettiin syyskuun lopulla Hollannin
Rotterdamissa. Kisat eivät ole mikään pieni tapahtuma, sillä kisoihin
osallistui yli 400 kilpailijaa 29 maasta. Lajeja oli kaikkiaan 49, joista
yksi oli yhdistelmäajoneuvonkuljettaja -laji.
Tässä kisassa Suomea edustivat
liminkalainen, Janne Seikkala ja
helsinkiläinen Sami Pakkanen.
Kisa oli kolmipäiväinen, jonka aikana selvitettiin osallistujien taidot
trukin käsittely-, lastaus-, kuormaauton käsittely-, puoliperävaunuyhdistelmän käsittely- ja ajoonlähtötarkastustehtävissä. Palkintopallisijat menivät Pohjoismaihin. Voiton
vei Tanskan joukkue, hopealle Ruotsi ja pronssille Suomen joukkue.
Todettakoon, että Suomi menestyi

Neste Oilin voiteluaineiden tekninen neuvonta palvelee myös öljyihin liittyviin kysymyksiin puh 010
458 5410.

Janne Seikkala tauolla.

muutoinkin erinomaisesti, saavuttaen kaikkiaan 4 kultaa ja viisi pronssia
Nämä ensimmäiset EuroSkillskilpailut osoittivat, että tarvetta on
myös tämäntyyppisiin kilpailuihin.
Jatkossa kisat tullaan järjestämään
joka toinen vuosi. Kilpailuiden tavoitteena on eurooppalaisen huippuosaamisen ja kilpailukyvyn edistäminen, ammatillisen osaamisen
tunnetuksi tekeminen ja osaamistarpeiden kartoittaminen. Tavoitteena on myös ammatillisten oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien välisen yhteistyön vahvistaminen. Lisäksi kilpailun päämääränä on ammatillisten tutkintojen
läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden
sekä ammattiosaajien liikkuvuuden
lisääminen.
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Puumiehet koolla Kuusamossa
Pohjois-Suomen puutavarajaoston vuosikokous pidettiin toisen
kerran peräkkäin Kuusamossa.
Vuorotteluperiaatteen mukaan
paikka olisi ollut Lapin alueelta,
mutta viikonvaihteet olivat jo niin
varattuja, ettei järkeviltä etäisyyksiltä vapaata tilaa löytynyt.
Jo totuttuun tapaan meni kaikki
Kuusamossa jouhevasti suunnitelmien mukaan. Vaikka kuljetusyrittäjille vuosi on ollut tiukkaa vääntämistä rajujen kustannusnousujen
kanssa, huokui tilaisuudesta hyvä
henki, olipa jopa viitteitä siitä, että
toimialan sisäinen yhteishenki olisi
pikku hiljaa löytämässä taas jäsenkunnan.
Tilaisuus aloitettiin totuttuun tapaan ruokailulla ja samassa yhteydessä pidettiin lehdistötilaisuus, johon saimmekin paikalle useiden lehtien edustajat. Lisäksi kokouksemme ja toimialan tuntemukset kiinnostivat siinä määrin, että ennen tilaisuutta ja vielä tilaisuuden jälkeenkin halusi YLE kommentteja toimialaltamme. On todella hyvä, että
tiedotusvälineet ovat mukana, sillä
on tärkeää saada ajankohtaista tietoa toimialastamme myös julkisuuteen suuren yleisön tietoon. Tiedotusvälineitä kiinnosti etenkin Kemijärven ja Kajaanin tehtaiden

Asia etenee hyvää vauhtia eteenpäin ja on jo käytössä monessa yhtiössä. Ensi vuoden osalta on tavoitteena tiivistää Pohjois-Suomen puutavarajaostolaisten yhteydenpitoa
keskenään ja tullaan toteuttamaan
MKY:n uuden toiminnanjohtajan
kanssa kenttäkierros, paikkakuntina esim. Oulu, Kajaani, Koillismaa
ja Rovaniemi, esim. kuormauskisojen yhteydessä. Lisäksi tullaan toteuttamaan Tyky-päivät.

Puheenjohtajaksi Jukka
Lehtonen

Puukokous keräsi mukavasti väkeä Kuusamoon.

vaikutukset puunkuljetuksiin ja Venäjän puutulli ja toimialan kannattavaisuus huomioiden polttoaineen
poikkeuksellisen korkeat hinnat.
Lisäksi otimme esille hallituksen
hyväksymän energia- ja ilmastostrategian vuodelle 2020, jossa edellytetään mm. että uusiutuvan energian käyttöä tullaan lisäämään merkittävästi, tavoitteena jopa 38 %
osuus, koko energiantuotannosta!
Voidaankin uskoa, että energiapuun
käyttö tulee lisääntymään seuraa-

Jorma on omalla alallaan. Kauppa kävi myös illalla.

van kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Haasteita riittää kuitenkin logististen järjestelmien /työmenetelmien ja työkoneiden kehittämisessä. Samalla puuenergian korjuu ja kuljetukset tulevat tarjoamaan
jatkossa tuhansia työpaikkoja yksin
Oulun läänissä. Lisäksi kuljetustukijärjestelmää sivuttiin, sillä MKY
on ehdottanut jo Kemijärven sellutehtaan tuotannon lopetuksen jälkeen, että parasta elvytystä olisi laajentaa kuljetustukijärjestelmää koskemaan myös raakapuukuljetuksia.
Kuljetustukijärjestelmä kun olisi sitä
reiluinta ja oikeudenmukaisinta
aluepolitiikkaa, mikä ei myöskään
vääristä kilpailua, vaan sen avulla
saatettaisiin Pohjois- ja Itä-Suomessa toimivia pk-teollisuusyrityksiä ja
elinkeinotoimintaa samalle lähtöviivalle etelämpänä toimivien yritysten kanssa. Tällä tavoin voitaisiin
osaltaan helpottaa sahojen tilannetta ja sillä olisi vaikutusta myös kantohintoihin.
Puheenjohtaja Erkki Pitkänen
toivotti osanottajat tervetulleiksi
Pohjois-Suomen puutavarajaoston
ensimmäiseen vuosikokoukseen
Kuusamoon. Avauksessaan hän käsitteli mm. SKAL:n edunvalvonnan
tuloksia, joista hän mainitsi mm.
klausuulijärjestelmän saamisen sopimuksiin. Hän korosti, että P-Suomen puutavarajaoston kautta tiedonkulku myös Helsinkiin toimii. Pitkänen antoi myös tunnustusta uudelle toiminnanjohtaja Kari Palojärvelle, jonka panostus yrittäjäkunnan asioihin ollut hyvää, esimerkkinä tavoite saada nosturivaaka yhdeksi viralliseksi mittaustavaksi.

