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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA
Arvoisa jäsen
Kuluva vuosi on ollut myös pohjoisen
Suomen alueella suurelle osalle kuljetusyrityksistä kiireinen. Teollisuuden
investoinnit, yksityinen rakentaminen
sekä vilkas vienti on lisännyt kuljetettavaa kuljetusmäärää. Kuljetusyritysten kasvun esteenä on ollut työvoimapula, kesäsesongin vaimentuminen
lähiaikoina voi pulaa hieman helpottaa. Kuitenkin on paljon tehtävää, että
varmistamme tulevaisuudessa ammattitaitoisten kuljettajien riittävyyden.

Kädessäsi olevan Pohjantie-lehden
teemana on liikenneturvallisuus ja se
on raskaan tavaraliikenteen ammattilaiselle tärkeä asia. Kun työ tehdään
tien päällä, pitää kaikin keinoin varmistaa että se on myös turvallinen työpaikka. Myös nykytekniikalla voidaan
onnettomuuksia välttää, hyvänä esimerkkinä Brigade-sivukamerat, joilla
jo helposti havaita kuolleessa kulmassa olevat muut tiellä liikkujat.

kunto ja kunnossapito. Uskoisin keskustelua syntyvän, tervetuloa mukaan.
Autoilijailtakierros alkaa lokakuussa
ja ohjelmassa on 10 iltaa. Lisää tässä
lehdessä olevasta mainoksesta sekä
jäsenkirjeestä.

Syysseminaari pidetään 16.10.2021
Rovaniemellä, siellä aiheena on tiestön

Taavi Heikkinen
Toiminnanjohtaja

Mukavaa syksyä ja tapahtumissa tavataan.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvät liikenneyrittäjät ja
kumppanit
Oikein mukavaa syksyn alkua kaikille.
Rajoitukset poistuvat pikkuhiljaa ja
yhteiskunta alkaa palaamaan niin sanotusti normaaliin toimintoihin, puolitoista vuotta on pitkä aika, mitä tähän
suunnilleen on mennyt. Kuljetusalahan oli kuitenkin yksi niistä harvoista
mitkä toimivat lähes normaalisti koko
poikkeusolojen ajan, toivottavasti ar-

vostuksemme sitäkin kautta nousee
ja todistaa, että pyörien on pyörittävä
ja tuotteiden liikuttava kaikesta huolimatta, jotta normaali jokapäiväinen
elämämme pysyy kuosissa.
Meidän alalla näyttäisi olevan tällä
hetkellä aivan positiivinen ”pöhinä”
päällä, on erittäin isoa rakennushanketta, Metsägroup Kemin Biotuotetehdas muun muassa. Tämä työllistää
tällä hetkellä paljon maanrakennus
kuljetuksiin erikoistunutta kalustoa ja
varmasti erikoiskuljetuksiakin, tehtaan
valmistuttua tarvitaan puutavara autoja puun kuljetuksiin ym. Samassa voi
tietysti surukseni todeta, että yksi pitkä
aikakausi Kemissä päättyi, kun Stora
Enso ilmoitti lakkauttavansa kaiken
paperituotannon Veitsiluodon saarella,
saha jatkaa toimintaansa normaalisti.
Niin kuin näkyy, aina mahtuu onnistumisia ja pettymyksiä, niin kuin tässä
yrittämisessäkin, ei kahta samanlaista
päivää.
Meille kaikille haasteita toimintaamme tuo ainakin; tiukat määrärahat
tiestön korjaamiseen, talvikunnossapidon toimivuus ja suunnitteilla olevat
kiellot fossiilisen polttoaineen käytöstä. Kaikkien tietämä tosiasia on, että

maantieverkostomme rapistuu kovaa
vauhtia. Viimeiset vuodet on raskaassa
liikenteessä vain kasvatettu kaluston
kokoa, eikä heikkenevä tieverkko yksinkertaisesti pysy mukana tässä. Talvikunnossapidossa on hieman samanlainen ilmiö, liukkauden torjunnassa
ei ole huomioitu nykyisen kaluston
erilaisia malleja ja niiden pituuksia,
on jääty vain vanhoihin annettuihin
ohjearvoihin. Tosiasia on se, että jos
ajetaan heikkokuntoista tietä tai vaikka paksun sohjolumen peitossa olevaa
tietä, niin liikenneturvallisuus kärsii
tästä ja kaiken lisäksi, kulutus kasvaa
ja sitä kautta liikenteen päästöt nousevat. Nämä ovat asioita, joista yritämme
kovasti käydä keskusteluja päättäjien,
ELY:n ja Väylä:n kanssa ja löytää hyviä yhteisiä ratkaisuja. Rovaniemellä
16.10.2021 pidämme Syysseminaarin, jossa aiheena on; tiestön kunto ja
kunnossapito. Toivottavasti saamme
seminaarissa hyvää keskustelua aikaiseksi, asioita eteenpäin ja muutenkin
nähdään pitkästä aikaa alan ammattilaisia koolla.
Jonkin verran on puhuttu poliisin
suorittamasta valvonnasta ja tehoiskuista ja varsinkin kesällä Oulussa

Julkaisija:
SKAL Pohjois-Suomi ry
Terminalitie 6, Oulu
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Toimitusneuvosto:
Raimo Pohjanen
Taavi Heikkinen
Päätoimittaja:
Taavi Heikkinen

toteutettu herätti ammattikunnassa
keskustelua. Yhteispalaverissa poliisin kanssa saimme kuitenkin kuulla
heidän ohjeistuksensa tällaisiin tehotarkastuksiin ja se avasi tätäkin hieman. Me kaikkihan haluamme, että
valvontaa on ja se on asianmukaista,
kalusto ja luvat tulee olla kaikilla kunnossa. Lakia ja asetuksia on jokaisen
noudatettava ja sitä tulee valvoa, näin
kilpailu pysyy rehtinä, oikeana ja
tasapuolisena.
Syötteellä oli viikonvaihteessa Truck
Weekend tapahtuma leppoisassa ja aurinkoisessa syksysäässä ja oli mukavaa
nähdä kuinka paljon kalustoa ja kiinnostunutta yleisöä oli paikanpäälle tullut, tässäkin yksi hyvä esimerkki siitä,
että normaaliin palaillaan hiljakseen.
Haluan toivottaa Teille kaikille, oikein
turvallista syksyn aikaa, sekä menestystä liiketoimintaanne. Toivottavasti
näemme Rovaniemellä Syysseminaarissa runsaslukuisesti.
Raimo Pohjanen
SKAL Pohjois-Suomi ry:n pj
+358 400 696 646
raimo.pohjanen@pohjaset.com

