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PUutuutena ATet!
ks
kausitarkastu

VAK Huoltopalvelut Oulu
Voudintie 11

Uusi Scania Streamline.

VAK Oulu palvelee arkisin klo 7.00-21.00.
Toimipisteessä suoritetaan kaikki kuljetuskalustoa
(kuormatilat/perävaunut) koskevat huolto- ja
korjaustoimet sisältäen kylmäkonehuollot ja
takalaitanostimet sekä lämmityslaiteet. Oulun
toimipiste on myös Cargotek-konsernin tuotteiden
virallinen jälleenmyyjä sekä huoltopiste.

VARMISTA PAIKKASI ETURIVISSÄ.
Maksimoi tuottavuutesi pienentämällä polttoaineen kulutusta jopa 8 %. Minimoi kaluston seisonta-ajat Scanian tarjoamalla uudella
huoltosuunnittelupalvelulla. Ota kaikki irti jokaisesta polttoainepisarasta Scanian toisen sukupolven Euro 6 -moottoreiden ja
markkinoiden virtaviivaisimpien ohjaamojen avulla.
Ja matka jatkuu osoitteessa www4.scania.com/ﬁ/streamline.

www.vak.ﬁ

Työnvastaanotto puh. 020 7656 460
Työnvastaanotto puh. 020 7656 460
Myynti Vesa Kivioja, puh. 020 7656 309

TÄSSÄ NUMEROSSA:
–
–
–
–

Nopeasti takaisin tielle

Ammattitaitoista
monimerkkipalvelua
Valtakunnallinen
puh 010 2320 100
Päivystys 24/7
puh 010 2320 841

raskone¿
pakuhuolto¿

Opot logistiikkaopissa
Puheenjohtajan palsta
SKAL julkilausuma
Tuulimyllyn siipi ja enkelin

– Tavoitteena nuorten
aktivoituminen
– Toiminnanjohtajan palsta
– Kuvasatoa kentältä
– Mitta- ja painoasiaa
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ONNITTELEMME
80 -vuotta

Lähellä jäsentä

06.08. Veikko Hakkarainen
Sotkamo
15.08 Esko Kivioja
Ylivieska
13.10. Lauri Kariniemi
Pudasjärvi
10.12. Taina Backman
Ii

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

75 -vuotta
Olemme toimineet viimeiset viisi vuotta OP- Pohjolan
tiloissa, aivan Oulun kaupungintalon naapurissa. Toimistomme puitteet olivat erinomaiset, mutta toimistolla käynti
tuotti jäsenkunnalle jatkuvasti ongelmia. Raskaalla kalustolla liikuttaessa ei ollut edellytyksiä löytää parkkipaikkaa
parin kilometrin säteeltä ja henkilöautojenkin osalta riitti
haasteita. Yrittäjäkuntamme olikin esittänyt toiveita uuden
paikan etsimiselle.
Loppuvuodesta tarjosivat koulutusyhteistyötahomme
meille vuokrattavaksi toimistotilaa heidän uusista tiloistaan.
Yhdistyksemme hallitus päätti ottaa tarjouksen vastaan.
Uusi toimistomme sijaitsee Oulussa, koko ajan kasvavalla
Ruskon teollisuusalueella, jossa myös monella kuljetusyrityksellä on toimitilojaan.
Yhteydenpito jäsenkunnan kanssa ja käynnit toimistolla
ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Parin ensimmäisen
viikon aikana kävi jäsenkuntaa toimistolla enemmän kuin
aiemmin vuodessa!
Mistä tämä kertoo - edelleen on tarvetta myös henkilökohtaisille palavereille. Puhelin ja netti eivät korvaa
kaikkea. Koenkin, että alueyhdistyksemme tekemä ratkaisu
on ollut kauaskantoinen. Olemme nyt SKAL:n vuoden
2014 teeman mukaisesti aidosti lähellä jäsentä.
Tilojen monipuolisuus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet. Voimme toteuttaa isojakin tapahtumia. Esimerkiksi
huhtikuun lopulla pidetty mitta- ja painoasioita käsitellyt
ajankohtaisilta keräsi yli 70 kuljetusyrittäjää eri puolilta
toimialuettamme.
Myös ammattipätevyyskoulutuksien järjestäminen
yhteistyökumppaneidemme kanssa on lähtenyt hyvin
käyntiin. Lisäksi olemme ideoimassa tiiviimpää yhteistyötä A-Vakuutuksen kanssa. Jotakin kerrottavaa voi olla
jo elokuussa.

14.9. Sakari Hankkila
Hyrynsalmi

70 -vuotta
16.7. Reijo Nevalainen
Himanka
16.10. Erkki Määttä
Vuolijoki

Lomalla

60 -vuotta

Ammattiliikenneasioissa ole yhteydessä SKAL 09-478 999.

23.6. Asko Kananen
Kajaani
23.7. Markku Latomaa
Ruukki

Kiireellisissä asioissa voit tavoitella: Heikki Huhanantti 0400-282 785.

50 -vuotta
22.8. Rauli Honka
Tyrnävä
29.9. Heikki Kyllönen
Oulu
.
03.10 Osmo Viitala
Oulu
21.11.Pekka Mattila
Nivala
21.11 Timo Pyykkönen
Suomussalmi / Näljänkä

Onnittelut!

NIMITYKSIÄ

Olemme toimineet yhteistyökumppaneidemme Ammattiliikenne Akatemia Oy, Fast Oy ja ADR- TNA Palvelut
Oy kanssa nyt uusissa tiloissa viisi kuukautta. Vilkas
talvi- ja kevät ei mahdollistanut avajaisten järjestämistä,
mutta elokuun alussa tapahtuu. Toteutamme avoimet
ovet 2.-3.elokuuta. Tervetuloa tutustumaan tiloihimme ja
keskustelemaan kuljetusalan haasteista ja koulutuksista.
Mukana runsaasti yhteistyökumppaneitamme.

Kovan puurtamisen välillä on syytä hiukan huilatakin.
SKAL Oulun lääni ry kutsuu jälleen jäsenkuntaa perheineen
Ouluun, Toppilan Möljälle jo perinteiseen kesäteatteriin
lauantaina 13. heinäkuuta. Tuossa yhteydessä nostamme
maljan 60 –vuotiaalle virkeälle alueyhdistyksellemme.
Lisäksi kutsumme jäsenkuntaamme ja kuljettajia perheineen Kalajoelle raskaan liikenteen kirkkopyhään, joka
pidetään lauantaina 14.9. Seurakuntakodin pihalla järjestetään raskaan kaluston tapahtuma klo 15 ja klo 18 alkaa
kirkossa tuomasmessu.

Mukavaa kesäaikaa kaikille !

Uusi tavaraliikennelaki voimaan
Uusi tavaraliikennelaki tuli
voimaan 25.4. Uudessa laissa
selkeytetään liikennelupapakkoa,
kiristetään liikennelupaehtoja,
kasvatetaan kuljetusten tilaajan
vastuuta ja lisätään valvontaa.
Laki tulee voimaan kahdessa
vaiheessa.
Urakoiden ja traktoreiden osalta
laki tulee voimaan 1.7.2014.

Keskeiset muutokset

Avoimet ovet 2.-3. elokuuta Kiilletiellä

Tavataan Möljällä ja Kalajoella

SKAL Oulun lääni ry:n toimisto suljettuna 01.07 – 29.07. välisen ajan.

- 30% sääntö poistuu 1.7. 2014
- alihankkijana ei saa käyttää
yksityisliikenteeseen rekisteröityä
autoa missään kuljetustehtävässä
- maa-aineksia ja lunta saa kuljettaa
ilman lupaa, jos kaluston haltija
vastaa koko urakasta määrätyin
ehdoin
- muuttokuljetuksissa tarvitaan aina
liikennelupa
- ilman liikennelupaa saa hinata vain lähimpään turvavalliseen
paikkaan
- tilaajan vastuu: Jos tilaajalla on
perusteltu syy - esimerkiksi al-

haisen hinnan perusteella epäillä,
että kuljetuksen suorittaja ei hoida
lakisääteisiä velvollisuuksiaan,
tilaajaa voidaan rangaista selvitysvelvollisuutensa laiminlyönnistä
- kabotaasi: Suomeen tuli EU:n
tiukimmat kabotaasipykälät, kuorman purkamiseksi katsotaan myös
lastatun perävaunun kytkeminen
pois vetoautosta siinä olevaa kuormaa purkamatta. CMR-rahtikirjan
on oltava mukana ajoneuvossa
ja se tulee pyydettäessä esittää
poliisille
- traktoreille tulee liikennelupapakko tavaraliikenteessä: maa- ja
metsätalouden kuljetuksissa lupapakon rajana on polttoaineveron
päivämaksun maksuvelvollisuus.

KUOLLEITA

Liisa Kaattari on aloittanut Sisu
Auton Oulun ja Pohjois-Suomen
alueen kuorma-automyyjänä. Hän
siirtyi Sisu Autoon Scania Suomi
Oy:n palveluksesta. Hän on toiminut
viimeiset 10 vuotta kuorma-automyyjänä Scanialla, ensin Oulun toimipisteessä ja kaksi vuotta Keski- ja
Itä-Suomen vaihtoautovastaavana
Jyväskylässä.

Veikko Komulainen
s. 13.01.1927
k. 14.12.2012
Muistoa kunnioittaen
Muhoksen Ammattiautoilijat ry

Alpo Törmänen
s. 27.05.1932
k. 28.02.2013
Muistoa kunnioittaen
Kuusamon Kuorma-autoilijat ry
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry

Aarne Ikonen
s. 26.08.1928
k. 23.12.2012
Muistoa kunnioittaen
Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry
SKAL Oulun lääni ry
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Antti Johannes
”Hannes” Laamanen
s.18.08.1925
k. 05.03. 2013
Muistoa kunnioittaen
Oulun Kuorma-autoilijat ry

Pertti Ikonen
s. 21.11.1950
k. 18.02.2013
Muistoa kunnioittaen
Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry
SKAL Oulun lääni ry
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Lehti on
luettavissa:
www.skal.fi/pohjantie

Hyvää ja rentouttavaa kesäaikaa toivotellen
SKAL Oulun lääni ry
Heikki Huhanantti
toiminnanjohtaja
heikki.huhanantti@skal.fi

Jarmo Latvala on nimitetty
CT-Finland Oy:n Oulun DAF-myyjäksi. Hän on toiminut aiemmin mm.
Renault että Mercedes kuorma-automyyjänä.

Julkaisija:

SKAL Oulun lääni ry
Hallituskatu 16
90100 OULU

Toimitusneuvosto: Jari Rusanen
Heikki Huhanantti

Päätoimittaja:

Heikki Huhanantti

Ilmoitukset:

Heikki Huhanantti

Sivujen valmistus: Ouluprint Oy
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Tuulimyllyn siipi ja enkelin
Kauniina kesäisenä aamuna
työmatkallani sain nähdä komean
erikoiskuljetuksen. Raahessa
kasitieltä Malmitielle kääntyi
ajoneuvo kyydissään tuulimyllyn
siipi, joka näytti ainakin viisikymmentä metriä pitkältä. Ajoneuvon
kääntäminen oli upea ammattitaidon näyte risteyksessä, jossa ei ole
kunnon kääntymiskaistoja eikä
levennyksiä. Rannikon satamat ja
teollisuuspaikkakunnat yhdistävä
valtatie jätetään toistuvasti mopen
osille tiemäärärahoja jaettaessa.
Tätä ihmettelin samalla kun ihastelin EKL-ryhmän työskentelyä.
Tottelin kiltisti viittamiestä, joka
kielsi minua ajamasta risteyksestä
oikealle, koska pitkä kuorma
kääntyessään oli sulkenut tien
molemmat kaistat. No eiköhän
taakseni tullut miesautoilija, joka
alkoi tööttäillä minua pois tieltä.
Jos en olisi ollut tässä virkapuvussa, olisin totisesti käynyt sanomassa hänelle, mitä mieltä olen
hänen käytöksestään. Ilmeisesti
hänen näössään oli jotain vikaa,
koska hän ei nähnyt risteyksessä
olevaa monikymmenmetristä
kuormaa, jonka kuljettaja teki
parhaansa viedäkseen ajokkiaan
eteenpäin.