Vuoden 2009 puheenjohtajana
toimii Jukka Lehtonen Ylitorniolta ja varapuheenjohtajana Erkki Pitkänen Kuusamosta. Vuosina 2010
puheenjohtajan nuijaa heiluttelee
Erkki Pitkänen ja varapuheenjohtajana Jukka Lehtonen.
Jaoston johtoryhmä varsinaisiksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi
valittiin Jouko Korhonen Oulun
lääni varaj. Jouni Kahilainen Oulun lääni, vars. jäsen Reijo Hakkarainen Lapin lääni, varaj. Juha Tauriainen Oulun lääni, vars. jäsen Jorma Leinonen Oulun lääni, varaj.
Jarmo Tolonen Lapin lääni, vars.
jäsen Jouko Junttila Lapin lääni,
varaj. Sakari Hankkila, Oulun lääni, vars. jäsen Harri Siikaluoma
Oulun lääni varaj. Markku Sääskilahti Lapin lääni.

puunkorjuukokonaisuudella ylimääräistä kalustoa noin 10 – 15 miljoonan kuutiometrin korjuuta vastaava
määrä eli noin 300 metsätraktoria,
300 hakkuukonetta ja 300 puutavara-autoa. Yrittäjien taloudellisten
vaikeuksien lisäksi tämä tarkoittaa
myöskin merkittäviä alan työpaikkojen menetyksiä tai ainakin noin
1000 koneenkuljettajan ja 600 puutavara-auton kuljettajan lomauttamista puuntuonnin ajaksi.
Aiheellisesti voidaan kysyä pitääkö ja voiko kotimaan puunhankinta kaikissa olosuhteissa joustaa
ulkomaisen tarjonnan mukaan?Alan
toimijoilla on sitoumuksia ja velvollisuuksia niin työntekijöille, rahoittajille kuin myöskin muille yhteistyötahoille. Puun ylitarjonta tilanteessa vaadimme asiakastaholta
yhteiskuntavastuuta ja aitoa kotimaisen yhteistyön kunnioitusta, painotti Ari Hämäläinen.
Kun vuosikokous saatiin päätökseen, olikin vuorossa saunominen.
Tuossa vaiheessa käytiin jälleen ne
parhaat keskustelut niin asiasta kuin
asian vierestä. Kun kylpeminen saatiin vihdoin päätökseen, olikin aika
lähteä valmistautumaan yhteiselle
pikkujouluillalliselle.

Venäjän tuonti uhka
metsäalan yrittäjille
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n
puheenjohtaja piti mielenkiintoisen
esityksen puutavarakuljetusten tämänhetkisestä tilanteesta. Samalla
hän otti esille Venäjän puutullin,
josta oli tullut uusia tietoja.
Hämäläisen mukaan Venäjän
puutullien siirto on perinteistä venäläistä kauppapolitiikkaa; puutullien uhalla saatiin myytyä korkeaan
hintaan puuta ostajien varastoon ja
uhkan siirtämisellä venäläiset tässä
heikentyneessä valmiiden tuotteiden
ja raakapuun markkinatilanteessa
avaavat taas mahdollisuuden myydä puuta.
Suomalaiset metsäkone- ja kuljetusyrittäjät ovat valmistautuneet
niin asiakkaan kuin myöskin valtiovallan kehotuksesta kasvattamaan
kotimaan hakkuiden ja tehdastoimitusten vuositason määriä. Pellervon Taloudellisen tutkimuskeskuksen ennusteen mukaan Suomessa
käytettävä raakapuun määrä laskee
75 miljoonasta kuutiometristä 61
miljoonaa kuutiometriin. Näiden
lukujen mukaan Venäjän puuta ei
siis enää edes tarvita.
Jos Venäjän tuonnin vuosimäärä
säilyyn entisellä tasolla eli noin 15
miljoonassa kuutiometrissä. olisi

Ari Hämäläinen.

Vuoden liikeystävä
Oy Scan-Auto Ab
Joulupöytä notkui perinteiseen
tapaan monipuolisista herkuista. Iltatilaisuuden yhteydessä julkistettiin vuoden liikeystävä. Tänä vuonna valinta kohdistui Scan-Autoon.
Perinteinen nahkareppu tykötarpeineen ojennettiin Oy Scan-Auto Ab:n
aluejohtaja Sirpa Lehtelälle. Määtän Jorma Oy Närko AB.stä järjesti
illalla mittavan myyntikampanjan,
senhän Jorma osaa. Kyseessä ei ollut perävaunut, vaan LC Oulu- Terwa ry:n arvat, jotka tuli myytyä illan
mittaan loppuun. Myös arvonta oli
yksi illan ohjelmanumero. Tyytyväisiä pientavaroiden omistajia tuli
meistä monesta. Totuttuun tapaan
nähtiin ryhmämme jäseniä myös
laulamassa karaokea ja osa intoutui
tanssimaan siinä määrin rankasti,
että jalat olivat aamulla kipeinä.
Kiitos yhteistyökumppaneille AVakuutus Oy:lle, Alucar Oy:lle, Oy
Scan-Auto Ab:lle, Neste Markkinointi Oy:lle , Närko Oy:lle ja Porokka Forest Oy:lle.