Toimittaja:
Mervi Saukkoriipi
Ilmoitukset:
Taavi Heikkinen
Sivujen valmistus ja paino:
Rannikon Laatupaino Oy
www.skal.fi

3

SUOMEN TAVARAT
LIIKKUVAT PYÖRILLÄ
Ajaessani pitkin nelostietä huomaa konkreettisesti, mitä tilastojen taakse kätkeytyy.
Tavaraliikenteen painosta 90
prosenttia liikkuu Suomen sisällä
kumipyörillä. SKAL:laiset asian
tietävät, mutta suurelta yleisöltä
se saattaa joskus unohtua. Maailma näyttäytyy eri tavalla, kun sitä
tarkastelee syrjäisestä Helsingistä
tai Oulusta.
Tavaraliikenteen kuljetuksiin
vaikuttavaa liikenneväylien kunto. Rekan ratista näkee hyvin
pian, jos jollakin suunnalla alkaa
tieverkko rapistua. On tärkeää,
että niin valtasuonista kuin hiussuonista eli yksityisteistä pidetään huolta. Tietyömaat saattavat
joskus hermostuttaa. Minä olen
kuitenkin iloinen jokaisesta asfalttikoneesta ja ammattilaisesta, joka pitää huolta vanhasta ja
rakentaa uutta. Viime vuosina on
satsattu poliittisilla päätöksillä
paljon rahaa tieverkon korjausvelan umpeen kuromiseen. Tietöitä
vielä riittää.
Kumipyörillä tapahtuvan kuljetusten hintaan vaikuttavat kuljetusvälineiden ja työn hinnan
lisäksi polttoaineen hinta. Maan
hallitus ei tee tällä kaudella enää
polttoaineveronkorotuksia. Ainoa
korotus tehtiin kauden alussa indeksikorotuksena eli se seurasi
muita kuluttajahintoja. Sen sijaan öljyn maailmanmarkkina-

hinnat ovat heilahdelleet rajusti
viimeisen parin vuoden aikana.
Nyt, kun kansainvälinen kasvu
on kovaa maailmanmarkkinahinta tulee säilymään korkealla
tasolla. Sille ei pikkuinen Suomi
mahda mitään.
Suomessa on edetty hallitus
kerrallaan ilmastotoimissa ja
niin tekee nykyinenkin hallitus.
Olemme sopineet Suomen olevan hiilineutraali vuoteen 2035
mennessä. Se on kova tavoite.
Uskomme kuitenkin, että se on
mahdollista saavuttaa ja luomalla kysyntää puhtaille energioille
ja tekniikoille luomme Suomeen
lisää työtä. Maailmalla nopein
teollinen kasvu tapahtuu juuri
puhtaan energian ja tekniikan
saralla.
Keskustan mielestä on järkevää
kehittää kotimaisia vaihtoehtoja
öljyperäisille polttoaineille ja
kasvattaa omavaraisuutta. Biokaasu, vety ja sähkö sekä biopohjaiset ja synteettiset polttoaineet
kannattaa pitää energiavaihtoehtoina. Tällä hetkellä autoteollisuuden kehitys menee kohti
sähköistymistä mutta suunta voi
olla myös joku muu. Ainakin siirtymäaikana juuri nuo korvaavat
bio- ja synteettiset polttoaineet
sekä biokaasu ovat osa ratkaisua.
Ja niitä voidaan valmistaa kotimaassa.
Keskusta kannattaa kepin si-

jaan porkkanaa, kun puhtaampiin
energioihin siirrytään. Saimme
budjettineuvotteluissa estettyä
kaikki liikenteeseen suunnitellut
lisärasitteet.
Minulla ja puolueellani on
ollut aina avoin vuoropuhelulle SKAL:n ja kuljetysyrittäjien
kanssa. Säännöllisellä ja suoralla
yhteydenpidolla pysymme kaikki ajan tasalla siitä, missä menee
hyvin ja missä on kehitettävää.
Hyvää yhteistyötä pitää jatkaa
edelleen.

ALUEESI
PARHAAKSI

KOTIMAISESTA RENGASLIIKKEESTÄ
RENKAAT JA VANTEET
MONIPUOLISESTA VALIKOIMASTA

Turvallisia kilometrejä ja työn
iloa!
Juha Pylväs
kansanedustaja,
Keskustan eduskuntaryhmän
puheenjohtaja

VALTIOLLISIA ANSIOMERKKEJÄ
SKAL ry:n virtuaalisessa liittokokouksessa ei voitu luovuttaa
Tasavallan Presidentin myöntämiä ansiomerkkejä. SKAL ry
järjesti tilaisuuden, jossa ansiomerkit jaettiin. Pohjoisen Suomen alueelta ansiomerkit saivat
Hannu Alenius ja Lassi Hauru.
Lämpimät onnittelut Hannulle ja
Lassille Suomen Leijonan Ritarikunnan ansiorististä.

Maalle,
metsään ja maantielle
kotimaisen rengasliikkeen kautta

Tarjouspyynnöt:
myynti@raahenrengasjalaite.fi
Liminka ............ (08) 381 171, 050 561 1296
Raahe ............ (08) 211 7123, 050 369 4940
Jalasjärvi ................................ 0500 683 505
Kuusamo ............................... 044 5565 037
Koneet ja laitteet .................... 0500 382 560

www.raahenrengasjalaite.fi
Pidetään pyörät pyörimässä!