Liikenteessä kohtaa kaikenlaista. Tuulimyllyn siipiä, huonosti käyttäytyviä kanssakulkijoita.
Mutta on niitä enkeleitäkin. Kun
mieleni teki käydä mottaamassa
takanani meuhkaavaa luomakunnan kruunua, totesin tyynesti, että meistä kaikista löytyy
kumpaistakin: sekä enkeliä,
että sitä keljumpaakin sorttia.
Liikenteessä ja muuallakin itse
ratkaisemme, kumpi puoli meistä
on enemmän esillä ja kummalle
annamme vallan. Tyhmyys on
sellainen synti, joka pitäisi antaa
aina anteeksi, näin on joku viisas
joskus sanonut. Se vain on joskus
tosi vaikeaa. Liikennettä ohjaavan
viittamiehen päättäväisyyttä ja
rauhallisuutta jaksoin hämmästellä koko ajan. Jos jokin oli sinä

Toppilan möljä kutsuu

HETKI LYÖ
Eiköhän lähdetä tänäkin
kesänä Oulun Toppilan Möljälle
viettämään mukavaa iltaa.
SKAL Oulun lääni ry on
varannut entiseen tapaan 200
lippua lauantain 13. heinäkuuta
klo 19.00 esitykseen. Lippujen
hinta 25 € /hlö + mahdollinen
laskutuslisä 5 €.
Entiseen tapaan tarjoaa SKAL
Oulun lääni ry kaikille ryhmämme jäsenille leivoskahvit ennen
näytäntöä klo 18.00. Samalla nostamme maljan yhdistyksemme
kuudelle vuosikymmenelle.

Hetki lyö on Esko Janhusen kirjoittama elämänmakuinen ja hauska
kertomus mieheksi kasvavasta
pojasta, jonka elämän käännekohtiin Kirkan musiikki liittyy lähes
mystisellä tavalla.
Tanssilavan katveessa, kun
tulevien vanhempien rakkaus syntyy Kirkan keikalla. Poika syntyy
Ladan takapenkillä matkalla synnytyssairaalaan, kun auton jarrut
hirttävät kiinni ja radiossa soi
Kirkan laulama Born to be wild.
Niin eletään nuoruus, koetaan
ensirakkaus ja etsitään itseä halki
Suomen ulottuvassa Odysseiassa...
ja Kirkan musiikki soi.

aamuna enkelin siiven kosketus,
niin juuri hän.
Olemme Kalajoella järjestäneet raskaan liikenteen kirkkopyhiä jo kolmena vuonna. Ensi
syksynä järjestämme taas. Se on
lauantaina 14.9. ja on nyt erilainen kuin koskaan ennen. Klo 15
alkaen pidämme raskaan kaluston
tapahtuman seurakuntakodin
pihalla ja klo 18 alkaa kirkossa
tuomasmessu. Laittakaa jo nyt
kalentereihin ylös, sillä järjestämme sen ennen muuta kuljettajia ja
heidän perheitänsä varten.
Valoisaa ja lämmintä kesää
kaikille kuljetusalalla toimiville.
Enkelten suojaa jokaiselle matkallenne.

Suvi Lehtimäki
kappalainen
Kalajoen seurakunta

Esityksessä kuultavia hittejä
ovat mm. Mrs. Robinson, Kahden
hullun matka, Lady Madonna,
Anna käsi, Daa- da daa-da, Leijat
ja Hetki lyö.
Otto Kanervan ohjaama musiikkinäytelmää tähdittävät Ria Kataja,
Tatu Siivonen ja Petja Lähde.
Mukana on myös Risto Tuorila.
Orkesterin kapellimestarina toimii
Antti Vauramo.
Mukana myös tanssijat sekä
livebändi!
Todettakoon,että samana viikonloppuna on Oulussa myös
nelipäiväinen Rotuaaripikniktapahtuma, jossa on mukana maan
parhaita artisteja. Lauantai-iltana
esiintyy J. Karjalainen, Kaija Koo
ja Laura Närhi. Liput on syytä
varata myös sinne. Mahdolliset
majoitusvarauksetkin on syytä
tehdä pikaisesti.

Uusia tuulia

Arvoisat SKAL Oulun lääni ry:n jäsenet. SKAL Oulun lääni ry nimeä
käytämme vielä siihen asti kunnes vuosikokouksessamme valittu SKAL
Pohjois-Suomi ry nimi on saanut lainvoiman.
Kokouksessa oli puhetta yhdistymisestä Lapin Liikenneyrittäjien
kanssa. Asian tiimoilta on käyty keskusteluja eri yhteyksissä ja viimeksi
kävimme Kemissä neuvottelussa Pohjaset Oy: n tiloissa, jossa teimme
niin sanotun nelikenttä analyysin. Pohdimme mahdollisen yhdistymisen tuomia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tähän
mennessä on tullut esille enemmän vahvuuksia ja mahdollisuuksia.
Seuraavaksi kyselemme muilta alueyhdistyksiltä, joissa yhdistymisiä
on tehty, miten he ovat onnistuneet asiassa ja minkälaisia kokemuksia
heillä on. Palaamme aiheeseen seuraavan kerran syksyllä, jolloin lappilaiset tulevat vuorostaan käymään Oulun seudulla. Kuuntelen mielelläni
kommentteja asian tiimoilta.
Uusi toiminnanjohtajakin on valittu. Hakijoita oli määräaikaan
mennessä kolmekymmentäkuusi ja pari vielä määräajan jälkeenkin.
Liikkeellä oli jokseenkin tasokas hakijajoukko. Vuosikokouksen valtuuttamina hallitus valitsi viisi henkilöä haastatteluun. Haastattelun suoritti
hallituksen valitsema kolmen hengen ryhmä ja Hessu toimi tarkkailijana
ja kirjurina. Noin seitsemän tunnin työrupeaman jälkeen valitsimme
yksimielisesti Uuden miehen pestiin. Nimi ja kuva on julkistettu lehden sivulla 11. Tarkempi esittely lehtemme seuraavassa numerossa,
jolloin työt on alkanut jo täyspäiväisesti. Ensi tapaaminen kuitenkin
jo Oulussa Toppilan Möljän kesäteatteri-illassa, jossa nostamme myös
maljat kuusikymmentä vuotiaalle yhdistyksellemme. Toivottavasti
mahdollisimman moni pääsee paikalle.
Mitta- ja painoasiat ei menneet ihan niin kuin oli kaavailtu, mutta
päätös on nyt tehty ja katsotaan mihin se johtaa. Toivottavasti jäsenistömme saa oman siivunsa uusien mittojen ja painojen mahdollisesta
hyödystä. Seuraavaksi pitää miettiä, mitä uudistettavaa olisi tieliikennelaissa, joka joudutaan avaamaan vielä tämän vuoden puolella
eduskunnassa. Samassa yhteydessä olisi mahdollista yrittää ujuttaa
muitakin uudistuksia mitta- ja paino- asian lisäksi lakiin. Mikäli olette
kokeneet epäkohtia tai muita uudistustarpeita, niin olkaapa yhteydessä
toimistolle tai allekirjoittaneeseen.
Oikein hyvää kesän jatkoa kaikille
Jari Rusanen
puheenjohtaja
jari.nostojakuljetus@sotkamo.net

Miten liput hankitaan ?
Lippuvaraukset tehtävä 3.
heinäkuuta mennessä.
Voit hankkia liput sähköpostilla
osoitteesta info@merioulu.fi. Laittakaa ”salasana ”SKAL”. Merioulu
postittaa ja laskuttaa liput. Laskuun
tulee tällöin 5 euron laskutuslisä.
Voitte myös soittaa Merioulun
toimistolle puh 010 309 5470 tai 050
595 1497 ja varata liput. Mainitse
”SKAL kiintiö”.
Liput voi käydä myös lunastamassa Meri Oulun lippukassalta Pitkänmöljäntie 2 (auki ma-pe11-17)

REINON REISSU ELOKUUSSA
KUUSAMON RUKALLE !!
Oulun ja Lapin läänin Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen
Kuljetusyrittäjät ry pitävät yhteisen syystapahtuman
Kuusamon Rukan Rukasalongissa.
Ajankohta on 16.-18.elokuuta, Kemijärventie 235. Puitteet tapahtumallemme tulevat olemaan mitä parhaat.
Rukasalongin järeät kelohirsihuvilat asettuvat Salonkijärven ympärille luontoa mukaillen, vain 4 km päähän Rukan ydinalueesta.
Huvilat ovat erittäin korkeatasoisia ja majoitustilaa löytyy jopa 16
hengelle per mökki eli petipaikkoja on yhteensä noin 200 kpl.
Kokoonnumme perjantai-iltana 16. elokuuta. Viikonvaihde tulee
sisältämään mukavaa yhdessä oloa - on karaokea, monenlaista
leikkimielistä kisaa ja luonnollisesti hyvää ruokaa ja tanssia.
Jos innostusta riittää, on Rukan Salongista helppo lähteä pikku
patikoinnille Rukalle. Mutta lähempänäkin on mahdollisuuksia.
Rukan Salongin aluetta kiertää vesialue, joka on asukkaiden
käytössä. Siellä voit kalastaa, uida tai soudella turvallisesti. Rukan Salonki tarjoaa myös takuuvarman kalastuspaikan omalla
lammella, johon on istutettu kirjolohta. Alueella on myös Beach
Volley – rantalentopallokenttä !
Tilaisuutta on vahvasti järjestelemässä Määtän Jorma, joka on
päättänyt pikkuhiljaa luopua Närkontilauskirjastaan. Samoin
mukana on viime syksynä Wetteri Powerilta eläkkeelle siirtynyt
Heikkisen Jaska ja joulukuussa SKAL Oulun lääni ry:n jättävä
Huhanantin Heikki.
Mukaan on sponsoreista jo lupautunut mm. Wetteri Power Oy,
Närko, BPW Kraatz Oy ja Teboil.
Lopulliset hintatiedot ja ilmoittautumisohjeet kesän jäsentiedotteessa.

PANKAAPA AJANKOHTA JO YLÖS ALLAKOIHIN
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Oulun seudun opinto-ohjaajat logistiikkaopissa
Kuljetusala .com aloitti tammikuussa yhteistyön Taloudellisen
tiedotustoimiston TATin kanssa
Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman
osalta. Logistiikka-alan projektipäällikkö Marika Mertala vie logistiikkatietoutta yläkoulujen ja lukioiden
opetushenkilöstölle ja Oulun seudun
opinto-ohjaajien koulutuspäivä oli
osa tätä logistiikka-alan vetovoimaisuustyötä.
Taloudellinen tiedotustoimiston
(TAT) logistiikka-ala ja Samalle
viivalle- hanke järjesti Oulun seudun
opinto-ohjaajille Työelämä- koulutuspäivän Kempeleessä 12.4. Koulutuspäivän tavoitteena oli antaa opoille
työkaluja koulu-yritysyhteistyöhön
ja monikulttuuristen nuorten ohjaamiseen ja erityisesti tehdä logistiikkaalaa ja sen monimuotoisuutta tutuksi.
Paikalla oli 16 opinto-ohjaajaa eri
puolelta Oulun seutua sekä useita
kuljetusalan yrityksiä tuomassa
työelämätietoutta ja kertomassa alan
kuulumisia.
Opinto-ohjaajat ovat keskeisessä
roolissa ohjatessaan yläkouluikäisiä
jatko-opintojen pariin ja siksi heillä
tulee olla ajantasaista ja kattavaa
tietoa kuljetusalan tarjoamista
mahdollisuuksista. Koulutus järjestettiin Oulun seudun ammattiopiston
Kempeleen yksikön tiloissa, jossa
koulutetaan logistiikkaa, joten tilojenkin puolesta logistiikka oli hyvin
näkyvillä. Logistiikan perustutkintoa
2. vuosiluokalla opiskelevat nuoret
Emmi ja Erik kävivät esittäytymässä
ja vastaamassa opojenkysymyksiin.
Kysymykseen mikä on ollut koulutuksessa vaikeinta Erik vastasi,
ettei oikein mikään – jos asenne

Marika Mertala oli tyytyväinen
päivän antiin.