Hiab Oy, Suomi | Ystävyydenkatu 2, 21200 Raisio | puh. 020 455 2370
Katso myynnin ja huollon yhteystiedot nettisivuiltamme: www.hiab.fi
HIAB | FOCOLIFT | JONSERED | LOGLIFT | MOFFETT | MULTILIFT

Vuoden liikeystävän huomionosoitusta oli vastaanottamassa aluejohtaja
Sirpa Lehtelä Oy Scan-Auto Ab:stä. Luovuttajana Erkki Pitkänen.
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Toimelias Pudasjärven
Kuorma-autoilijat ry 60-vuotta
Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry:n 60-vuotisjuhlia vietettiin lokakuun lopulla Pudasjärven Isosyötteellä. Juhlaan
oli saapunut runsaasti myös
veteraaniautoilijoita, joista osa
on ollut omakohtaisesti mukana sodissamme ja olleet turvaamassa maamme itsenäisyyttä. Heille juhlaväki osoitti
erityiskunnioituksensa.
Pudasjärven 60-vuotisjuhlan
avannut yhdistyksen puheenjohtaja
Tapio Poijula, totesi, että kun Pudasjärven Ammattiautoilijat ry perustettiin vuonna 1948, toimittiin
aluksi yhdessä taksiautoilijoiden
kanssa, kunnes v. 1957 taksiautoilijat perustivat oman yhdistyksensä.
Tämän jälkeen saatettiin keskittyä yksinomaan ammattimaista tavaraliikennettä harjoittavien autoilijoiden asioiden ajamiseen. Yhdistyksen puheenjohtajina ovat 6 vuosikymmenen aikana toimineet Eino
Törrö, Roope Huhtela, Ahti Stenius, Uuno Tauriainen, Kaarlo Illikainen, Heikki Parkkila, Eero
Törrö, Kauko Puurunen, Juha
Huhtela, Jouko Stenius ja Tapio
Poijula.
Puheenjohtaja Poijula selvitti,
että liikennelupalausuntojen antaminen oli yhdistyksen keskeinen
tehtävä. aina vuoteen 1991. Kun
tuossa vaiheessa tarveharkintainen
lupajärjestelmä poistui, vaikutti se
merkittävästi yhdistyksen toimintaan. Tuon jälkeen on yhä korostetummassa roolissa ollut jäsenkunnan virkistystoiminta.
Alueelliseen toimintaan on yhdistys voinut vaikuttaa mm. SKAL
Oulun lääni ry:n hallituksessa, jossa
yhdistyksen edustajina ” lääninyhdistyksessä ” ovat toimineet Uuno
Tauriainen, Kaarlo Illikainen,
Heikki Parkkila ja Pekka Kaijala.

Ansiomerkkien saajat yhteiskuvassa. Ansiomerkit jakoivat puheenjohtaja Matti Heikkilä ja kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila.

Vuosien varrella on yhdistys järjestänyt tansseja Havulassa ja Kurenkoskessa perjantaisaunatilaisuuksia ja lisäksi on toteutettu yhteisiä matkoja niin kotimaassa kuin
ulkomaillekin. Yhdistys on ollut näkyvästi esillä Pudasjärven Messuilla ja toteuttamassa kouluille suunnattuja liikenneturvallisuustapahtumia ja luovuttamassa pyöräilykypäröitä. Yhdistys on myös toteuttanut ennakoivan ajon kursseja ja
massiiviset romurallikeräystalkoot,
joiden aikana keräsimme lähes 300
romuautoa, kertoi Poijula.
Vaikka toiminta on nykyisin painottunut virkistystoimintaan, on
yhdistyksellä tarvetta aika ajoin olla
yhteyksissä myös päättäjiin ja viranomaisiin. Onkin tärkeää, että
yhdistyksellä on hyvät suhteet paikallisella tasolla niin eri viranomaisten kuin kaupungin kanssa, painotti
puheenjohtaja Tapio Poijula.
Myös liikeystävät ovat yhdistyk-

Tapio Poijula.

sen toiminnassa keskeisessä roolissa. Ilman heidän tukeaan olisi varmaankin moni tapahtuma tai matka
jäänyt toteuttamatta, päätti puheenjohtaja Tapio Poijula puheensa.
Tämän jälkeen pitivät onnittelupuheet SKAL II varapuheenjohtaja
Matti Heikkilä, SKAL Oulun lääni
ry:n toiminnanjohtaja. Heikki Huhanantti ja Pudasjärven uusi kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila.

Erikoisansiomerkin saivat vas. Jukka Törrö ja Heikki Parkkila.

ja liikeystävien puolesta yhdistystä
onnitteli Jarmo Latvala.
Puheenjohtaja Matti Heikkilä,
joka saapui tilaisuuteen suoraan
Suomen Yrittäjien liittokokouksesta kertoi liittokokouksen antaneen
julkisuuteen kannanoton, jossa vaaditaan valtiota panostamaan nimenomaan rakentamiseen ja tieinfran
kunnon kohentamiseen, sillä yleismaailmallisen laman merkit ovat
selvästi nähtävissä myös Suomessa.
Näillä linjauksilla olisi merkittävä
vaikutus myös Pudasjärven ja koko
Koillismaan kuljetuselinkeinolle,
muistutti Matti Heikkilä.
Toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti korosti, että Pudasjärven yhdistys on yksi aktiivisimmista paikallisyhdistyksistä Oulun läänissä.
Toimintaa riittää ja on kuitenkin sel-