Lehti on
luettavissa:
www.skal.fi
/pohjantie
Jos yhteystietosi ovat
muuttuneet, ilmoita ne
ajoissa SKAL toimistoon
sähköisesti!
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ISO-SYÖTE TRUCK WEEKEND

Iso-Syötteellä Pudasjärvellä
järjestettiin 9-11-9-2021 Truck
Weekend, johon kokoontui raskaan tavaraliikenteen
yrittäjiä, kuljettajia, yhteistyökumppaneita sekä muita
paikalla saapuneita kuormaautoista kiinnostuneita.
Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen
kerran 2020, joten nyt oltiin toista kertaa kokoontumassa. Jo viime vuonna
tapahtuma sai laajan suosion ja tapahtumaa pidettiin erittäin onnistuneena.
Tämä ei kuitenkaan järjestäjiä pidätellyt, vaan tämän vuoden tapahtuma

oli vieläkin suositumpi ja erittäin hyvin onnistunut. Yhteistyökumppanit
toivat oman panoksensa tapahtuman
järjestelyihin ja näin turvattiin tapahtuman vaatima taloudellinen perusta.
Tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy. Paikalla oli 143 kuorma-autoa,
vuonna 2020 automäärä oli 101.
Raskaassa tavaraliikenteessä käytettävien kuorma-autojen rakentelu,
maalaukset ja lisävarustelu on mieleinen harrastus monelle yrittäjälle
ja kuljettajalle. Kun ajoneuvossa
vietetään paljon aikaa, on houkuttelevaa tehdä työympäristöstä mieleinen paikka työskennellä sekä viettää
taukoja. Kuorma-autoja joudutaan
monessa tapauksessa varustelemaan

Hienosti rakennettujen kuorma-autojen katselun lisäksi alueella
pystyi nauttimaan Pudasjärven alueen komeasta luonnosta.
Kuva Pikku-Syötteeltä.

omaan suoritealaan sopivaksi, joten
on luontevaa rakentaa autoa myös
muuten omaa mieltymystä vastaavaksi. Tapahtumassa olikin hyvin esillä
eri suoritealoille tarkoitettuja ammattilaisten rakentamia autoja. Truck
Weekend on tarkoitettu kaiken ikäisille ja kuntoisille kuorma-autoille, joten sen takia ei tarvitse pois jäädä, jos
itsellä on hieman vanhempi auto. Paikalla oli myös veteraanikalustoa yleisön ihailtavana, osa ”suoraan ajosta”
ja osa vuosien entisöinnin jälkeen.
Tapahtumassa on mukava ja rento meininki, raskaan liikenteen ammattilaiset saavat arkeen paljon
kaipaamansa lepotauon sekä mahdollisuuden tavata ystäviä. Monet olivat

saapuneet paikalle perheen kanssa.
Alueella olikin hyvin tarjolla majoitusta sekä tapahtuman lisäksi muutakin aktiviteettia. Lisäksi aurinkoinen
keli suosi ulkona oloa sekä myös alueen upeasta luonnosta nauttimista.
Tapahtuman järjestelyistä vastasi
Teemu Kaijala, Mikko Hallikainen,
Lauri Nyström, Sampo Puurunen
sekä Pudasjärven Kuorma-autoilijat
ry. Lisäksi mukana laaja joukko alueen yrittäjiä luomassa tapahtumaan
sen tarvitsemat puitteet ja palvelut.
Lämmin kiitos edellä mainituille,
tapahtuman yhteistyökumppaneille sekä kaikille muille järjestelyissä
mukana olleille sekä tapahtumaan
osallistuneille.
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Kesäkoukku Scanian osastolla.

Alueelle saapui 143 kuormaautoa, 42 enemmän kuin vuoden 2020 tapahtumassa.
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VEHO HYÖTYAJONEUVOILLE UUSI
ASIAKASPALVELUKESKUS OULUUN
Veho Hyötyajoneuvot on panostanut viime vuosina voimakkaasti asiakaspalveluun
sekä Mercedes-Benz myynti- ja
huoltoverkostonsa kehittämiseen ympäri Suomea.
Syyskuun 2021 lopussa avattavan
uuden asiakaspalvelukeskuksen myötä Veho palvelee Oulun seudun ja
Pohjois-Pohjanmaan hyötyajoneuvoasiakkaita uusissa avarissa tiloissa,
joissa on otettu huomioon kaluston
uudistunut mitoitus sekä alan viimeisimmät vaatimukset. Valtuutettu monimerkkikorjaamo tarjoaa varaosa- ja
huoltopalveluita Mercedes-Benz- ja
Setra-linja-autoille sekä SISU-kuorma-autoasiakkaille.
Uusissa moderneissa tiloissa on mm.
38 metriä pitkä dynamometrihalli, joka
mahdollistaa uusien HCT-yhdistelmien jarrusovitukset ja katsastustarkastukset. Oulun Oritkarissa sijaitseva
noin 3 000 m2:n kokoinen toimitalo
sijoittuu merenrantaan, sataman läheisyyteen. Tontin pinta-ala on 2,8 hehtaaria, ja se sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella
logistisessa solmukohdassa. Tilat on
suunniteltu siten, että ne tukevat Veho
Hyötyajoneuvojen liiketoimintaa ja
mahdollistavat ensiluokkaisen asiakaspalvelun.
- Laadukas ja luotettava asiakaspalvelu on koko toimintamme kivijalka.
Uudet toimitilat ovat tärkeä päätös,
jolla Mercedes-Benz kuorma-autojen
positiivinen markkinaosuuden kehitys Oulussa saadaan turvattua myös
tulevaisuudessa. Panostamalla uusiin
toimitiloihin, nykyaikaisiin ja turvallisiin työvälineisiin sekä henkilöstömme
ammattitaitoon vahvistamme strategiamme mukaisesti koko maan kattavaa hyötyajoneuvoverkostoamme sekä
varmistamme asiakaspalvelun korkean tason, kertoo Vehon Pohjanmaan
ja Pohjois-Suomen Hyötyajoneuvomyynnin johtaja Antti Langinkoski.
Automyynnin ja huollon asiakaspalvelu toimii tiloissa 27.9.2021 alkaen
osoitteessa Ulappatie 6, 90400 Oulu.
Uusi osoite ei löydy vielä karttasovelluksista, tarkennuksena siis mainittakoon, että toimitila sijaitsee Oritkarin
alueella Poikkimaantien varressa,
Oulun Autokuljetuksen terminaalin
viereisellä tontilla meren rannassa
Terminaalitien ja Jääsalontien välisellä alueella.