Heikki Huhanantti.

Jaana Kokko.

Zaya Aframilla on oikeaa asennetta
työntekoon.

on kunnossa, niin opiskelu kyllä
luonnistuu.
Aamupäivän aikana opot Oulun
Autokuljetus Oy:n toimitusjohtaja
Jaana Kokko avasi logistiikka-aihekokonaisuuden ja kertoi yrityk-

sestä ja omalta osaltaan työelämän
pelisääntöjä, joka oliopinto-ohjaajille
mieluinen keskustelunaihe.
SKAL Oulun lääni ry:n toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti sai
toimeksiannon kertoa logistiikkaalan tulevaisuudesta ja sen hän
todella tekikin. Aluksi hän selvitti,
mitä logistiikka on. Logistisia
toimintoja ovat ostot, kuljetukset,
varastointi, materiaalinkäsittely sekä
logistisen ketjun hallintaan liittyvä
tietohallinto. Kaikki nämä osa-alueet
tarvitsevat tekijöitä. Koulutusreittejä
alan ammatteihin löytyy niin ammattiopistoista, ammattikorkeakouluista
kuin yliopistoistakin.
Työvoimasta tulee lähivuosina
kova kilpailu eikä nuoria tulisi
kouluttaa aloille, joilta ei työllistytä.
Ammattikoulutuksessa tulee olla
vahva työelämälähtöisyys ja yhteyksien tulee olla tiiviit niin yrityksien,
koulujen kuin oppilaiden kesken.
Kuorma-autoliikenteen merkitys
Suomessa on erityisen suuri. Toimialan kokonaisliikevaihto on noin 5
miljardia ja lähes 90 % tonneista
kulkee kumipyörillä. Tarvitsemme-

Emmillä ja Erikillä on motivaatio kunnossa.

Autokoulunopettajat
vierailulla

kin kuljetusalalle vuosittain yli 3500
uutta kuljettajaa ja nämä työpaikat
säilyvät Suomessa, painotti Heikki.
Uuden ajokorttijärjestelmän ja
ammattipätevyysvaateiden vuoksi
toimiala on huolissaan työvoimasta. Kuljetus- ja logistiikka-alan
koulutuspaikkoja on liian vähän.
Siksi puolustusvoimien merkitys
ammattikuljettajien kouluttajana
on lisääntynyt. Heikki toivoikin,
että opot informoivat oppilaita, että
kuorma-autonkuljettajan ammatti
on mahdollista saada puolustusvoimista vuoden varusmiespalveluksen
yhteydessä.
Pohjois-Suomen merkitys myös
logistisesti on lisääntymässä merkittävien investointien vuoksi. Yksinomaan Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun ja investointien on laskettu
olevan vuoteen 2020 mennessä yli 15
Mrd€.Etenkin kaivosteollisuuden
näkymät ovat lupaavia.
Koko kalottialueen valtavat
öljy- ,kaasu- ja mineraalivarannot
sekä Koillisväylän avaaminen
tulevaisuudessa tulevat lisäämään
alueen merkitystä ja toimeliaisuutta.
Osansa tästä saa varmuudella myös
Pohjois-Suomi. Logistiikka-ala tulee
tarvitsemaan tekijöitä koko ajan
enemmän, päätti Heikki Huhanantti
alustuksensa.
Päivän toisena teemana oli monikulttuurisuus. Teemaa avasi TATin
Samalle Viivalle-hankkeen projektipäällikkö Evelyn Sõerin lisäksi
Oulussa toimiva Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke (MANO). MANOn kautta paikalla oli logistiikkaa
opiskeleva Zaya Afram, joka kertoi
rakastavansa autoja ja siksi oli työ-

voimapoliittisen koulutuksen kautta
hakeutunut logistiikkaopintoihin.
Zaya oli liikkeellä oikealla asenteella
ja varmasti saa työpaikan alalta.
Iltapäivän aikana opinto-ohjaajat
pääsivät toden teolla työpajoissa
keskustelemaan yritysten edustajien
kanssa. Kuljetusliike Hanna Kinnunen Oy:n Hanna veti Yrittäjyystyöpajaa, Koskilinjat Oy:n Jussi
Laitinen oli mukana Rekrytointityöpajassa ja Vähälä Logisticsin
Pekka Sipilä toi työelämän näkökulmaa Työelämätaidot–työpajaan.
Keskustelun sorina täytti koulutustilan ja opinto-ohjaajat kuuntelivat
ja kyselivät innostuneesti.
Yritysten edustajat kokivat koulutuksessa mukana olon positiivisena.
OAK:n Jaana Kokko totesi, että ilmapiiri oli innostunut ja vuorovaikutteinen ja siksi oli miellyttävä kertoa
omasta yrityksestä ja sen toiminnasta.
Koskilinjojen Jussi Laitinen puolestaan kommentoi näin: ”Oli hieno
kokemus päästä ”opettamaan opettajia” ja kertomaan yritysmaailman
näkemyksistä. Tällainen pikakurssitus työelämän pelisääntöihin välittyy
opojen kautta sadoille ja aina sadoille
uusille oppilaille.”
Koulutus onnistui hyvin - logistiikka näkyi ja kuului koko päivän
ajan. Yritysten edustajat tekivät
päivästä opojen odotukset ylittävän ja
samalla saimme kuljetusalan viestiä
hienosti vietyä eteenpäin.
Teksti:
Marika Mertala, Taloudellinen
tiedotustoimisto TAT ja
Heikki Huhanantti, SKAL ry

Hanna Kinnunen vetämässä Yrittäjyys-työpajassa keskustelua riitti.

S KAL OULU N L ÄÄ NI RY 2013
Toiminnanjohtaja
Heikki Huhanantti
Toimisto Kiilletie 1 90620 Oulu

0400 282 785

heikki.huhanantti@skal.fi

0400 563 878
040 546 7838

jari.nostojakuljetus@sotkamo.net
jani@palosaari.info

0400 386 406
044 068 0168
044 540 6694
0400 264 609
0400 285 471
0400 890 250
0400 380 582
040 825 9042

mikko.fali@mail.suomi.net
juha.rahkola@kuljetusrahkola.fi
kuljetukset.haapalainen@email.com
pitkanenky@qteam.fi
ari.pesonen@kuljetus.inet.fi
elintarvikekuljetus@karhula.info
rauno.kemppainen@luukku.com
timo.heikkinen15@luukku.com

HALLITUS 2013
Pj. Jari Rusanen
Sotkamo
Vrpj. Jani Palosaari Oulu

Varsinaiset jäsenet

Autokoulunopettajat, poliisin ja Ajovarma Oy:n edustajat pitivät
helmikuussa Autokoulupalaverin uusissa tiloissamme.

Mikko Fali
Juha Rahkola
Pekka Haapalainen
Erkki Pitkänen
Ari Pesonen
Sulo Karhula
Rauno Kemppainen
Timo Heikkinen

Oulu
Kalajoki
Sotkamo
Kuusamo
Pyhäsalmi
Muhos
Kajaani
Puolanka
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Näin noudatat yrittäjäkuljettajien työaikalakia
Ketä laki koskee?

Mitä laki määrää?

Laki koskee yrittäjäkuljettajia.
Yrittäjäkuljettajalla tarkoitetaan
yrittäjää, jonka pääasiallinen
ammattitoiminta on matkustajien
tai tavaroiden kuljettaminen tieliikenteessä liikenneluvan nojalla.
Lakia sovelletaan ajo- ja lepoaika-asetuksen alaisten kuljetusten harjoittajiin, eli ei esimerkiksi
vain pakettiautoilla kuljetuksia
suorittaviin yrityksiin.

1. Em. työaikalain tarkoittaman työn osalta pätevät
seuraavat määräykset:
-Yrittäjäkuljettajan enimmäistyöaika on 48 tuntia viikossa.
Tätä voidaan pidentää 60 tuntiin
viikossa neljän kuukauden tasoittumisjaksolla.
Viikoittaisen 60 tunnin enimmäistyöaika voidaan ylittää
teknisestä tai työn järjestämiseen
liittyvästä syystä. Tällöin käytetään kuuden kuukauden tasoittumisjaksoa laskettaessa 48 tunnin
viikoittaista enimmäistyöaikaa.
Jos 24 tunnin jaksoon kuuluu
yöaikana (kello 01 – 05) tehtyä
työtä, enimmäistyöaika on 10
tuntia. Tästä voidaan poiketa
teknisestä tai työn järjestelyyn
liittyvästä syystä.

Milloin laki on
voimassa?
Kesäkuun 1. päivästä 2013
alkaen.

Millaisiin tehtäviin
työaikalain
määräyksiä
sovelletaan?
Laissa tarkoitettuun työaikaan
kuuluu kaikki muu kuin yrityksen
yleinen hallinnollinen työ.
Lain tarkoittamaan työaikaan
kuuluu työ, joka on suoraan yhteydessä käsillä olevaan kuljetustehtävään, kuten lastaus, purku,
puhdistustyö, tekninen huolto
ja viranomaisten kanssa asiointi
kuljetustehtävään liittyen.

Mitkä tehtävät eivät
kuulu työaikalain
piiriin?
Yleinen hallinnollinen työ.
Hallinnolliseksi katsotaan työ,
joka ei ole suoraan yhteydessä
käsillä olevaan kuljetustehtävään.
Työaikaan ei kuulu esimerkiksi
kirjanpidon tekeminen ja kustannuslaskenta, kuljetusten suunnittelu, laskutus ja markkinointi.

Taukovelvollisuus:
- Jos työaika on 6 – 9 tuntia, on
pidettävä vähintään 30 minuuttia
taukoa
- Jos työaika ylittää 9 tuntia, on
pidettävä vähintään 45 minuuttia
taukoa
- Yksittäisen lepotauon vähimmäispituus on 15 minuuttia
2. Näiden määräysten noudattamisen on käytävä ilmi
yrittäjän työaikakirjanpidosta
tai muusta luotettavasta selvityksestä
Yrittäjäkuljettajalla on oltava kahdelta edelliseltä vuodelta työaikakirjanpito tai
muu luotettava selvitys, josta
ilmenevät:
- Työajat ja tauot
- Keskimääräistä työaikaa
käytettäessä tasoittumisjakso 48
tuntiin

- Mahdolliset poikkeukset
(yötyön 10 h maksimin ylitys tai
viikoittaisen 60 tunnin työajan
ylitys) perusteluineen
Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuljetusyrittäjän
tulee:
- säilyttää piirturin levyjä
tai digitaalisesta ajopiirturista
tallennettuja tietoja vähintään
kaksi vuotta sekä täydentää niitä
tarvittaessa sellaisten ajanjaksojen kirjauksella, jotka eivät käy
ilmi piirturitiedoista.
- kirjata ylös tasoittumisjakso,
mikäli 48 tunnin viikkotyöaika
ylitetään
- kirjata ylös 60 tunnin
viikkotyöajan sekä 10 tunnin
yöaikaa sisältävän työvuoron
ylitykset sekä niiden syyt
- Esimerkiksi: viikoilla 32-34
ylitetty 60 tunnin viikkotyöaika
kuljettajan sairaslomasta johtuen. 10 tunnin yötyöaikaa ylitetty
viikoilla 30–42 saariston lauttaaikatauluista johtuen.
-Suosittelemme, että yrittäjät kirjaavat ylös soveltavansa
työajan seurannassa 6
kuukauden tasoittumisjaksoa
1.6.2013 alkaen.
Edelleen suosittelemme,
että yrittäjä tallentaa
tietokoneelle esimerkiksi
word-dokumentin, johon
kirjaa 1.6.2013 soveltavansa 6
kuukauden tasoittumisjaksoa.
Tähän dokumenttiin yrittäjä
tekee jatkossa kirjaukset
poikkeamista ja niiden syistä.
Myös perinteinen ruutuvihko
kelpaa tarkoitukseen.
Tämän ohella on säilytettävä
piirturitietoja 2 vuoden ajan.