Juhlaväki kuunteli keskittyneesti juhlapuhetta.

vää, ettei joka vuosi voida toimia
yhtä aktiivisesti. Aina välillä on
myös oikeus hengähtää, korosti
Huhanantti. Puheessaan hän otti esille toimialan kannattavuuden, todeten, että jatkossa on yrittäjäkunnan
panostettava liiketoimintaosaamiseen, jonka tarve korostuu kaiken
aikaa. Tähän on SKAL:lla tarjottavana hyvät koulutuspaketit, painotti
Huhanantti.
Pudasjärven uusi kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila toi positiivista viestiä Syötteen matkailun kehitysnäkymistä. Syötteen tulevat
investoinnit tulevat tarjoamaan
myös merkittävästi työtä alueen
kuljetusyrittäjille, uskoo kaupunginjohtaja Daavittila.
Juhlassa huomioitiin Ammattiautoliiton ansiomerkein pitkäaikaisia ja ansioituneita yhdistyksen jäseniä. Ammattiautoliiton erikoisansiomerkin saivat Heikki Parkkila
ja Jukka Törrö. Kultaiset ansiomerkit oli myönnetty seuraaville jäsenille: Mikko Holmström, Juha
Huhtela, Erkki Ikonen, Pertti Ikonen, Jukka Illikainen, Pekka Illikainen, Kyösti Kujansuu, Esa Lassila, Jouni Luokkanen , Juha
Luokkanen, Paavo Luokkanen,
Keijo Niemelä, Veijo Niemelä, Risto Lauhikari, Tapio Poijula, Antti
Puolakanaho, Heikki Puolakanaho, Sampo Puurunen, Lauri Tauriainen, ja Seppo Tauriainen. Lisäksi hopeisen ansiomerkin sai yritystoimintansa lopettanut Paavo
Juntti.
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Sakari Hankkila
70 -vuotta

Kuusisataapäinen kutsuvierasjoukko täytti aika ajoin juhlasaliksi sisustetun korjaamohallin varsin tiiviisti.

Kaarnatiellä Veho avajaiset
Tunnelma oli korkealla katossa,
kun yli 600 ihmistä kokoontui viettämään uuden hyötyajoneuvotalon
avajaisia Kaarnatielle. Tiloissa oli
toimittu uusissa puitteissa jo useita
kuukausia, joten avajaisjuhla lokakuun alussa tuli todella tarpeeseen.
Illan aikana saimme nauttia tangoprinsessan menevästä musiikista,
todella herkullisista ruuista sekä illan lopussa varsin kansainvälisestä
BoneyN esiintyjästä. Loppuillan
orkesterin esityksessä tihkui kansainvälinen meininki sekä monet
mukavat hitit vuosikymmenten varrelta. Illan menevään ohjelmaan
muodosti ainoan poikkeuksen sähkökatkos, jota korjaamaan mennyt
mies tippui ja syttyi palamaan. Erikoinen tapahtuma, joka tosin taisi
olla osa järjestäjien toteuttamaa ohjelmaa.
Paikalla tätä kaikkea Pohjoisessa ihmettelemässä oli myös Mercedeksen kuorma-autotoimintojen
maailman myyntijohtaja Ulrich
Bastert, ja poislähtiessään hän vielä totesi, että eipä olisi uskonut voivansa kokea Oulussa tällaista tekemisen meininkiä.

Veho Hyötyajoneuvojen PohjoisSuomen palvelujen kehitystyössä ja
Mercedes-Bezin markkinaosuuden
kasvattamisessa kovan työn tehnyt
aluejohtaja Pasi Karjalainen on syystäkin tyytyväinen uudesta hyötyajoneuvokeskuksesta. - Asiakaspalvelu ottaa kerralla ison loikan eteenpäin ja luo entistä paremman pohjan markkinaosuuden kasvattamiselle.

Viime vuonna käynnistynyt Veho
Hyötyajoneuvojen ja Sisu Auto
Huoltopalvelut Oy:n huolto- ja korjaamoverkoston sekä varaosapalve-

luiden uudistaminen on edennyt
vauhdikkaasti. Vehon ostettua Sisun huoltoverkoston, uuden koko
maan kattavan monimerkkikorjaamoketjun rakentaminen alkoi konkreettisesti. Ketju vastaa MercedesBenz, Mitsubishi Fuso -hyötyajoneuvojen ja Renault ja SISU -kuorma-autojen huollosta ja korjauksista sekä varaosatoiminnoista 15 paikkakunnalla.
- Uudet palvelukeskukset tuovat
palvelut lähelle asiakaskuntaa kautta koko Suomen ja samalla pystymme takaamaan korkeatasoisen ja tasalaatuisen palvelun asiakkaillemme paikkakunnasta riippumatta, totesi tyytyväinen johtaja Raimo Hatakka Veho Hyötyajoneuvoista Oulun avajaisjuhlassa.
Veho Hyötyajoneuvojen oma
huoltoverkosto käsittää näiden investointien valmistuttua 16 pistettä
viidellätoista eri paikkakunnalla.
Näissä keskuksissa toimii myös Vehon hyötyajoneuvomyynti muutamaa paikkakuntaa lukuun ottamatta.
Oulun uuteen palvelukeskukseen
avattiin MB ja Mitsubishi Fuso –
myyntiin uusi 600 neliön kuormaautomyymälä. Uudistetussa palvelukeskuksessa toimii aiempaan tapaan myös Sisu ja Renault –myynti.
Monimerkkiyhteistyö koskee vain
huoltotoimintoja. SISU ja Renault myynti toimivat edelleen kaikkialla
Suomessa itsenäisesti.
Pohjois-Suomen kuorma-autokeskuksessa on mahdollisuus vuokraparkkeeraukseen, kuljettajille on
lepohuone, kalustolle pesupaikka.
Lisäksi saman katon alta löytyy lounasruokala. Palvelukeskuksen pinta-ala on 3.800 neliötä ja työväkeä
lähes 50.
Veho Hyötyajoneuvot seuraa asiakkaiden tuntemuksia uuden korjaamokonseptin kehityksessä ja erittäin tärkeänä etuna on 24 h päivystys.
- Ensimmäiset asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset uuden toimintamallin ajalta kertovat, että asiakkaat ovat ottaneet monimerkkiverkoston kehittämisen hyvin vastaan. Osoituksena kasvavasta kiinnostuksesta ovat merkittävät uusasiakas-suhteet, kertoi Hatakka.
Mercedes-Benz -kuorma-autokanta on kasvanut viime vuosina
Suomessa varsin nopeasti. Markkinaosuus uusien autojen myynnissä
on noussut jo lähelle 15 prosenttia ja
Pohjois-Suomessa lähelle 18 prosenttia. Samaan aikaan myös suoratuonti on lisääntynyt ja kasvattanut
omalta osaltaan MB -ajoneuvokantaa
ja huoltopalveluiden asiakaskuntaa.