Automyyjät Jarno Hietasaari ja Teppo Salo uuden asiakaspalvelukeskuksen edessä.
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ITE HARTIKAINEN HINAA
KOKO POHJOIS-SUOMI
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• Henkilöautot • Raskas kalusto • Tiepalvelu • Käynnistyspalvelu • Auton oven avaus • Sijaisauto
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Hinauspalvelu Kari J. Hartikainen

Luottamus syntyy oikeista
teoista matkan varrella.
Asiakkaita ammattitaidolla ja henkilökohtaisesti palveleva tilitoimisto.

Värikästä syksyä!
Tilitoimisto Fokus Oy
Temmeksentie 12, Oulu | p. 044 311 2001
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TEKSTI: LIIKENNETURVA
KUVAT: JUSSI KAAKINEN/LIIKENNETURVA

PYÖRÄILIJÄN TURVALLINEN TIENYLITYS
– NÄIN SE TAPAHTUU
Milloin autoilijan on väistettävä pyöräilijää? Entä milloin pyöräilijä väistää? Väistämissäännöt herättävät paljon keskustelua,
joten kertaamme turvallisen tienylityksen perusteet sekä autoilijan että pyöräilijän näkökulmasta.
Autoilijoiden ja pyöräilijöiden väliset
väistämissäännöt puhuttavat kansalaisia tasaisin väliajoin. Liikennesääntöjen kertaaminen on hyväksi kaikille
tienkäyttäjille kulkuneuvosta riippumatta. Sääntöjen noudattaminen on
liikenteen vuorovaikutuksen perusta,
sillä silloin muut voivat ennakoida tekemisiäsi riittävän ajoissa.
- On hyvä muistaa, että autoilijan
lisäksi myös pyöräilijä on ajoneuvon
kuljettaja. Kun molemmat ajavat ajoradalla, koskettavat heitä samat säännöt. Eli esimerkiksi tasa-arvoisessa
risteyksessä väistetään oikealta tulevia ja suojatiellä annetaan jalankulkijalle esteetön kulku. Autoilijan näkö-

kulmasta korostuu myös riittävän tilan
antaminen pyöräilijöille ajoradalla,
kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski.
Milloin autoilija väistää?
Autoilijan on väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää:
• kääntyessään, jolloin hänen on
väistettävä risteävää tietä ylittäviä.
• tullessaan väistämisvelvoitteesta
kertovan liikennemerkin takaa (kärkikolmio, stop-merkki sekä ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki)
• tullessaan kärkikolmion takaa lii-

Kääntyvän autoilijan on väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa,
pyöräilijää ja mopoilijaa. Lähesty risteystä aina varoen.

kenneympyrään tai poistuessaan liikenneympyrästä.
- Lisäksi autoilija väistää pyöräilijää
– ja päinvastoin – tullessaan pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta
tiehen liittyvältä alueelta, Kalmakoski
sanoo.
Milloin pyöräilijä väistää?
Jos kyseessä ei ole edellä autoilijoille
kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkki ei muuta osoita, väistää pyöräilijä ajoradan liikennettä ajaessaan
pyörätieltä ajoradalle.
- Pyöräilijä saa ylittää tien myös
suojatietä pitkin ajaen, vaikka usein
toisin virheellisesti luullaan. Väistämisvelvollisuus pyöräilijän ja autoilijan välillä määräytyy kuitenkin tässä
kerrattujen sääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Jos pyöräilijä siirtyy
taluttamaan pyöräänsä, tulee hänestä

jalankulkija, jolle ajoneuvon kuljettajien on annettava suojatiellä esteetön
kulku, Kalmakoski muistuttaa.
Suuntaa huomio liikennemerkkeihin ja -tilanteeseen kokonaisuutena
Vuonna 2020 voimaantullut tieliikennelaki toi muutoksen pyörätien jatkeen merkitsemiseen. 1.6.2022 alkaen
pyörätien jatkeen tiemerkintää pitäisi
käyttää vain, jos ajorataa ajaville on
liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan.
- Ainakin toistaiseksi kannattaa kuitenkin olla tarkkana pyörätien jatkeen
bongailussa, sillä tiemerkinnät eivät
vielä hetkeen ole ajan tasalla. Sen
sijaan tulee katsoa liikennemerkkejä
ja -tilannetta kokonaisuutena. Risteyksissä tarvitaan ylipäätään riittävän
alhaista nopeutta kaikilta osapuolilta,
jotta toiset tienkäyttäjät ehtivät tehdä

Kärkikolmion tai stop-merkin suunnasta tulevan on risteyksessä väistettävä myös pyörätien jatkeella kulkevia.
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Jos väistämisvelvollisuutta ei ole toisin osoitettu liikennemerkillä eikä
autoilija käänny, väistää pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä.