Ammattipätevyyskoulutusta
– Kursseja sekä arkipäiville että
viikonlopuille
SKAL Oulun lääni ry järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa kesän
ja alkusyksyn aikana ammattipätevyyskoulutusta seuraavasti:
Kaikki koulutukset Oulun Ruskossa, Kiilletie 1
Työturva
maanantai
lauantai
perjantai
lauantai

05.08.
24.08
06.09.
28.09.

klo 08.00
klo 08.00
klo 08.00
klo 08.00

Tieturva 1
maanantai 12.08.
lauantai
05.10

klo 08.00
klo 08.00

Ensiapu EA1
ti-ke
06-07.08 klo 08.00
ma-ti
26.-27.8. klo 08.00
ti-ke
10.-11.9. klo 08.00
ma-ti
30.9-01.10 klo 08.00
Hätä ensiapu
lauantai
10.08
tiistai
20.08
lauantai
07.09.

Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius
tiistai
18.06.
klo 08.00
tiistai
30.07.
klo 08.00
perjantai
09.08.
klo 08.00
maanantai 02.09.
klo 08.00
perjantai
20.09.
klo 08.00
Digipiirturi, ajo- ja lepoaika-asetus
perjantai
28.06.
klo 08.00
torstai
08.08.
klo 08.00
lauantai
31.08.
klo 08.00
Työhyvinvointi kuljetusalalla
lauantai
03.08.
klo 08.00
keskiviikko 04.09.
klo 08.00
keskiviikko 18.09
klo 08.00
Asiakaspalvelu
perjantai
23.08.
lauantai
07.09

Hallanukko Oy, Oulu
Kuljetus JP Hooli, Oulu
J & V Koneurakointi,
Haukipudas
JV Seikkala Oy, Temmes
Kalajoen Neliveto Oy,
Kalajoki
Konepalvelu Kupari Avoin
yhtiö, Kalajoki
Kuljetus Arto Hämäläinen,
Kempele

klo 08.00
klo 08.00

Kuljettaja ja ajoneuvotekniikka
lauantai
29.06.
klo 08.00
maanantai 29.07
klo 08.00
tiistai
03.09.
klo 08.00
Trukkiturvallisuus
lauantai
17.08.

Uusia jäseniä

klo 08.00
klo 08.00
klo 08.00

klo 08.00

ADR – koulutusta
1.- 2.8.
ADR täydennys YT sis. kaikki luokat ja säiliökoulutus
15.-16.8.
ADR täydennys YT sis. kaikki luokat ja säiliökoulutus
26.-27.8.
ADR täydennys YT sis. kaikki luokat ja säiliökoulutus
12-13.9.
ADR täydennys YT sis. kaikki luokat ja säiliökoulutus
19.-22.8
ADR Yhdistetty peruskurssi YP kaikki luokat
12.-13.8.
ADR Säiliökuljetusten erikoiskurssi ES
05.-6.9.
ADR Säiliökuljetusten erikoiskurssi ES
03.9.
ADR täydennys TP ei sisällä luokkia 1 ja 7 ei säiliö
26.-28.6.
ADR Peruskurssi P ei sisällä luokkia 1. ja 7
05-07.8.
ADR Peruskurssi P ei sisällä luokkia 1. ja 7
28.-30.8.
ADR Peruskurssi P ei sisällä luokkia 1. ja 7
23.-25.9.
ADR Peruskurssi P ei sisällä luokkia 1. ja 7
Ilmoittautumiset kursseille: Heikki Huhanantti 0400 282 785 / heikki.
huhanantti@skal.fi
Ps. Jos haluatte omalle paikkakunnalle oman kurssin – olkaapa
yhteydessä!

Kuljetus M. Rantala,
Kalajoki
Kuljetus Mikko Lämsä
Kuusamo
Kuljetus Niskanen Ky,
Pyhäsalmi
Kuljetus T Takanen Ky,
Sievi
Liikenneyhtiö Nykänen Oy,
Oulu
Maanrakenus R Jussila Oy,
Ii
Pihkakiito Oy,
Pyhäsalmi
Raahen Bitumikate Ky,
Raahe
Tervetuloa mukaan !

Liittokokouksen yhteydessä huomioitiin yhdistyksemme puheenjohtajana vuosina 1993- 2003 toiminutta Pauli Ripattia, hänen lopettaessaan
kuljetusyritystoiminnan. Huomionosoituksen luovutti puheenjohtaja
Jari Rusanen.
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SKAL Oulun lääni ry:n uusi varapuheenjohtaja
Jani Palosaari esittelyssä:

Tavoitteena nuorten
aktivoituminen

Mulliauton
mutkikkaat matkat
Kylläpä kuorma-autoilijat yllättivät taas positiivisesti ! Tässä ryhmässä on lahjakkuuksia joka lähtöön.
Talvella minuun otti yhteyttä kärsämäkinen Martti Ojalehto, jo
eläkkeelle siirtynyt kuljetusyrittäjä. Hän kertoi ryhtyneensä aikamiehenä
kirjailijaksi. Sain luettavakseni Martin uusimman kirjan Mulliauton
mutkikkaat matkat, jonka seurassa aika vierähti ja sain kokea mielenkiintoisen lukuelämyksen.
Kirja kertoo 1960 -luvun maaseudusta, jolloin vielä pienenkin mummunmökin pihapiiriin kuului navetta. Martti Ojalehto kertoo tuon ajan
elämästä erityisen sujuvasti, vahvalla huumorilla höystettynä. Kirjassa
esitellyt karjanostajat ovat olleet myös aivan oma ”rotunsa”, joilla juttua on piisannut.
Kirjassa saa liikkuva poliisikin osansa, etenkin erään jarrutestin
yhteydessä. Myös iskelmätähti Dannyllä on oma kiinnostava osansa
tässä kirjassa. Mikä, sekin selviää lukemalla.
Lukuelämystä höystää myös monipuolinen murteiden kirjo, on pohjalaasen lisäksi mm. savon murretta ja selostettiinpa tilanteita joskus
”turkkulaismurtellan”.
Myös yhteiskunnan murrosta, maatalouden ylituotantoa ja maaltamuuttoa ja ihmisten mielialoja käsitellään kirjassa vahvasti.
Kirjasta tihkuu myös erotiikkaa ja mielikuvitus pääsee varmasti
lentoon lukijoiden mielessä.
Miksipäs et sinäkin lähtisi matkaan mielenkiintoisten kertomusten
maailmaan. Se kannattaa. Nauruhermot ovat kovilla ja mielikuvitus
lentää. Samalla saat vahvan kuvauksen siitä, minkälaista on ollut maaseudun elämä ja autoilijan arki 1960 – luvulla.
Kirjaa voi tilata suoraan Martti Ojalehdolta puh.044 308 0328.
Kirjan hinta on postituksineen 35 €.
Heikki Huhanantti

SKAL Oulun lääni ry:n vuosikokous valitsi uudeksi varapuheenjohtajakseen 36 vuotiaan Jani
Palosaaren. Jani toimii tällä hetkellä
myös Oulun Kuorma-autoilijat ry:
n puheenjohtajana. Kipinä SKAL
- järjestötyötä kohtaan on herännyt
pikkuhiljaa.
Jani kävi tavaraliikenneyrittäjäkurssin vuonna 2007. Janin isällä
Kari Palosaarella on Lattiapalvelu
K. Palosaari Oy, jolla on omiin kuljetuksiin hankittu ajoneuvoyhdistelmä.
Vuonna 2008 yritys hankki toisen
ajoneuvoyhdistelmän, jolla ajetaan
Oulun Autokuljetus Oy:n operoimia
elintarvikekuljetuksia Oulu-Helsinki
välillä.

Miten kiinnostuit
kuljetusalasta ?
-Kuten tuli esille, meillä oli
omiin kuljetusiin kalusto ja käytyäni Vaajakosken Autokoulussa
yhdistelmäajoneuvonkuljettajan
ammattitutkinnon, pyydettiin minua
operoimaan yrityksen suorittamia
kuljetuksia. Sain siinä vaiheessa
kipinän kuljetusalalle suuntautumisesta. Takana on nyt runsaat neljä
vuotta kuljetusyrittäjyyttä ja täytyy
sanoa, että haasteellinen ala tuli
valittua. Toimialamme kulurakenne
on sellainen, että on pidettävä tarkkaa
seurantaa, ettei mitään pahempia
yllätyksiä pääse tapahtumaan.
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Tarjous koskee henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksia.

Onneksi on katsastus!

Kuljetusala tarvitsee
vahvan edunvalvojan

Putaan
Katsastus
Virpiväylä 11
Haukipudas
08 340 700

Konetien
Katsastus
Konetie 3
Oulu
(Rusko)
08 331 7151

Äimätien
Katsastus
Äimätie 5
Oulu
(Äimärautio)
08 338 060

Ota käyttöösi uusi, turvallinen
Truck+ -tankkaus.

Truck+ -palvelu on turvallinen tapa tankata. Truck+ -tankkauksessa et
tarvitse korttia. Palvelu on kehitetty helpottamaan ja nopeuttamaan
raskaan kaluston tankkausta. Tutustu ja tilaa Truck+ -palvelu käyttöösi
osoitteesta www.neste.ﬁ/truck tai soita omalle yhteyshenkilöllesi.

www.neste.ﬁ

Parasta Parhaille.
Kovaan käyttöön suunniteltua Teboil HiDieseliä ja Teboil Moottoripolttoöljyä on tarjolla kaikkialla, missä raskas kalusto liikkuu.
Teboil-verkostossa on jo yli 210 D-automaattia ja yhteensä lähes
460 tankkauspaikkaa. Ota verkosto haltuun Teboil D-kortilla!
Lisätiedot aluemyyntipäällikkö Jukka Pakaslahdelta 040 566 3265.

Ajanvaraukset: www.avainasemat.fi
Lakeuden
Katsastus
Takatie 7
Kempele
08 5546 707

myös nuoremmat yrittäjät ja heidän
perheensä.
Jani toimii valtakunnallisessa
SKAL Nuorten ryhmässä SKAL
Oulun lääni ry:n edustajana. Yksi
palaveri on pidetty.
-Oli mielenkiintoista keskustella
ja ideoida samanhenkisten kanssa.
Odotan mielenkiinnolla seuraavaa
kokousta, joka pidetään elokuussa
Power Truck tapahtuman yhteydessä,
totesi Jani ja lähti jatkamaan autotalliprojektiaan.
h.h

Jani hankki toissa vuonna omakotitontin Oulun Metsokankaalta
ja sen jälkeen on kaikki vapaa-aika
mennyt rakennusprojektissa. Toki
asumme jo talossa, mutta autotallin
rakentaminen ja piha-alueen teko
ovat tämän kesän projektina. Toivottavasti syksyllä olisi tilanne, että voisi
täällä kotonakin vähän hengähtää.
Touhua myös vapaa-ajalla varmasti
riittää, siitä pitävät huolen perheen
12, 11 ja 9 vuotiaat lapset.