Kuudella eri vuosikymmenellä yrittäjänä ja aktiivisena järjestömiehenä
niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla toiminutta
Sakari Hankkilaa kävi onnittelemassa myös SKAL Oulun lääni ry:stä
Heikki Huhanantti, Kainuun Kuljetusyrittäjistä Jaakko Kyllönen ja Kuhmon seurakunnasta seurakuntapastori Suvi Lehtimäki.

Litra päivässä -klubin jäsenmäärä kasvaa kasvamistaan
Tee uuden vuoden lupauksena palvelus ympäristölle – liity
Litra päivässä -klubiin!
SKAL on perustanut jäsenilleen Litra päivässä -energiatehokkuusklubin, jonka tarkoituksena on edistää ympäristöajattelua kuljetusalalla. Klubilaiset
saavat ympäristöajattelunsa tueksi käytännönläheisiä energiatehokkuusvinkkejä muun muassa jokaiselle klubilaiselle jaettavasta energiatehokkuusoppaasta
ja kuukausittain ilmestyvästä sähköisestä uutiskirjeestä. Syksyn
aikana klubiin on liittynyt valtava joukko kuljetusyrittäjiä.
Oulun lääni on kunnostau-

tunut asiassa jo hyvin, mutta
vielä mahtuu mukaan.
Kanna Sinäkin vastuuta puhtaammasta huomisesta. Tee uuden vuoden lupaus: lupaa säästää litra päivässä!
Liittyminen osoitteessa:
www.litrapäivässä.fi.
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Mielenkiintoinen ja antoisa
maarakennusseminaari Sotkamossa
SKAL:n ja KKL:n järjestämä
Maarakennuskuljetus 2008 –seminaari pidettiin 7.-8.11.2008 Vuokatissa. Aiheina tämän vuoden seminaarissa olivat Talvivaaran kaivos –
infra-alan suurhanke, kabotaasin pelisäännöt, tiestön kesä- ja talvihoito
sekä ammattipätevyyskoulutus.

prosessin sivutuotteena sinkkiä
60000 tonnia/v, kuparia 10000 tonnia/v ja kobolttia 1200 tonnia/v.

Kabotaasin
pelisäännöt

Talvivaaran kaivos –
infra-alan suurhanke
Klaus Lius Talvivaaran kaivososakeyhtiösta kertoi, kuinka keskellä
Sotkamon korpea bakteerit rikastavat malmia. Talvivaaran rikastus-

Jorma Hörkkö.

Klaus Lius.

tekniikaksi on valittu biokasaliuotus,
jossa malmi kasataan kahdeksan
metriä korkeaksi kasaksi, jossa sitä
liuotetaan bakteerien avulla puolentoista vuoden ajan.
Talvivaaran louhintamenetelmäksi on valittu avolouhos, jonka
louhintamääräksi on suunniteltu 15
miljoonaa tonnia vuodessa. Tuotantoprosessin neljä päävaihetta ovat:
louhinta, murskaus, biokasaliuotus
ja metallien talteenotto. Tämän hetken tiedon mukaan malmia Talvivaarassa riittää ainakin vuoteen 2033
asti. Vuosittainen nikkelin tuotantomäärä on noin 33000 tonnia ja lisäksi kaivoksen odotetaan tuottavan

Jorma Hörkkö Liikenne- ja
viestintäministeriöstä selvitteli kabotaasin tämän hetkisiä pelisääntöjä. Neuvoston asetuksen 3118/1993
mukaan kabotaasi on sallittu ”tilapäisesti” yhteisöluvan haltijoille.
Tilapäisyyttä ei ole määritelty ja jäsenvaltioissa on erilaisia sovellutuksia.
Uusi yhteisölupa-asetus on käsittelyssä ja tavaraliikenteen osalta
keskeisin asia on sallitun kabotaasin määritelmä. Neuvoston ja Parlamentin poikkeavat toisistaan ja kantojen sovittelumenettely on käynnistymässä.
Liikenne- ja viestintäministeriössä on työryhmä, jonka tehtävänä
on tehdä ehdotus sallitun kabotaasin laajuudesta, kartoittaa mitä ehtoja ulkomaalaisten on Suomessa
noudatettava ja miettiä millaisia
valvontasäännöksiä tarvitaan. Ehdotus valmistunee maaliskuussa
2009.