tarpeelliset havainnot, Kalmakoski
korostaa.
Näe ihminen liikenteessä
Usein keskustellaan myös siitä, että
autoilijat pysähtyvät antamaan tietä
pyöräilijöille, vaikka heillä ei väistämisvelvollisuutta olisikaan. Tällaisen
toiminnan kritiikki on kohdistunut
siihen, että näin pyöräilijät saattavat
ikään kuin oppia ajamaan ajoradan
yli mahdollisesta väistämisvelvollisuudestaan huolimatta.
Kalmakosken mukaan liikennesääntöjen vastainen toiminta voi vaikeuttaa
liikenteen ennakoitavuutta. Tienkäyt-

täjä ei silti voi muutenkaan luottaa
täysin sokeasti siihen, että kaikki muut
kulkevat aina sääntöjen mukaan.
- Ideaalitilanne tietysti olisi, jos
kaikki tuntisivat säännöt ja toimisivat
niiden mukaan. Me kaikki olemme
kuitenkin inhimillisiä olentoja, jolloin
välillä sattuu virheitä tai epäselvyyksiä puolin ja toisin, Kalmakoski sanoo
ja jatkaa:
- Etenkin virheen sattuessa on tärkeää, että tienkäyttäjiltä löytyy ymmärrystä toisiaan kohtaan. Jos turvallisuus
sitä vaatii, on joskus jopa luovuttava
omista oikeuksistaan. Näe ihminen
liikenteessä – kulki hän sitten autolla,
pyörällä tai jollain muulla.

Väistä muita tielläliikkujia aina, kun tulet tielle pihasta, pysäköintipaikalta,
pihakadulta tai muulta vastaavalta tiehen liittyvältä alueelta.

Liikenneympyrään kärkikolmion takaa saapuvan ja ympyrästä poistuvan
autoilijan on väistettävä tietä ylittäviä kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Muista näyttää vilkkua ympyrästä poistuessasi.

A-Vakuutus-Palveluiden
ammattiliikennemestarit
Pohjois-Suomessa

POHJOLA VAKUUTUS OY
Riskienhallinnan kumppanisi
liikenteessä

Oulun ympäristö
Asiakkuuspäällikkö Juha Maijala
Asiakkuuspäällikkö Johannes Mäkikallio

040 865 6015
040 504 1798

Kala- ja Pyhäjokilaaksot
Asiakkuuspäällikkö Harri Huhta
Asiakkuuspäällikkö Aaro Niittykoski

050 545 9009
050 068 6923

Kainuu
Asiakkuuspäällikkö Mikko Karjalainen
Asiakkuuspäällikkö Seija Ovaska

040 480 7840
050 599 8719

Meri-Lappi
Asiakkuuspäällikkö Juha Hoikka

040 546 4230

Lappi
Asiakkuuspäällikkö Jani Köngäs
Asiakkuuspäällikkö Tuomas Köngäs
Asiakkuuspäällikkö Pekka Saarinen
Asiakkuuspäällikkö Sampo Sarivaara

040 350 1182
050 452 3237
040 647 7481
050 370 7925

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@pohjola.fi

1
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LIIKENNETURVALLISUUSVIIKKO
Olin mukana Liikenneturvan liikenneturvallisuusviikon avajaistapahtumassa Kellon koululla 13.9.2021.
Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 13.-17.9.2021 ja viikon teemana
on ”Näe ja näy”.
Kuten kuvasta näkyy, olin paikalla
kuorma-auton kanssa ja koulutuksen
aiheena oli kuorma-auton kohtaaminen liikenteessä ja katvealueet.
Koulutuksen sisältö oli suunniteltu
alakouluikäisille ja paikalla vieraili
12 ryhmää.
Liikenneturvallisuuden parantaminen on meidän kaikkien asia ja kiitos
tapahtumasta Kellon koululle, Liikenneturvalle, Poliisille, Pelastuslaitokselle sekä Veho Hyötyajoneuvot
Oulun toimipisteelle.
TAAVI HEIKKINEN

Liity tyytyväisten
yritysasiakkaidemme
joukkoon
Tarjoamme riskienhallinta- ja vakuutuspalvelut sekä
kaikki kodin ja perheen vakuutukset.
Ota yhteyttä p. 010 503 8818, ma–pe klo 8–17.
Tutustu myös www.fennia.fi.
Asiakaspäällikkö Asko Määttä
p. 0400 681 915
asko.maatta@fennia.fi
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Pinnoitukset nopeasti ja
ammattitaidolla!
Olemme Bandagin tarkastama, Bandagmenetelmiä noudattava korkealuokkaisten
laatutuotteiden valmistaja Oulussa, jo vuodesta 1996 asti. Bandag-menetelmä pidentää renkaan käyttöiän kaksin- tai joskus
jopa kolminkertaiseksi. Tuo renkaasi pinnoitukseen hyvissä ajoin ja säästät rahaa
ja luontoa.

Soita ja pyydä tarjous!
044-5622 333

SYKSYN
TARJOUS
PINNOITETTU
BDR-W+ 315/80R22,5

980€ 4kpl
(alv 0%, ei sisällä kierrätysmaksua)

Rajoitettu erä!
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SYYSTARJOUS
9.9.– 30.9.2021

Osta nyt 8 kpl BOSS pinnoitettuja
kuorma-auton vetorenkaita,
saat 2 kpl
teräsvanteita
kaupan päälle.
€
0
4
2
O
V
R
A
I
S
U

ET

Teräsvanne 19.5/22.5
Aukioloajat: ark. 7.30–20.00, la 7.30–14.00.
Rengasmyynti:
Jari Keränen
040 6625 889
Pasi Lasanen, Oulu
044 781 4762
Antti Parrila, Kempele
041 7305 378
Timo Sarjanoja, Kajaani
040 5257 907
Sami Hirvikoski, Kokkola
040 5549 420
Ari Mellajärvi, Rovaniemi
040 5479 918
Sanna Niemelä, Lapin alue
0400 148 225

TERVETULOA!