€

(ei sisällä pakokaasumittauksia)

sen toiminnasta. Näin on Oulussa jo
pitkään tehtykin
Kun jäsenkunnan keski-ikä on
selvästi yli 50 vuotta, ei nykyinen
toiminta kaikilta osin kiinnosta
nuorta yrittäjäkuntaa. Mielestäni
SKAL:n keskeinen tehtävä niin
valtakunnallisella kuin aluetasolla
on edunvalvonta ja jäsenpalveluista
huolehtiminen. Tässä työssä on
järjestö mielestäni onnistunutkin,
mutta nuoret odottavat toimintaan
enemmän tilaisuuksia ja tapahtumia, jossa huomioitaisiin paremmin

Puuhaa riittää

Jani Palosaari pitää tärkeänä, että
myös nuoret kuljetusyrittäjät saadaan
SKAL jäseniksi ja samalla toimintaan
mukaan. Nuorempi yrittäjä voisi
käydä mm. tavaraliikenneyrittäjäkursseilla puhumassa SKAL :sta ja

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS

Kohti uusia haasteita.Jani Palosaari uskoo kuljetusalan tulevaisuuteen,
sillä kuljetuksia tarvitaan aina.

www.teboil.ﬁ
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Vakuutus vaikka
satavuotiaaksi saakka
Ennakointi, hoito ja toipuminen kuuluvat kokonaisvaltaiseen henkilövakuuttamiseen.
Pohjola panostaa terveyteen
ja hyvinvointiin uudistamalla
terveysvakuutuksensa. Vakuutus
korvaa huomattavasti aiempaa
monipuolisemmin terveyden
hoitamisesta aiheutuvia kuluja.
Lisäksi vakuutuksen yläikäraja on
nostettu sataan vuoteen.
Pohjola Vakuutus laajentaa
henkilövakuuttamista. Samat
henkilövakuuttamisen ratkaisut
ovat A-Vakuutuksen asiakkaiden
käytössä. Asiakkaalle tarjotaan
entistä laajempaa hoitoketjua
terveyden ja hyvinvoinnin turvaksi. Keskeistä ovat hyvinvoinnin varmistaminen, sairauksien
ennaltaehkäisy ja vahingon
sattuessa potilaan nopea paraneminen.
– Vakuutusta ei tule enää nähdä kaikkein pahimman kautta,
vaan keinona pysyä voimissa
pidempään. Nykyiset tapaturma- ja hoitokuluvakuutukset
keskittyvät pääsääntöisesti
hoitoon. Me olemme uusineet
henkilöasiakkaiden terveyden
ja hyvinvoinnin vakuutukset
vastaamaan tämän päivän asiakkaiden tarpeita, kertoo Pohjola
Vakuutuksen aluejohtaja Heikki
Palosaari.
Uudella terveysvakuutuksella
voi edistää terveyttä, hoidattaa

itsensä nopeasti ja saada tukea
sairaudesta tai tapaturmasta
toipumiseen. Uuteen terveysvakuutukseen kuuluvat esimerkiksi hammasturva ja potilasta
kuntouttavat psykoterapia- sekä
fysioterapiahoidot. Vakuutus
ei myöskään lopu siihen, kun
potilas pääsee kotiin. Apua voi
saada mm. arjen pyörittämiseen
ja kodin muutostöihin
Lisäksi vakuuttamisessa on
uutta mm. se, että asiakas saa
vakuutuksesta tukea kunnon
kohentamiseen, jos katsotaan,
että se ennaltaehkäisee vakavaa
sairastumista.

Ikärajat poistuvat
Aiemmin ei yli 65-vuotiaita ole
vakuutettu sairauksien varalta.
Vakuutusturva on päättynyt
juuri silloin, kun ihminen jää
eläkkeelle ja työterveyshuollon
ulkopuolelle. Nyt vakuutukset
jatkuvat paljon pidempään, aina
100 vuoteen asti.
– Yksi asiakkaiden eniten toivomia uudistuksia on matkustajavakuutuksen ikärajan nostaminen.
Myös uusi matkustajavakuutus on
voimassa satavuotiaaksi saakka,
Palosaari huomauttaa.

Hoitoketju lyhyemmäksi, toipuminen
nopeampaa

keskeistä on myös vahingon sattuessa potilaan nopea hoitoon
pääsy ja hoitoketjun merkittävä
lyheneminen.
Pohjola Vakuutuksen perustamassa ortopedisten sairauksien
ja vammojen tutkimukseen ja
hoitoon keskittyvässä päiväkirurgisessa Omasairaalassa hoitoketju pystytään jopa puolittamaan
keskimääräisiin hoitoaikoihin
verrattuna.
– Sairaalan toimintaperiaatteena on kokonaisvaltainen
asiakkaasta huolehtiminen.
Etusijalla on ensiluokkainen
hoito ja asiakkaiden tyytyväisyys,
Palosaari sanoo.

Suomalaiset vakuuttavat
omaisuutensa paremmin
kuin itsensä
Suomalaiset pitävät tärkeänä
varautua omaan tai perheenjäsenen sairastumiseen. Kuitenkin
siihen on varauduttu paljon
huonommin kuin auton tai kodin
vahinkoon (OP-Pohjola-ryhmän
kotitalousbarometri 2012).
Alle kolmannes suomalaisista
on vakuuttanut oman terveytensä sairaskuluvakuutuksella.
Sen sijaan kotivakuutus on 86
prosentilla ja vapaaehtoinen
autovakuutus 56 prosentilla suomalaisista (Finanssialan keskusliitto, Vakuutustutkimus 2012).

Hyvinvoinnin tukemisessa

Ammattiliikenteen asiantuntija
– A-Vakuutus Oy
A-Vakuutus osana Pohjolaa
tarjoaa perinteisesti parhaat vakuutusratkaisut ammattiliikenteelle. Aikoinaan autoilijoiden
itsensä perustama yhtiö jatkaa
selvänä markkinajohtajana tällä
sektorilla. Pohjois-Pohjanmaalla
reilut puolet luvanvaraisista
kuorma-autoista ja yli 40 prosenttia liikennevakuutetuista
moottorityökoneista on vakuutettu A-Vakuutuksessa tai
Pohjolassa.
Teemme läheistä yhteistyötä
SKAL:n valtakunnallisen organisaation ja alueyhdistyksen
kanssa. Hiomme nykyisiä ja kehitämme kokonaan uusia tuotteita
ratkaisemaan kuljetusyrittäjän
toiminnan riskejä. Viime vuosina
olemme panostaneet yrittäjän ja
hänen työntekijöidensä terveyden ja työssä jaksamisen ratkaisuihin. Tästä hyvänä esimerkkinä
ovat Terveysturva-tuotteemme,
jota tarjotaan ryhmäratkaisuna
ilman terveysselvitystä SKAL:n
jäsenille. Pelkkä työkykyisyys
riittää.
SKAL Oulun lääni ry:n toimiston muuton myötä Ruskoon Kiilletielle olemme jatkossa mukana
teemapäivissä paikan päällä ja
mietinnässä on myös viikoittaisen

A-Vakuutus keskittyy yrittäjien ja yritysten vakuuttamiseen.
Pääkohderyhmämme ovat henkilöliikenne, tavaraliikenne,
maarakennus- ja koneyrittäjät.
A-Vakuutus on osa vahvaa OP-Pohjola-ryhmää. Siten
käytettävissäsi ovat myös Pohjola Pankin rahoituspalvelut.
Asiakkaidemme työeläketurvasta huolehtii Ilmarinen.
Palvelunumeromme 03 04 05 06 on oma kaistasi
vahinko- ja vakuutuspalveluihin.
Verkkopalvelu on kätevä tapa hoitaa yrityksesi vakuutusasiat helposti,
turvallisesti ja aikaa säästävästi. Palvelun löydät osoitteesta
www.a-vakuutus.fi

päivystyksen järjestäminen. Yhdessä osuuspankkien, työeläkeyhtiö Ilmarisen ja Pohjola Pankin
rahoitusyhtiöpalveluiden kanssa
A-Vakuutuksella on tarjota laaja
kattaus palveluja ja ratkaisuja
ammattiliikenteen harjoittajalle. Toivottavasti tapaamme
näissä merkeissä. A-Vakuutuksen
toimisto jatkaa Oulun keskustassa Oulun Osuuspankin Isokadun
konttorin 6. kerroksessa. Tervetuloa asioimaan kanssamme.
OP-Pohjola ryhmä on edelläkävijä tarjoamaan myös sähköisiä palveluita. A-Vakuutuksen

asiakkaana voit hoitaa vakuutusasioita puhelimitse (03 04 05
06) tai netissä. Tarjoamme netin
lisäksi älypuhelimen tai tabletin
käyttäjille myös nykyaikaisen
mobiiliratkaisun vakuutus- ja
pankkiasioiden hoitoon. Yrittäjän aika on kallista ja päivät työn
täyteisiä. Netti- ja mobiilipalvelut ovat käytössäsi niin arkena ja
viikonloppuna kellon ympäri.
Aurinkoista ja
turvallista kesää!
Heikki Palosaari
Aluejohtaja

8

Oulu-Lappi vuosikokoukset Oulussa:

Paino- ja mitta-asia puhutti kokousväkeä
kok ousväkeä
SKAL Oulun lääni ry
ja Lapin Liikenneyrittäjät
ry järjestivät kolmannen
kerran vuosikokouksensa
yhdessä. Kohteena ei ollut
tällä kertaa tunturikohde,
vaan kokoukset pidettiin
Oulussa. Mietitytti, kiinnostaako Oulu kokouspaikkana
kohderyhmäämme. Epäilys
oli turha, sillä viikonvaihdetapahtumiin osallistui yli
150 henkeä.
Tälläkin kertaa perjantai-iltana
järjestettyihin maansiirto-, puutavara, elintarvike - kuin SKAL
sopimuksen kokouksiin osallistuttiin
aktiivisesti
Lauantaina heti aamu yhdeksältä
kokoontuivat Lapin ja Oulun alueyhdistykset vuosikokouksiinsa.
SKAL Oulun lääni ry:n kokouksen avannut puheenjohtaja Jari
Rusanen käsitteli ajankohtaisia
kuljetusalan aiheita. Jari uskoo, että
tavaraliikennelain uudistus tulee
selkeyttämään merkittävästi lain
valvontaa. Samoin traktoreiden
tulo liikennelupavaatimusten piiriin
on tervetullut asia. Myös mitta- ja
painoasia tulee etenemään, sillä
kehysriihessä on linjattu, että raskaat
yhdistelmät otetaan käyttöön tietyillä
teollisuudelle tärkeillä reiteillä.
Kuljetusyrittäjien työaikalain osalta
Jari totesi, että laki on kirjattu siihen
muotoon, ettei sanktioita on tulossa
ja päivittäistä työaikakirjaamista ei
vaadita.
Vuosikokous hyväksyi vuoden
2012 tilinpäätöksen ja hallituksen
kertomuksen vuoden 2012 toiminnasta sekä toimintasuunnitelman
vuodelle 2013. Kärkiasioina alueellisella tasolla on ammattiliikenteeseen liittyvä edunvalvonta sekä
jäsenpalveluiden kehittäminen,
jäsenhankinnan tehostaminen ja
ja ammattipätevyyskoulutuksen
toteuttaminen.