Tiestön kesä- ja
talvihoito
Pasi Patrikainen Tiehallinnosta kertoi talven 2008 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksista.
Kehittämiskohteiksi raskaan liikenteen edustajat nimesivät muiden teiden talvihoidon kokonaisuudessaan
ja tienpinnan tasaisuuden pääteillä.
Tutkimuksen mukaan raskaan liikenteen edustajat ovat tyytymättömiä maanteiden tilaan ja kuntoon

kokonaisuudessaan talvikaudella
2008 ja tyytymättömyys on samalla
tasolla kuin vuonna 2007.
Patrikainen selvitti myös talvihoidon uusia toimintalinjoja, joissa
tullaan huomioimaan seuraavia asioita: vilkkaimmilla tiejaksoilla talvikeli ei aiheuta merkittäviä lisäviiveitä, poikkeuksellisten sääolosuhteiden varalta on selkeät menettelytavat, tienpitäjien yhteistyötä tehostamalla vältetään yllättävät laatuerot tienpitäjien rajoilla, laadun toteutumisen varmistukseen panostetaan ja yhtenäinen palvelutaso ympäri vuorokauden. Toimintalinjat
otetaan käyttöön syksyllä 2009.
Aliurakoitsijoiden asemasta hoidon urakoissa Patrikainen selvitti,
että Tiehallinto tekee sopimuksen
pääurakoitsijan kanssa ja Tiehallinnolla on mahdollisuus maksaa aliurakoitsijalle tehdystä työstä vain
siinä tapauksessa, että pääurakoitsija antaa siihen valtakirjan ja tehdystä työstä on maksettu pääurakoitsijalle. Pääurakoitsijan Tiehallinnolle
antamat vakuudet eivät kata aliurakoitsijan menetyksiä. Tiehallinto
tulee vastaisuudessa tehostamaan
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden
välisten sopimusten valvontaa ja
heidän välisten maksujen toteutumista alueurakoissa.

Sakari Kaikkonen.

Ammattipätevyyskoulutus
Sakari Kaikkonen SKAL:sta
kertoi kuinka ammattipätevyysdirektiivi edellyttää tiettyä ammatillista peruskoulutusta kaikilta uusilta ammattikuljettajilta ja säännönmukaista jatkokoulutusta kaikilta
ammattikuljettajilta. Jatkokoulutus
(5 pv, 7 h/pv) vaaditaan siis kaikilta
”vanhoilta” ammattikuljettajilta
10.9.2014 mennessä ja sen jälkeen
ammatillisen pätevyyden ylläpitämiseksi viiden vuoden välein.
Uudesta ajokorttiasetuksesta
(10.9.2008) Kaikkonen kertoi, että
yhdistelmän tilapäinen siirto on
mahdollista C ajo-oikeudella vain
korjaamotoiminnan yhteydessä, ilman kuormaa ja raskaan yhdistelmän ajo-oikeuden yläikäraja säilyi
ennallaan 70 vuodessa.
Teksti Jari Pietilä

Lehti on luettavissa:
www.skal.fi/pohjantie

Suomelle taas menestystä
ajotaidon MM-kisoissa
Lauantaina seminaarilaiset vierailivat Havator Oy:n vieraana Talvivaaran
kaivosalueella. Antti Risto Havator Oy:stä kertoi kuinka rakennusmestari
Ahti Hanhirovan vuonna 1956 per ustama perheyritys on kehittynyt Pohjolan
vahvimmaksi nosturitaloksi ja erikoisraskaiden kuljetusten pohjoismaiden
markkinajohtajaksi. Havator Group toimittaa kaikki nosturi-, henkilönostin-,
kurottaja- ja nostolava-autopalvelut Talvivaaran kaivosprojektiin. Havator
aloitti työt kohteessa vuoden 2007 kesällä ja on tullut Talvivaaraan jäädäkseen. Transport Havator Oy on SKAL:n jäsen.

Pasi Patrikainen.

Tämänvuotiset taitoajon
MM-kisat pidettiin lokakuun
10-12 pnä Italian Torinossa.
Suomen joukkueen kokonaisvahvuus oli 17 henkeä, joista
14 osallistui varsinaiseen ajotaitokilpailuun.
Tälle kertaa Rahtarit ry:n
Suomen joukkueessa oli yrittäjien osuus yli puolet. Kun huomioidaan myös kannustusjoukot, oli suomalaisia paikalla
kaikkiaan lähes 50 henkeä.
Myöskään tällä kertaa ei tultu kotiin ilman menestystä.
Suomi saavutti täysperävaunusarjassa joukkuemestaruuden ja
linja-autopuolella napsahti hen-

kilökohtaisessa kisassa hopeaa.
Suomi oli viime vuonna
maailman nopein kansa. Tämä
tittelihän tuli Räikkösen ja
kumppaneiden formula menestyksen kautta. Tänä vuonna tuo
titteli menetettiin Saksalle,
mutta nyt otettiin vastaavasti
ajotaidon osalta maailman taitavimman kansan titteli pois
Saksalta 3 pisteen erolla.
Oulun läänistä kisassa olivat mukaan Petri Haikara Raahesta ja Vesa ja Juha Rahkola
Kalajoelta ja Jukka Haanpää
Haapajärveltä.