OULU KOKKOLA KAJAANI KEMI KEMPELE KUUSAMO ROVANIEMI
puh. 020 778 870 • www.wetteripower.fi
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O U LU N AU TO KU L J E T U S
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TEKSTI: MERVI SAUKKORIIPI

TURVALLISTA MATKAA
LIIKENTEEN POIKKEUSTILANTEISSA
Kun kohtaamme liikenteessä poikkeustilanteen, johtuen onnettomuudesta, tien kunnossapitotoimista tai muusta poikkeavasta,
voimme joutua hiljentämään ajonopeutta, käyttämään kiertoreittiä tai jopa pysähtymään ja odottamaan. Näissä tilanteissa
liikenteenohjaus on isossa roolissa ja tärkeä apu meille kaikille
tien käyttäjille.
Oululainen yritys Hartikainen Yhtiöt
Oy tuottaa liikenteenohjauspalveluja
ja on valmiudessa vuoden jokaisena
päivänä 24 h. Yrityksen liikenteenohjauspalvelu sisältää monenlaisia liikenteen häiriö- ja poikkeustilanteisiin
liittyviä tehtäviä. Etusijalla kaikessa
toiminnassa on huolehtia sekä tiellä
työskentelevien, että tiellä liikkujien
turvallisuudesta.
Yrityksen liikenteenohjauspalvelun
ja hinaus- ja tiepalveluiden työpäällikkönä toimii Petri Tikkala. Petrillä on
parinkymmenen vuoden kokemus erilaisista liikenteen poikkeustilanteisiin
liittyvistä tehtävistä.
- Me pysäytämme ja ohjaamme
muuta liikennettä silloin, kun liikenteessä on jotain normaalista poikkeavaa. Tehtävät voivat olla ennakkoon
tilattuja tai jonkun häiriötilanteen aiheuttamia ennakoimattomia tehtäviä.

Tässä työssä ei kahta samanlaista päivää ole ja se on todella mukavaa ja
palkitsevaa. Kasvaneet liikennemäärät ovat suurimpana haasteena tienpäällä tehtävässä työssä. Hinaus- ja
tiepalvelu tehtävissä haasteen asettaa
kovaa kyytiä kehittyvä ajoneuvotekniikka ja uudet energiamuodot, Petri
kertoo työstään.
- Liikenteenohjauspalvelu alkoi
meillä vuosia sitten oman työ suojaamisen ja työturvallisuuden huomioimisesta. Matkan varrella muutoksia
ja teknistä kehitystä on tapahtunut
paljon. Alkujaan varoitusvilkuin varustetuista pakettiautoista on siirrytty
törmäysvaimentimilla varustettuihin
kuorma-autoihin, joissa on led-opastin näytöllä. Muuttuvia liikennemerkkejä on satoja esim. tietyömerkit, nopeusmerkit, kaista päättyy ja tekstejä
tilanteesta riippuen. Näillä näytöillä

voidaan liikenteelle kertoa selkeästi
häiriötilanteesta, kuten onnettomuudesta ja siihen liittyvistä muutoksista
liikenteessä, Petri jatkaa.
Yritys tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa kaikissa liikenteenohjaukseen liittyvissä asioissa ja
toimii heidän ohjeiden mukaan. Juuri
nyt viranomaisyhteistyössä valmistaudutaan tulevaan talveen ja VT4 -tien
Oulu-Kemi -välin valmistumiseen.
- Liikenneturvallisuus ja sen kehittäminen yhteistyötahojen kanssa on
aina ollut ja tulee olemaan meidän
toiminnan keskiössä. Yli kymmenen
vuotta olemme tuottaneet liikenteenohjauspalveluja ja lähes yhtä kauan
olemme toimineet tiiviissä viranomaisyhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Yhteydenpito kaikkien toimijoiden kesken on aktiivista ja
viikoittain käydään läpi eri tilanteita
tienpäältä.
- Kun Oulu-Kemi väli VT4 -tiellä
valmistuu, tuo se haasteita esimerkiksi keskikaideosuuksien osalta. Myös
liikennemäärien kasvu luo haasteita
Pohjois-Suomeen johtaville teille.
Kohtaamme työssämme paljon eri
toimijoita, ammattiliikenne tiedostaa
häiriöherkkyyden tuolla välillä ja huo-

lenaiheet ovat kaikilla pääosin samat.
- Ammattiliikenne osaa ajaa ja arvioida omaa ja muuta liikennettä, mutta
vuosikymmenien ajan tienpäällä työtä
tehneenä olen huomannut ikävä kyllä
monien kuljettajien kasvavan välinpitämättömyyden ja liian pienet turvavälit edellä ajavaan.
- Myös liikenteessä olevien ulkomaalaisten ajoneuvoyhdistelmien lisääntyvä määrä huolettaa. Ulkomaisten kuljettajien pätevyys ei aina riitä
turvalliseen ajosuoritukseen PohjoisSuomen tiestöllä ja myös kuljettajien
huono kielitaito tuo joskus haasteita.
Tottakai myös näissä on laaja kirjo.
Suurimman vaaran liikenteeseen aiheuttavat kuitenkin päihdekuljettajat,
Petri kertoo.
Petrin toiveet meille kaikille tienkäyttäjille.
- Suurin huomioitava asia kaikille
tiellä liikkujille on: hidasta ja anna
tilaa tien varrella työskenteleville.
Keltainen varoitusvalo, vaikkakin se
on menettänyt merkitystään vuosien
saatossa, tarkoittaa että tiealueella on
jotain poikkeavaa ja huomioitavaa, eli
hidasta ja anna tilaa. Me huomioimme teidät, niin tehkää te samoin myös
meille.