Jani Palosaari
varapuheenjohtajaksi
Yhdistyksen puheenjohtajaksi
vuosille 2013- 2014 valittiin edelleen
Jari Rusanen Sotkamosta ja varapuheenjohtajaksi Jani Palosaari Oulusta. Aiemmin varapuheenjohtajana
toiminut Seppo Heikkinen ei ollut
enää käytettävissä.

SKAL Oulun lääni ry:n
hallitus 2013
Vuosikokous valitsi erovuoroisten
tilalle edelleen Sulo Karhulan, Ari
Pesosen ja uusina Timo Heikkisen
ja Rauno Kemppaisen.
SKAL Oulun lääni ry:n hallituksen kokoonpano: Puheenjohtaja Jari
Rusanen Sotkamosta, varapuheen-

L i i k e y s t ä v i e n p u h e e n v u o ro n
pitänyt Håkan Kunnari painotti tiiviin yhteistyön merkitystä yrittäjien,
järjestön ja liikeystävien kesken.

Avoimuus. SKAL Oulun lääni ry vuosikokouksessa keskusteltiin perinteiseen tapaan asioiden oikeilla nimillä.

johtaja Jani Palosaari Oulu sekä
hallituksen jäseninä, Mikko Fali
Oulu, Juha Rahkola Kalajoki, Erkki
Pitkänen Kuusamo, Pekka Haapalainen Sotkamo, Rauno Kemppainen Kajaani, Timo Heikkinen
Puolanka, Sulo Karhula Muhos sekä
Ari Pesonen Pyhäsalmi.
Henkilökohtaisiksi varaedustajiksi valittiin: Risto Karjalainen Oulu,
Petri Haikara Raahe, Markku Niikkonen Kuusamo, Juhani Klemetti
Sotkamo, Asko Kananen Kajaani,
Jaakko Kyllönen Kuhmo, Markku
Juntunen Utajärvi ja Jari Siekkinen
Haapajärvi

varapuheenjohtajana huhtikuun
alkuun toimineen Matti Heikkilän
SKAL ajankohtaiskatsaus, sekä
kansanedustaja Mirja Vehkaperän
terveiset eduskunnasta sekä liikenne- ja viestintävaliokunnasta. Keskusteluissa nousi esille kuljetusalan
tämänhetkiset ajankohtaisimmat

asiat mitta- ja massa-asiat, yrittäjien työaikadirektiivi ja pohjoisen
tiehankkeet.
Ennen illallista kävimme seuraamassa stand up koomikkojen esitystä.
Estradilla olivat Andre Wickström ja
Al Pitcher. Meille oli melkoinen
yllätys, että Al Pitcher oli englanti-

lainen koomikko, joten kommukointi
ei kaikilta osin toiminut. No, tälläkin
kertaa ele-kieli auttoi.
Iltatilaisuudessa esitti liikeystävien yhteisen tervehdyksen toimitusjohtaja Håkan Kunnari Wetteri
Power Oy:stä. Lisäksi luovutettiin
posiolaiselle Eero Posiolle Tasavallan Presidentin 6.12.2012 myöntämä
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein ja rovaniemeläinen Liikenne
O.Niemelä Oy palkittiin lappilaisella kuljetusyrityspalkinnolla.
Palkintoa olivat vastaanottamassa
Esko ja Maila Niemelä.
Ensi vuoden kokousviikonvaihde
tultaneen pitämään Kittilän Levillä.
Ajankohta tulee olemaan maalishuhtikuu.

Nimenmuutos - SKAL
Pohjois-Suomi ry
Koska läänit on lakkautettu,
pidettiin perusteltuna muuttaa yhdistyksen nimeä. Vuosikokous päätti
yksimielisesti, että yhdistyksen nimi
muutetaan SKAL Pohjois-Suomi ry:
ksi. Puheenjohtaja Jari Rusanen
kertoi, että hallitus tulee yhdessä
Lapin Liikenneyrittäjät ry:n hallituksen kanssa selvittämään tämän
vuoden aikana mitä hyötyjä ja haittoja
syntyisi, jos yhdistystoiminta pantaisiin yhteen. Päätökset toimintojen
yhdistämisestä tehtäisiin vuoden
2014 vuosikokouksien yhteydessä.
Vuosikokous piti selvitystyön käynnistämistä perusteltuna. Todettakoon,
että yhdistysrekisterissä on ruuhkaa
siinä määrin, että virallinen vahvistus
nimenmuutokselle saataneen vasta
vuoden 2014 puolella.
Alueiden yhteisessä ajankohtaisia
asioita käsittelevässä osiossa kuultiin
liikeystävien tervehdykset, SKAL:n

Homma hallussa. Kokouksen puheenjohtajat Juha Rahkola ja Sakari Hankkila
hoitivat kokouksen rutinoidusti.

Puheenjohtajistot ja Mirja. Yhteiskuvassa Lapin Liikenneyrittäjät ry:n pj Kari Kähkönen, varapj. Raimo Pohjanen,
kansanedustaja Mirja Vehkaperä, SKAL Oulun lääni ry pj. Jari Rusanen ja uusi varapj. Jani Palosaari.

Mielipiteet vaihtelivat. Alueyhdistyksien yhteisessä SKAL ajankohtaisinfossa mitta- ja paino-asia synnytti vilkasta
keskustelua.
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Kokouksia &
maanrakennusinfo
SKAL Oulun lääni ry / Lapin Liikenneyrittäjät ry:n vuosikokousviikonvaihteen yhteydessä pitivät erikoisjärjestöt ja maanrakennuspuolen
yrittäjät omat kokouksensa.

Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:
VOLVO

SKUBA SUOMI OY

| SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR

raskaan kaluston varaosat
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Puh. 010 229 3090
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Kokkolassa

Kaskimäenkatu 2B,
33900 Tampere
Puh. 010 229 3081

Indolantie 27,
67600 Kokkola
Puh. 010 229 3098
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Oulussa

Orikedonkatu 16,
20380 Turku
Puh. 010 229 3082
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EKY kokous keräsi mukavasti väkeä eri puolilta Pohjois-Suomea.
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Katso uudistuneet sivumme: www.skuba.ﬁ

Etelänkatu

Montakohan ammattipätevyyspäivää minulla on käytynä?
Puumiesten kokouksessa mitta- ja painoasiaa käytiin läpi hyvin monipuolisesti.

Maansiirtoinfo keräsi tänäkin vuonna ilahduttavan paljon osanottajia.
Kaivosteollisuuden tarjoamat mahdollisuudet ovat varmasti aktivoineet
yrittäjiä.

Tiedon saat menemällä Trafin
sivuille tieliikenne/ammattiliikenne. Sivun oikeassa reunassa asiointipalvelut, josta pääset palveluun.
Palvelusta voit tarkastaa ja tulostaa
omat ammattipätevyyskoulutustietosi: kuorma- ja linja-auton-

kuljettajan sekä taksinkuljettajan
ammattipätevyyden perus- ja
jatkokoulutustiedot. Palvelu on
maksuton.
Palveluun tunnistaudutaan
verkkopankkitunnuksin.
Jos sinulla ei ole omia hen-

euroShell-dieselkortti
raskaalle kalustolle:
• Euroopan laajuisesti palveleva
huoltamoverkosto
• Tankkaa auto ja kuljettaja samalla
pysähdyksellä Shell TruckPort-huoltamoilla
• Yksinkertainen ja selkeä hinnoittelu
• Tehokas kustannusseuranta
euroShell Online -palvelulla
• Sähköpostihälytykset varmistavat turvallisuuden

SKAL Suoritealat Oulu-Lappi kokouksissa oli väkeä vähänlaisesti. Jatkossa
selvitellään Oulu-Lappi toimintojen yhdistämistä. Asia ratkennee elokuussa
Kuusamossa.

• Kattavat lisäpalvelut kuten alvpalautus, tie-, tunneli- ja lauttamaksut
• Shell Diesel – tasalaatuinen ja
korkealuokkainen polttoaine
• Laajeneva Adblue-verkosto,
nyt mm. Shell Ii, Oritkari ja
Shell Hirvaskangas

Lisätiedot/tarjouspyynnöt
Suomen, Ruotsin ja Norjan
Shell/St1 palveluistamme:
Risto.Parkkari@st1.ﬁ tai 0400-582410
St1 Ammattiliikenne Pohjois-Suomi
Limingan Seudun Kuorma-autoilijoiden vuosikokouksessa oli lupsakka
tunnelma.

www.shell.ﬁ www.eurohell.com

kilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, voit täyttää ja lähettää
Trafille samalta sivulta löytyvän
pdf lomakkeen. Saat paluupostissa informaation, kuinka monta
ammattipätevyyspäivää on hyväksyttynä.
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Oulu-Lappi yhteistyöryhmä koolla

Painorajoitetut sillat
P-Suomessa
Raskaan liikenteen enimmäiskorotuksen jälkeen tulee
valtakunnassa olemaan raskaan liikenteen painorajoitettuja siltoja lähes 700! Oheisesta kartasta ilmenee P-Suomen
tilanne.

±

RASKAAN LIIKENTEEN
ENIMMÄISMASSOJEN KOROTUS
Painorajoitetut sillat /
Pohjois-Suomi, versio 3.5.2013
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Maaliskuun vuosikokouksien valtuuttamina käynnistettiin selvitystyö Oulu – Lappi yhteistyön syventämiseksi.
Ensimmäinen kokous pidettiin toukokuun lopulla Kemissä Pohjaset Oy:n tiloissa.
Mukana olivat Kari Kähkönen, Sulo Karhula, Markku Isonikkilä, Raimo Pohjanen, Jani Palosaari ja Jari Rusanen. Asian työstämistä jatketaan taas syksyllä.
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Infotilaisuus mitoista ja massoista:
SKAL Oulun lääni ry toteutti
huhtikuun lopulla infotilaisuuden
mitta- ja painoasiasta. Torstai-illan
tilaisuuteen osallistui runsaat 70
kuljetusyrittäjää eri puolilta yhdistyksemme toimialuetta. Uudet
toimitilat osoittivat, että tiloissa
pystytään toteuttamaan joustavasti
jopa tämän suuruisia tilaisuuksia.
SKAL logistiikkapäällikkö Sakari Backlund kävi monipuolisesti
läpi toimialamme ajankohtaisia
asioita ja informoi, miten toimialamme tunnusluvut ovat selvästi
heikentyneet. Samalla hän esitteli
lukuja Suomen talouden kehityksestä, vientitulojen romahtamisesta
ja Suomen valiovelan kasvusta.
Rakenteisiin olisi tehtävä pikaisesti
muutoksia. Mutta mistä löytyvät ne
rohkeat ihmiset, jotka uskaltavat
ja kykenevät saamaan muutoksen
aikaan, kysyi Sakari.
Sakarin mitta ja painoesity-

Risto Leppänen.
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Sakari Backlund selvitteli perusteellisesti mitta- ja painoasiaan liittyviä
ongelmakohtia, joihin tulee saada muutoksia.

ksen yhteydessä käytiin vilkasta
keskustelua. Yrittäjäkunta piti
hyvänä SKAL :n linjausta monien
asiakohtien muuttamiseksi tai
toteuttamista asetusmuutoksen
yhteydessä.
Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta kertoi,
miten tieverkoston kunto heikkenee
koko ajan. Korjausvelka kasvaa
vuosittain 100 miljoonalla eurolla.
Päätieverkostolla ei Pohjois-Pohjanmaan alueella tule kantavuuden
osalta rajoituksia, mutta alemmalla
tieverkostolla on jo nyt runsaasti
painorajoitettuja siltoja ja painorajoitusuhan alla on kymmeniä
siltoja. Teiden ja siltojen kantavuuden parantamiseen on lupailtu
valtakunnallisesti rahoitusta 55 M€
vuosille 2014-2017, kertoi Risto
Leppänen.
Katsastukseen liittyviin ky-

Pasi Pellikka.
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Lehti on luettavissa:
luettavissa:
www.skal.
www
.skal.fi
fi/pohjantie
/pohjantie

NYT AUKI MYÖS LAUANTAISIN

symyksiin vastaili Pasi Pellikka
Autoilijan Avainasemista.
Paljon avoimia kysymyksiä on
katsastusrintamallakin.