Kuvassa Suomen joukkue ryhmäkuvassa kannustusjoukkoineen.
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SKAL / ALT esitys EU:n raskaiden ajoneuvojen
kuljettajien ajo- ja lepoaikojen muuttamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että
komissio laatisi parlamentille ja
neuvostolle ammattikuljettajien
ajo- ja lepoaikoja koskevan asetuksen EY 561/2006 muuttamiseksi ehdotuksen. Muutoksella
mahdollistettaisiin vuorokautisen
lepoajan lyhentämismahdollisuutta 11 tunnin perussäännöksestä nykyisen kolme kertaa vähintään 9 tuntiin tapahtuvan lyhennyksen sijaan siten, että vuorokausilepo voitaisiin lyhentää
kerran viikossa vähintään 9 tuntiin ja kahdesti viikossa vähintään 7 tuntiin. Lyhentämätön vuorokausilepo olisi siis edelleen 11
tuntia.
Lisäksi esitetään, että vuorokautista ajoaikaa voitaisiin pidentää kahdella tunnilla nykyisestä silloin, kun ajoaikaa seuraa
vähintään 24 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika. Nykyiset taukosäädökset kutakin 4,5 tunnin ajoaikaa kohden säilytettäisiin ennallaan. Ajoaikojen vuorokausitason pidennykset olisi kuitenkin
toteutettava nykyisin voimassa
olevien viikko- ja kaksiviikkojaksoittaisten enimmäisajoaikojen (56/90 tuntia) puitteissa.
Esityksen lopussa todetaan,
että näillä varsin pienillä teknisillä muutoksilla kyettäisiin lisäämään ajo- ja lepoaikamääräysten joustavuutta ja takaamaan
yhä useampien ammatikseen kuljettajana toimivien mahdollisuuden kotona vietettyyn vapaa-aikaan.
Samalla saataisiin ammattinsa osaavat kuljettajat pysymään
nykyistä varmemmin alalla ja kohennettua kuljetusalan houkuttelevuutta nuorten, alanvalintaansa vielä pohtivien keskuudessa.
SKAL ja ALT ovat teettäneet

tutkimuksen tämän esityksen
pohjaksi.
Tutkimuksen toteutti suomalainen, mainituista järjestöistä
täysin riippumaton tutkimustoimisto Innolink Research Oy.
Tutkimuksen tavoitteena oli
kartoittaa vastaajien vuorokausilepoaikaa ja tarvetta vuorokautisen ajoajan pidentämiseen ja selvittää vuorokautisen enimmäisajoajan pidentämisen ja vähimmäislepoajan lyhentämisen vaikutuksia eri tekijöihin, erityisesti
ammattikuljettajien henkilökohtaisen elämän kannalta.
Kohderyhmän muodostivat
suomalaiset, maanteiden tavaraliikenteen palvelutyrityksissä
palkkasuhteisina työntekijöinä
toimivat ammattikuljettajat. Tutkimus perustuu 104 henkilön antamiin vastauksiin.

Kuljettajien
työhyvinvoinnin ja
sosiaalisen elämän
kehittäminen
Maantieliikenteen palveluksessa työskentelee Suomessa kaiken kaikkiaan lähes 100.000 ammattikuljettajaa. Koko EU27 –
alueella heitä on EUROSTATin
tilastoinnin mukaan yli 4 miljoonaa henkilöä (2,4 miljoonaa
maanteiden tavaraliikenteessä,
loput henkilöliikenteen piirissä).
Kyseessä on siten erittäin laajasti
työllistävä toimiala kautta koko
Euroopan Unionin. Ammattiliikenteen kuljettajan työssä on
myös hyvin monia erityispiirteitä, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen ja vaativan suhteessa
muihin ammatteihin. Siksi juuri
maantiekuljetusalojen työtehtäviin pääsyn ja pysymisen edelly-

tykseksi on ensimmäisenä toimialana ulotettu EU:n ammattipätevyysdirektiivin (se ja se) nojalla pakollinen peruskoulutus sekä
elinikäistä oppimista korostava
jatkokoulutusvaade.
Ammattikuljettajan työ on liikkuvaa. Esimerkiksi Suomessa
kuljettajan keskimääräinen vuotuinen työaika on n. 1700 tuntia
ja keskimäärin kukin ajaa työtehtävissään noin 75.000 kilometriä. Yksilölliset erot ajomäärissä
ovat suuria riippuen kuljetussuoritealasta, jolla toimitaan. Työ
velvoittaa useimpia kuljettajia
olemaan pois kotoaan ja asuinpaikkakunniltaan huomattavasti
enemmän kuin muiden ammattiryhmien työntekijöitä. Luonnollisesti liikkuva työ vaikuttaa myös
kuljettajien perhe-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin.
Viime vuosina on useassa eri
yhteydessä esitetty arvioita, joiden mukaan joustavammat ajoja lepoaikasäännökset voisivat
auttaa ammattikuljettajia sovittamaan työ- ja vapaa-aikansa nykyistä paremmin. Tätä on osin

selvitetty myös teettämällämme
tutkimuksella. Sen mukaan yli
70 % vastaajista uskoo, että mikäli vuorokautista enimmäisajoaikaa pidennettäisiin tai vuorokautista vähimmäislepoaikaa lyhennettäisiin nykyisestä, vaikuttaisi se työssä viihtymiseen, työssä jaksamiseen ja perhe-elämän
laatuun parantavasti.
Erityisesti EU:n reuna-alueilla ja jäsenmaissa, joissa on pitkät
sisäiset kansalliset kuljetusetäisyydet, ajo- ja lepoajat vaikuttavat oleellisesti ammattikuljettajien ajankäyttöön ja vapaa-ajan
vieton mahdollisuuksiin. Nykyisistä säännöksistä johtuen kuljettajat joutuvat viettämään vuorokautisen lepoaikansa (9-11 tuntia) hyvin usein poissa kotoaan,
yleensä ajoneuvossa raskaan liikenteen paikoitusalueilla tai levähdyspaikoilla. Useassa tapauksessa matkalla ehditään juuri tunnin, parin päähän kotoa, kun vuorokausilepo on aloitettava. Lisäksi lepopaikkaverkosto on koko
Euroopan Unionin alueella vajavainen eikä kuljettajille ole riittä-

västi tarjolla kunnollisia palveluja, mahdollisuuksia lämpimiin
aterioihin tai henkilökohtaisen
hygienian hoitoon. Tieverkolla
yöpymisestä aiheutuu lisäksi turhaa ympäristökuormitusta.
Tutkimuksen mukaan kolmasosa suomalaisista ammattikuljettajista viettää vuorokautisen lepoaikansa tien päällä vähintään
2-3 kertaa viikossa ja peräti 24 %
kuljettajista enemmän kuin 3 kertaa viikossa. Ilmasto-olot ovat
hyvin vaihtelevia jakuljettajat
yöpyvät usein kylmissä ja kosteissa olosuhteissa. Maantiekuljetuksiin kohdistuva rikollisuus
ja kuljettajiin kohdistuneet väkivallanteot ovat niinikään lisääntyneet eri puolella yhteisön aluetta, joten tien päällä yöpyvät kuljettajat tuntevat kasvavaa turvattomuutta työssään. Koska työmarkkinoilla on nykyisin tarjolla
erittäin paljon vaihtoehtoja, ovat
monet ammattikuljettajat vaihtaneet toiselle toimialalle juuri voidakseen olla nykyistä enemmän
kotona, perheensä ja sosiaalisen
verkostonsa parissa.