Hartikainen Yhtiöt oy:n tieliikennepalveluyksikön työpäällikkö Petri
Tikkala. Kuvat: Vellu Hartikainen
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HARTIKAINEN
YHTIÖT OY

Etukäteen tilatut liikenteenohjaustyöt suunnitellaan tarkkaan ja kaikki tarvittavat liikennejärjestelyt ja erityistoimenpiteet päätetään hyvissä ajoin. Tällaisia
tehtäviä ovat esimerkiksi isot yleisötilaisuudet, kuten konsertit sekä tieverkon
erilaiset kunnossapitotyöt. Kuva: Hartikainen Yhtiöt Oy

Hartikainen Yhtiöt Oy, joka tunnetaan paremmin
nimellä Hinaus-Hartikainen, tarjoaa kaikille tienkäyttäjille apua liikenteessä vuosikymmenten kokemuksella. Hinaus-Hartikainen on oululainen perheyritys, jonka toiminta alkoi 1980-luvulla yhdellä
hinausautolla. Ensimmäinen toimipiste perustettiin
Ouluun vuonna 1984. Nykyisin yritys tarjoaa apua
koko Pohjois-Suomen alueella: Oulussa, PohjoisPohjanmaalla, Meri-Lapissa, Keminmaassa, Rovaniemellä ja Lapissa.

Liikenteenohjaus ja opasteet on suunniteltu palvelemaan tienkäyttäjiä mahdollisimman hyvin. Ketään ei ohjata turhaan kiertoreiteille vaan kaikessa
toiminnassa noudatetaan tarkkoja suunnitelmia, millä pyritään mahdollistamaan liikenteen esteetön kulku keskeytyksettä ja turvallisesti. Ohjaamme
liikennettä opastetauluin oikean ajoreitin valintaan jo hyvissä ajoin. Kuvat: Hartikainen Yhtiöt Oy

Liikenteessä tapahtuva yllättävä häiriö, kuten liikenneonnettomuus tai luonnonilmiön aiheuttama haitta tiealueille vaatii liikenteenohjauksen tielle.
Nopeasti on varmistettava, ettei poikkeustilanne aiheuta tarpeetonta haittaa tai ylimääräistä vaaraa muille tiellä kulkijoille. Tiedottaminen muulle
liikenteelle on yksi liikenteenohjauksen tärkeimmistä tehtävistä. Kuvat: Hartikainen Yhtiöt Oy

16
TEKSTI: JANI HUTTULA, LIIKENTEENHALLINTAVASTAAVA POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS

YRITYKSEN JA VIRANOMAISTEN
YHTEISTYÖ
Tässä yrityksen ja viranomaisten yhteistyössä on kyse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Fintraffic Tien
ja Oulun kaupungin yhdessä kilpailuttamasta 3+2 -vuotisesta palvelusopimuksesta, jolla tuotetaan viranomaisen
määräyksestä liik–enteen ohjauspalvelua niin äkillisiin, kuin ennalta tiedossa
oleviin tieliikenteen häiriötilanteisiin.
Ensisijainen tavoite on tukea tiellä
tapahtuneen onnettomuuden pelastustoimia, onnettomuudesta aiheutuvan
liikennehäiriön hallintaa ja poistoa,
liikenteen ohjausta ja ennakkovaroittamista sekä liikenteelle tiedottamista.
Pyrkimys on, että häiriöstä aiheutuisi
liikenteelle mahdollisimman vähän
haittaa, toiminta häiriöpaikalla on
turvallista ja riski seurannaisonnettomuuksille on mahdollisimman pieni.
Nykyinen sopimus käynnistyi vuoden 2019 alussa ja päättyy optioiden
jälkeen vuoden 2023 lopussa. Sopimusta edelsi saman toimijan kanssa
tehty kalenterivuodet 2015-18 kattanut kilpailutettu palvelusopimus ja
tätä edeltänyt palvelun pilotointivaihe 2013-14. Konseptin käyttöä on siis
harjoiteltu ja hiottu 8,5 vuoden ajan,
minä aikana se on kiistatta vakiintunut

tärkeäksi osaksi Oulun seudun tieliikenteen häiriötilanteiden hallintaa.
Vuonna 2020 tämän palveluntuottajan
toimesta Oulun seudulla toteutui yhteensä 263 liikenteenohjausta, joista
40 % tällä palvelusopimuksella, 20 %
muilla tilauksilla ja 40 % palveluntuottajan oman työn suojauksina. Aivan viime aikoina vastaavaa konseptia
on otettu käyttöön myös Tampereella
ja Turussa.
Käytännössä viranomaiset (poliisi, pelastuslaitos, tieliikennekeskus)
määräävät liikenteenohjaustehtävän
periaatteet ja laajuuden suoraan palveluntuottajalle. Yhteistyö viranomaisten ja palveluntuottajan välillä sujuu
erittäin hyvin. Reagointiajat palvelupyyntöihin ovat olleet erinomaiset ja
palveluntuottaja jopa tarjoaa palvelua
päivittäin selvästi laajemmalla aikavälillä, kuin mitä sopimuksessa on
edellytetty. Viranomaiset ovat ottaneet palvelun tyytyväisenä vastaan ja
sitä osataan myös hyödyntää, vapauttaahan se viranomaisresursseja liikenteen ohjauksesta ydintoimintaan.
Viranomaisten yhteinen näkemys on,
että palveluntuottajan käytössä oleva
kalusto soveltuu erinomaisesti tähän

käyttötarkoitukseen ja palveluntuottaja on erittäin ammattitaitoinen ja
motivoitunut työssään.
ELY-keskus on laatinut alueensa
tiestölle varareittisuunnitelmat liikenteen häiriötilanteita varten. Suunnittelussa on huomioitu mm. se, soveltuuko reitti kaikelle liikenteelle vai vain
rajoitetusti. Häiriötilanteiden liikenteen ohjaukset tilaa palveluntuottajalta
Fintrafficin tieliikennekeskus ja ohjaukset toteutetaan aina em. varareittisuunnitelmat huomioiden. Raskasta
liikennettä ei koskaan ohjata reitille,
joka sille ei sovellu. Valitettavasti niinkin on kuitenkin käynyt, että pelastuslaitoksen suljettua onnettomuuden
vuoksi tien ja ennen kuin liikenteenohjauspalvelu on ehtinyt paikalle, on
raskasta liikennettä ehtinyt siirtyä sille
soveltumattomille reiteille.
Mikäli kaikelle liikenteelle kaksisuuntaisesti soveltuvaa varareitistöä
ei alueella ole, seisotetaan raskasta liikennettä sen aikaa, että häiriöpaikalle saadaan raivattua kulkukelpoinen
aukko. Keskeisenä päämääränä on,
että liikenteellisen haitan minimoimiseksi pyritään saamaan mahdollisimman pian yksi kaista auki, jolle liiken-