KIITOHUOLTO OY on johtava raskaan liikenteen
huolto- ja korjaamokeskus, jonka monipuolisiin palveluihin
luotetaan. Erikoisalaamme ovat mm. kylmälaite ja
kuormatilakorjaukset.
Nyt olemme avoinna myös lauantaisin: 07:30-16:00
SAAVUTTAMAMME LUOTTAMUS ON PARAS PALAUTE!
KIITOHUOLTO OY
Oritkarintie 1 – 90400 Oulu
Vaihde: 010 520 7865
Fax: 010 520 7864

Miksi asiantuntijoita ei kuultu jo valmisteluvaiheessa, kysyi kokousväki oikeutetusti.

Työn vastaanotto: 010 520 7862
Varaosapalvelut: 010 520 7863
Pesupalvelut: 010 520 7867
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Uusi toiminnanjohtaja valittu
SKAL Oulun lääni ry on
valinnut uudeksi toiminnanjohtajakseen 37-vuotiaan logistiikkainsinööri
Taavi Heikkisen. Taavi
työskentelee Kempeleen
Siirtokuljetus Oy:llä kuljetusinsinöörinä. Taavi tulee
järjestömme palvelukseen
lokakuussa ja ottaa toiminnanjohtajan tehtävät vastaan joulukuussa, Heikki
Huhanantin siirtyessä
eläkkeelle.

Pertti
Höglund
60 -vuotta
Pertti Höglund toimi
SKAL Oulun lääni ry:n varapuheenjohtajana vuosina
1999- 2003 ja hallituksen jäsenenä vuosina 1996 -1998.
Perttiä kävi onnittelemassa
myös SKAL Oulun lääni ry:
n toiminnanjohtaja Heikki
Huhanantti. Hymyssä suin
muisteltiin menneitä.

SKAL:n ja Puolustusvoimien
yhteistoimintapäivä Jyväskylässä
SKAL :lla ja Puolustusvoimilla
on ollut perinteisesti vuosittainen
yhteistoimintapäivä. Oli luontevaa,
että tilaisuus toteutettiin Jyväskylän
kuljetusnäyttelyn yhteyteen, jossa
oli runsaasti kuljetus- ja logistiikka-alaan liittyviä oheistapahtumia
ja kokouksia.
Tilaisuudessa toimitusjohtaja
Iiro Lehtonen kävi läpi kuljetusalan ajankohtaisia asioita, kuten
mitta- ja massauudistusta sekä
tavaraliikennelakia. Majuri Arto
Purkunen kertoi Puolustusvoimien tulevasta Logistiikkalaitoksesta.
Muutoksia on tulossa merkittävästi,
sillä samalla tullaan varuskuntia
lakkauttamaan.
Koulutuspäällikkö Eino Simonen esitteli mm. SKAL:n uusittua
koulutusmateriaalitarjontaa ja
insinöörikomentajakapteeni Ilmo
Suurnäkki kertoi puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen
tämänhetkisestä tilanteesta. Lopuksi kuljetusyrittäjä Timo Ojala,
Kuljetusliike Pentti Ojala Ky:stä
selvitteli kuljettajien rekrytointia.
Yritys on palkannut jo pitkään
puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen käyneitä kuljettajia. Yritys
on ollut erittäin tyytyväinen kuljettajien ammattitaitoon.
Tilaisuus osoitti jälleen tarpeellisuutensa. Puolustusvoimien
kouluttamia kuljettajia pidetään
erittäin hyvinä kuljettajina. Nyt
olisi kaikin keinoin varmistettava,
että kuljetusala saisi rekrytoitua
nykyistä enemmän varusmiespalveluksesta vapautuvia kuorma- ja
yhdistelmäkortin saaneita nuoria
töihin kuljetusalalle

KEVYET JA KESTÄVÄT
Mielenkiintoinen yhteistoimintapäivä. Tilaisuudelle on tarvetta myös jatkossa.

PÄÄLLERAKENTEET

ALUCARILTA
Meiltä löydät puutavarakuljetukseen
toimivat ratkaisut, joihin saat myös
varaosat.

MET!
TUPENKIRISTI
HYDRAULISET
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Varmuudella puutavarapäällerakenteiden
kärjessä vuosikymmenestä toiseen!

www.alucar.com
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Kuvasatoa vuosikokouksista ja muista
alueen tapahtumista

Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry:n vuosikokouksessa keskusteltiin paljon mitta- ja painoasiaa. Tilaisuuden lopussa
huomioitiin viimeistä kertaa yhdistyksen vuosikokouksessa
käynyttä Heikki Huhananttia upealla lohi-puuveistoksella.

Oulun Kuorma-autoilijat ry:n vuosikokous pidettiin SKAL
Oulun lääni ry:n uusissa hulppeissa tiloissa. Yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jani Palosaari, yli 20 vuotta
tehtävässä toimineen Seppo Heikkisen ilmoittaessa, ettei ole
käytettävissä tehtävään.

Oulun Kuorma-autoilijat ry:n puheenjohtajana yli 20 vuotta
toiminutta Seppo Heikkistä huomioitiin vuosikokouksen
yhteydessä. Lahjan luovutti Heikki Huhanantti.

Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n vuosikokous pidettiin Suomussalmella viihtyisässä Vanhan Kurimon pirtissä. Osanottajamäärä jäi pienehköksi, mutta toki väkeä oli muidenkin
pöytien ympärillä. Sotkamo-lehti teki vuosikokouksesta ja
ajankohtaisista ammattiliikenneasioista hyvän artikkelin.
Pääaiheena mitat ja massat.

Kalajoen Kuorma-autoilijat ry suunnittelee alkavalle vuodelle
monipuolistaa toimintaa

Maaselän Autoilijat ry:n vuosikokous pidettiin Kome Oy:n
tiloissa, jossa kokouksen lomassa tutustuttiin tehtaaseen.

Taivalkosken Kuorma-autoilijat ry:n osanottajat kokoontuivat
ryhmäkuvaan hotelli Herkon edustalle.

Kuusamon Kuorma-autoilijat ry:n vuosikokousasioiden lisäksi
tuotiin tiedoksi, miten yrittäjän tulisi varautua tilanteisiin, joissa
hän itse ei pysty hoitamaan asioitaan esim. sairastumisen tai
onnettomuuden seurauksena.

Raahen Seudun Kuorma-autoilijat ry:n kokouksessa ideoitiin
yhdistyksen toimintaa, joka onkin ilahduttavasti aktivoitunut.

ADR täydennyskoulutusta uusissa toimitiloissa.

SKAL toimihenkilöt keikalle. Logistiikkapäällikkö Sakari
Backlund tutustui säiliökuljetuksiin. Kyydityksessä olivat
mukana oululaiset Kari Sjögren ja Juha Pelkonen. Reissulla
keskusteltiin varmuudella myös mitta- ja painoasiaa.

Oulun talousalueen rakennustoimintaan tutustunut järjestöpäällikkö Jari Pietilä totesi päivän olleen erittäin mielenkiintoinen. Kyyditsijänä toimi Mika Salmela.
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Puunkuormauksen Suomen mestari 2013
vaihtui – uusi mestari Tommi Matikainen
Puunkuormauksen Suomen
mestaruuskamppailu käytiin
perinteiseen tapaan SKAL
liittokokouksen yhteydessä
Kuopiossa.
Kilpailun voitti kymmenen sekunnin turvin kouvolalainen Tommi
Matikainen ajalla 5.48.
Karsintakilpailun perusteella
ennakkosuosikkien joukkoon kuuluneet sijoittuivat myös kärkeen. Jari
Sarajärvi Kuusamosta tuli kakkoseksi (5.58), ja Kari Heinonen Mikkelistä
sijoittui pronssille (5.59). Kilpailuun
pienenä ennakkosuosikkina lähtenyt
moninkertainen voittaja Kai Siren
jätettiin tällä kertaa neljänneksi.
Puunkuormaajamestarikiertueen 27
alkukilpailuun osallistui kevään aikana ennätykselliset 1051 kilpailijaa.
Suomen mestaruudesta kilvoitteli
alkukilpailutulosten perusteella 12
osanottajaa, joista viisi lääninmestaria ja seitsemän parasta aikojen
perusteella.
Alkukilpailujen yhteydessä
kamppailtiin myös yli 60-vuotiaiden
veteraanien ja naisten mestaruuksista. Naisten mestari on Riikka
Kekäläinen Suonenjoelta ajalla 8.42
ja veteraanien Seppo Lavikka Savitaipaleelta loistavalla ajalla 5.45.
Kilpailukiertueen pääjärjestäjinä
olivat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Cargotec Finland Oy ja
Veho Hyötyajoneuvot.

Voittajien on helppo hymyillä. Vasemmalta Jari Sarajärvi, Tommi Matikainen
ja Kari Heinonen.

+LDERQ6XRPHQ±MDNRNRPDDLOPDQ±WXQQHWXLQSXXWDYDUDQRVWXULHQWXRWHPHUNNL
+LDEWXRWHSHUKHHVHHQNXXOXYDW+LDE/RJOLIWMD+LDE-RQVHUHGSXXWDYDUDQRVWXULW,WVH
DVLDVVDQLPHl+LDENl\WHWllQPRQHVWL\OHLVQLPHQlNXYDDPDDQQRVWXULD\OHHQVl

Loppukilpailun tulokset:
Nimi
Matikainen, Tommi
Sarajärvi, Jari
Heinonen, Kari
Siren, Kai
Niskanen, Reijo
Simpanen, Saku
Kemppainen, Juha
Laine, Jori
Lavikka, Seppo
Hintikka, Jussi
Torvinen, Jouni
Aho, Jari

+LDEHGHOOlNlYLMl

Kotipaikkakunta
Kouvola
Kuusamo
Mikkeli
Pornainen
Rovaniemi
Pielavesi
Joensuu
Orivesi
Savitaipale
Petäjävesi
Juankoski
Kouvola

Lääni
Etelä-Suomi
Oulun lääni
Itä-Suomi
Etelä-Suomi
Lapin lääni
Itä-Suomi
Itä-Suomi
Länsi-Suomi
Etelä-suomi
Länsi-Suomi
Itä-Suomi
Etelä-Suomi

Aika
5.48
5.58
5.59
6.23
6.29
7.13
7.14
7.21
7.36
8.25
8.29
8.31

+LDEQRVWXUHLWDRQP\\W\6XRPHVVDUXQVDDQYXRGHQDLNDQDQRLQNDSSD
OHWWDPDDLOPDQODDMXLVHVWL\OLSXROLPLOMRRQDD6LLQlSHUXVWHOWXV\\\OHLVQLPLW\NVHQV\QW\
PLVHOOH
0DDLOPDQHQVLPPlLQHQWHROOLVHVWLYDOPLVWHWWXK\GUDXOLQHQQRVWXULROL+LDE2OHPPH
ROOHHWDOXVWDOlKWLHQHGHOOlNlYLMl7XWNLPPHMDNHKLWlPPHMDWNXYDVWLXXWWD+DOXDPPH
S\V\lHGHOOlNlYLMlQlHGHOOHHQ±Q\WMDWXOHYDLVXXGHVVD
+LDE6XRPL
+HQU\+DJHUOXQG (WHOl6XRPL SXK
+DQQX,LYDQDLQHQ .HVNLMD,Wl6XRPL SXK
0LND.DOOLRVDDUL 3RKMRLV6XRPL SXK
ZZZKLDE¿

Ajoneuvojen mitat ja
massat –asetus voimaan
1.10.2013

Valtioneuvosto on 6.6.2013
antanut asetuksensa ajoneuvojen
käytöstä tiellä annetun asetuksen
muuttamisesta. Asetus tulee voimaan

Avoimet ovet Oulun Kiilletiellä 2. – 3. elokuuta
SKAL Oulun lääni ry, Fast Oy, ADR- TNA Palvelut Oy sekä
Ammattiliikenne Akatemia Oy ovat toimineet uusissa tiloissa
Oulun Ruskon Kiilletiellä helmikuusta lähtien. Vilkas talvi- ja
kevät ei mahdollistanut avajaisten järjestämistä, mutta elokuun
alussa tapahtuu.