Mainos

lla kuljetat kaikki

asti
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vaikuttaviin riskeihin, kuten ajoneuvon liikennekelpoisuuteen, ajotapaan, nopeuteen ja rattijuopumukseen, ajo- ja lepoaikoihin (väsymys),
virheelliseen kuormaukseen (kuorman sidonta) ja vaarallisten aineiden kuljetukseen. Valvontatavoitteet
annetaan valvontaa suorittaville yksiköille tunteina ja suoritteina. Valvonnan toteutumista on aiempaa tarkempi seuranta. Raskaan liikenteen
keskittymien valvontaa suoritetaan
Rintasen mukana säännöllisesti ja
ajallisesti kattavasti yhteistyönä eri
yksiköiden / osastojen välillä. Yöaikana tapahtuvaa valvontaa ollaan
lisätty. Lisäksi toteutetaan valtakunnallisesti ajo- ja lepoaikojen valvontaan ja vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä teemavalvonta vuosittain, kertoi Jarmo Rintanen. Tällä
hetkellä on raskaan liikenteen valvonta 17% koko liikenteen valvontaan käytetystä työajasta.
Tiehallinnon puheenvuoron pitänyt Timo Mäkikyrö totesi tienpidon haasteita olevan mm. tieverkon
päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen, tieverkon kunnon säilyttäminen ja liikenneturvallisuuden
parantaminen. Rahan vähyys tuli
keskeisesti esille Mäkikyrön alustuksesta. Vuosittaiset kunnossapidon määrärahat ovat kaiken aikaa
reaalihintoina laskeneet. Huolenaiheita on paljon miten huolehtia pääl-

lystetyn tieverkon sekä siltojen kunnosta, liikenteen sujuvuudesta ja
turvallisuudesta ja miten säilytetään
nykyisen tieinfran pääoma-arvo.
Mäkikyrö otti esille myös paljon
kritiikkiä saaneet talvihoidon toimintalinjat. Jatkossa ollaan laatuvaatimuksia kiristämässä mm. vilkasliikenteisillä teille. Toimenpiteet
tehdään ilman aikaviivettä ja laatuvaatimukset ovat voimassa vuorokauden ympäri koko tieverkolla.
Lisäksi tien liikenteelliset erityispiirteet otetaan huomioon, esim. raskaan liikenteen poikkeuksellisen
suuri osuus liikennemäärästä otetaan huomioon. Näistä vaatimuksista tulee pääosa voimaan 1. 10.
2009.
Lopuksi Timo Mäkikyrö kertoi,
että lähivuosille on perustienpidon
rahoituksessa merkittävä lisäpanostus heikkokuntoisten, vähäliikenteisten teiden parantamiseen. Sorateiden kantavuutta parannetaan, vähäliikenteisiä päällystettyjä teitä
vahvistetaan ja puukuljetusten kannalta tärkeitä siltoja korjataan. Puuhuoltoon on vuoden 2008 lisäbudjetissa 41 M€ sekä myöhempien vuosien lisäraha 31 M€, Tästä PohjoisPohjanmaalle on alustava rahoitus
yhteensä vuosina 2008–2012 12,7
M€ ja Kainuun osuutta 5,3 M€,
informoi Mäkikyrö osanottajia.

Tuotteet Soran-, Puun-, Turpeen-, Rahdin-,
Vaihtolavojen kuljetukseen
Tuotekehityksestämme

uudet tuotteet soran-, puun-, ja rahdin ajoon vuonna 2009

Uudet puhelinnumerot Myynti 044 7681 200
Varaosat
tai
Jorma Paavilainen 0400-392 530
Rovaniemi
Seppo Karppinen
0400-384 656
Oulu
Seppo Saarnio
0400-947 777
Haapajärvi
Raimo Poutiainen 050-5861790
Nummela

044-7681 201
KOME(Rkp, Akm)
KOME(Rkp, Akm)
KOME(Rkp, Akm)
Briab

Olemme lahjoittaneet joulutervehdyksen varat syöpää sairastavien hyväksi
Toivotamme asiakkailemme
HYVÄÄ JA RAUHAISAA JOULUA JA MENESTYSTÄ VUODELLE 2009
Kome Oy ,FINLAND
Tehtaat

Haapajärvi
Iisalmi
Nummela
Rautalampi

+358(0)8-761775

www.kome.fi
Email firstname.surname@kome.fi

VAT FI 05687454
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Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2009
SUOMUSSALMEN KTK OY

30-vuotta kehityksen
tiellä melkein
samalla kalustolla
Trans Kiwikowa Ky
Kärsämäki

Alucar Oy
Maksamaantie 186, 66640 MAKSAMAA
Puh. 0207 851 720 • Fax 0207 851 740
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Hyvää Joulua ja
Menestystä Alkavalle
Vuodelle 2009

Hyvää Joulua
ja Menestystä
Vuodelle 2009
toivottaa

Oulun lääni ry
Hallitus

Hyvää Joulua
ja Menestyksellistä
Vuotta 2009