Toteutamme avoimet ovet 2.-3. elokuuta. Tervetuloa tutustumaan
tiloihimme ja keskustelemaan kuljetusalan haasteista ja koulutuksista. Mukana runsaasti yhteistyökumppaneitamme, mm A-Vakuutus,
Scania, Wetteri Power Oy, Veho Hyötyajoneuvot ja Teboil.
Tervetuloa!

1. lokakuuta 2013. Lausuntovaiheesta ei tullut olennaisia muutoksia
asetukseen.
Nykyisen 60 tonnin enimmäismassan sijasta sallitaan kahdeksanakselisen yhdistelmän massaksi enintään 68 tonnia ja vähintään
yhdeksänakselisen yhdistelmän
massaksi 76 tonnia.
Suurempia yhdistelmämassoja
saa soveltaa edellytyksellä, että
yhdistelmässä olevan perävaunun
tai olevien perävaunujen massasta
vähintään 65 prosenttia kohdistuu
paripyörin varustetuille akseleille.
Nykyisiin seitsemänakselisiin
ajoneuvoyhdistelmiin voi noin viiden
vuoden siirtymäajan soveltaa yhdistelmämassan arvoa 64 tonnia.
SKAL:n mielestä volyymihyödyt
edellyttävät nopeita tie- ja verotuspäätöksiä sekä pikaisesti tietoa suuremmille yhdistelmille soveltuvista
kuljetusreiteistä. Massamuutosten
hyödyt on varmistettava keventämällä polttoaineen verotusta.
Liikennevirasto on arvioinut
saavansa tiemerkinnät valmiiksi
syyskuun alkuun mennessä.
www.skal.fi/nytvireilla sivuilta
löytyy kattavasti ajankohtaista lisäinfoa tästäkin asiasta.
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SKAL Liittokokous Kuopiossa:

Logistiikkaa kehitettävä
yhdessä suunnitelmallisesti
ja pitkäjänteisesti
Kuopion liittokokous pidettiin
tänä vuonna Kuopiossa lupsakkaaseen savolaiseen tyyliin. Raskaan
kaluston mitta- ja painoasia nousi
odotetusti vahvasti esille liittokokouksessa, olihan asetusmuutos
julkaistu juuri liittokokouksemme
alla. Julkilausumassaan liittokokous
totesikin, että logistiikkaa on kehitettävä yhdessä vastuullisesti, suunnitel-

mallisesti ja pitkäjänteisesti. Näin ei
valitettavasti mitta- ja massa-asetuksen yhteydessä menetelty.
Liittokokousaloitteita oli kaikkiaan kahdeksan. Niissä esitettiin mm.
julkishallinnon urakkatarjouspyyntöjen sisällön muuttamista sellaiseksi,
että myös pienille ja keskisuurille
kuljetusyrityksille mahdollistuu
nykyistä paremmin osallistua tarjous-

kilpailuihin. Lisäksi mm. esitettiin,
ulkomaalaisten kuljetusyritysten
velvoitteidenhoidon tarkistamista
kotimaisten yritysten tavoin.
Liittokokous vahvisti SKAL
työvaliokunnan kokoonpanon loppukaudelle 2013 - 2014, johon
puheenjohtaja Teppo Mikkolan ja
varapuheenjohtaja Håkan Staran
ja toimitusjohtaja Iiro Lehtosen

Tasavallan presidentin myöntämän Valkoisen Ruusun Ritarikunnan mitalin
kultaristein luovuttivat Pekka Haapalaiselle toimitusjohtaja Iiro Lehtonen,
puheenjohtaja Teppo Mikkola ja eduskunnan liikennevaliokunnan varapj.
kansanedustaja Osmo Kokko.

lisäksi nimettiin SKAL Oulun lääni
ry:n puheenjohtaja Jari Rusanen ja
Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n
puheenjohtaja Pekka Valtonen.
Liittokokouksessa huomioitiin
SKAL järjestötoiminnassa ansioituneita henkilöitä mm. Tasavallan pre-

SKAL Oulun lääni ry:n edustajia ryhmäkuvassa. Vasemmalta Jani Palosaari, Timo Heikkinen, Jari Rusanen, Sulo
Karhula, Pekka Haapalainen, Jarmo Tyni, Kari Sirviö, Mikko Fali, Pekka Seppänen ja Paavo Luokkanen.

SKAL:n julkilausuma:

Logistiikalle suuntaviivat Ivalosta Brysseliin
Suomi tarvitsee logistiikan kehittämiseen uudenlaisia mekanismeja,
jotka perustuvat johdonmukaiseen
logistiikkastrategiaan. Globalisaatio,
rikkidirektiivi ja talouden taantuma
vaikuttavat kaikkiin kotimaisen
toimitusketjun osasiin. Kukaan

  



ei tarkastele kokonaisuutta, vaan
päätökset tehdään osaoptimoituina,
korkeintaan hallituskauden mittaisella perspektiivillä. Logistinen tiekartta
pitää miettiä uusiksi Ivalosta Brysseliin. Siihen tarvitaan kotimaisen
kuljettamisen, kaupan ja tuotannon
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ohella EU-prosessin tuntijoita.
Jokaisella päätöksellä on kymmenien, toisilla jopa satojen miljoonien eurojen kustannusvaikutukset.
Oli puhtaasti kokonaisnäkemyksen
puutetta, että rikkidirektiivin kokoinen kilpailukyvyn nakertaja
pääsi livahtamaan Suomelta, ja
että sitä paikkaamaan lanseerataan
”megarekkoja” kuoppaisille teille,
ja että kunnat tulevat mukaan massakeskusteluun vasta viime metreillä. Viestintä ja yhteispeli näissä
asioissa ovat olleet heikkoutemme
Suomessa.
Tavarankuljetuksiin vaikuttaa
monimutkainen lainsäädäntö.
Meillä on lainsäädäntöprosessissa
Suomessa ja EU-tasolla toimiva
yhteistyö, joka perustuu yhteisiin
tavoitteisiin esimerkiksi harmaan
talouden torjunnassa. Uusi tavaraliikennelaki tarjoaa kuljetusyrityksille
tasapuolisemmat toimintaedellytykset. SKAL:n kautta suomalaiset
pääsivät mukaan EU-komission
työryhmään, joka muokkaa mitat
ja massat –direktiiviä lähinnä energiatehokkuuden parantamiseksi.
Olemassa olevia yhteistyömuotoja
pitäisi vahvistaa ja tuoda puuttuvat
tahot yhtäaikaisesti saman pöydän
ääreen: logistiikan ammattilaiset,
tieviranomaiset, kunnat ja asiakkaat
sekä Suomea edustavat logistiikkatoimijat ja -päättäjät EU-tasolla.
Kuljetusliikkeet pyrkivät toimimaan vastuullisella tavalla.
Ne haluavat hankkia pitkäikäistä
kalustoa, huolehtia siitä hyvin sekä
kuljettaa polttoainetaloudellisesti
ja kalustoa säästäen. Kuljetusyritysten on tiedettävä, että ne voivat
luottavaisesti investoida uuteen
kalustoon, palkata henkilöstöä
pitkällä tähtäimellä ja luottaa kuljetusreittien liikennöitävyyteen.

sidentin myöntämillä ansiomerkeillä.
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan
mitalin kultaristein sai mm. Pekka
Haapalainen Sotkamosta.
Vuoden 2014 teemana on SKAL
lähellä jäsentä.

Kievarin Jari ja Sorjosen Kosti Pirunpellosta pyörähtivät illalla ”työmaallamme”.
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Kemin Ajotilaus Oy
vierailulla
SKAL Oulun- Lappi vuosikokousviikonvaihteen yhteydessä
kävi Kemin Ajotilaus Oy:n hallitus
tutustumassa SKAL Oulun lääni
ry:n uusiin toimitiloihin. Samassa
yhteydessä toiminnanjohtaja Heikki
Huhanantti kävi läpi ajankohtaisia
kuljetusalan asioita, kuten uutta
tavaraliikennelakia, kuljetuskalustojen mitta- ja massa-asiaa, kuljetusyrittäjien työaikadirektiiviä sekä

SKAL, ALT JA LAL ajamaa ajo- ja
lepoaikojen joustoon liittyvää esitystä. Lopuksi keskusteltiin SKAL
– KTK – jäsenhankinnasta. Yhteenvetona voi todeta, että toimialan
edunvalvonnalle on tarvetta ja myös
jäsenmäärän kasvattamiseen on
syytä panostaa monin eri keinoin.
Tästä oli koko ryhmällä yhteneväinen
näkemys.

Nyt nä
itä
saa.
Lämmi
nt
kesää ä
kaikill
e!
ONKO MEILLÄ
OIKEA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI

WWW.WETTERIPOWER.FI

Nopea tiedottaminen
on tätä päivää. Ilmoita
sähköpostiosoitteesi sähköpostilla: heikki.huhanantti@
skal.fi tai soita SKAL (09)
478 999.
Muistathan ilmoittaa
myös jos sähköpostiosoitteesi
muuttuu.

Kaikki raskaan kaluston varaosat ja tarvikkeet
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Trailcon Oulu
Laakeritie 9, 90620 Oulu
Puh. 020 793 6640,
Faksi 020 793 6659
www.trailcon.ﬁ
AVOINNA: ma-pe 8-17
Hannu Karjalainen ..........050 385 5246
HannuTarvainen
Karjalainen
........ 050 385 5246
................... 050 385 5253
Henri
.......................... 040 153 7907
Ari
Nykänen
Markus Hautala ..................040 902 2883
HenriHuhta
Tarvainen
................ 050 385 5253
Pasi
................................ 050 385 5247
Pasi Huhta ............................. 050 385 5247

Asiantunteva, valtakunnallinen
raskaan kaluston varaosaliikeketju

MUKAVIN TAPA HANKKIA RENKAAT?
HENKILÖAUTOIHIN

KUORMA-AUTOIHIN

4/2013

TESTIMENESTYJÄ

NTR 46

Truck 861

Muista myös autohuoltopalvelumme!
www.vianor.f i
Haapajärvi: Kauppakatu 45, p. 010 401 3890
Kajaani: Timperintie 22, p. 010 401 3260
Kuusamo: Airotie, p. 010 401 3930
Oulu: Pauketie 12, p. 010 401 3460 (ha) / 010 401 3820 (ka)

Pudasjärvi: Ouluntie 73, p. 010 401 3910
Partner Pyhäsalmi: Niilontie 9, p. 040 500 3616
Raahe: Huoltokatu 6, p. 010 401 3900
Ylivieska: Ruutihaantie, p. 010 401 3920

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %). Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)

Member of Nokian Tyres