ne ohjataan vuorotellen molemmista
suunnista ja varsinainen häiriöpaikan
raivaus suoritetaan vasta hiljaisen liikenteen aikaan. Vakavimmissa onnettomuustilanteissa tämä tosin ei yleensä ole mahdollista tutkijalautakunnan
työskentelyn mahdollistamiseksi.
Liikenteenohjauspalvelun tien
päällä havaitessaan, tulee tien käyttäjän alentaa nopeutta ja keskittyä
noudattamaan annettua ohjausta. Lisävahinkojen synnyn ehkäisemiseksi
liikenteenohjausta annetaan usein jo
ennakkovaroituksena ennen varsinaista häiriöpaikkaa. Häiriöpaikalla joudutaan usein kaventamaan kaistoja ja
kohteessa myös työskentelee ja liikkuu ihmisiä jalkaisin. Oulun kohdan
päätiestöllä käytössä ovat suurikokoiset sähköiset liikenteen tiedotustaulut,
joiden informaatiosisältöä on syytä
seurata ja toimia niiden mukaisesti.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa vastuullani ovat liikennejärjestelmätyöhön ja suunnittelun liittyvät
tieliikenteen hallinnan asiat, joita
yhteistyössä Väyläviraston, Fintrafficin, kuntien ja muiden viranomaisten sekä eri palveluntuottajien kanssa
hoidamme.

NOSTOTÖIDEN ALOITTAMISLUVAN ANTAA
TIELIIKENNEKESKUS
Talvikelit koittavat ja raskaiden ajoneuvojen tieltä suistumiset ja kaatumiset ovat ajankohtaisia. Onkin hyvä
muistaa, että nostotöiden aloittamisen
ajankohta ei ole nostoyrityksen päätettävissä, vaan tien sulkemiselle ja
nostotyön aloitukselle luvan antaa tieliikennekeskus.
Tehdessään arviota mahdollisesta
nostotöiden aloittamisajasta tieliikennekeskus ottaa huomioon esimerkiksi tien luokan, liikennemäärät ja
kellonajan sekä kiertotien pituuden ja
alueella kulkevat erikoiskuljetukset.

Hinausliikkeiden ja nostoyritysten
edustajien tulee aina olla yhteydessä
alueelliseen tieliikennekeskukseen
ennen töiden aloittamista.
Hartikainen Yhtiöt Oy:n kanssa yhteistyö raskaan kaluston nostotöissä on
sujunut aina moitteetta ja yhteydenpito
on aktiivista. Ajantasaisella yhteydenpidolla voidaan varmistaa myös oikeaaikainen liikennetiedottaminen muulle
liikenteelle aiheutuvasta häiriöstä.

TEKSTI: MARIKA SAARENPÄÄ,
LIIKENNEKESKUSPÄÄLLIKKÖ,
FINTRAFFIC TIE OY
TIELIIKENNEKESKUS OULU

Raskaan kaluston nostotyö. Kuva: Vellu Hartikainen
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Pitää tiellä.

Suomen ankarissa talviolosuhteissa kohtaat usein
uuden tiivistyneen lumen sekä jään peittämät tiet.

ERINOMAISET
KÄSITTELYOMINAISUUDET
LUMELLA JA JÄÄLLÄ

TEHOKAS PITO
LUMELLA JA JÄÄLLÄ

KORKEA
KILOMETRISUORITE

W958/W958 EVO

NORDIC-DRIVE 001

• Talvieturengas pohjoismaisiin olosuhteisiin.
• Erinomainen suorituskyky sekä vesi- että
lumiolosuhteissa.
• Erittäin hyvät jarrutus- ja ajo-ominaisuudet.
• Pitkä käyttöikä ja epätasaisen kulumisen
vastustus.
• Edistyksellinen pintamalli tuo erinomaisen
suorituskyvyn kaikkina vuodenaikoina.

• Multicell-kumiseoksessa™ on
mikroskooppisia huokosia, jotka
parantavat pitoa lumella ja jäällä.
• Kuperat kuviopalat vähentävät
epätasaista kulumista.
• Anti-slip-palatekniikka tarjoaa
erinomaisen vakauden ja jarrutustehon märillä ja jäätyneillä pinnoilla.

ETURENGAS / OHJAAVA RENGAS

VETORENGAS

KORKEAT ON/OFFOMINAISUUDET

M852

PERÄVAUNUN RENGAS
• Erittäin kestävä perävaunun rengas,
jolla on erinomaiset talvi- sekä
tie/maasto-ominaisuudet.
• Ylivoimainen pito lukuisien teknisten
edistysaskelten ansiosta.
• Erittäin pitkä käyttöikä.
Ehkäisee epätasaista kulumista.
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KTK-Tornio Oy
puh. 020 755 8290
SIVUKAMERAT
PELASTAVAT
IHMISHENKIÄ

SIVUKAMERAT
– ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYYN
Brigade sivukamerat auttavat kuljettajaa
näkemään ajoneuvon vieressä, kuolleessa
kulmassa olevat jalankulkijat, pyöräilijät ja
muut tiellä liikkujat.
Sivukamerat ehkäisevät tehokkaasti onnettomuuksia ja soveltuvat kaikkiin ajoneuvoihin.

Pyöräilijä näkyy selkeästi
kuljettajan näytöllä.

Sivukamera korotus
palalla vilkun yläpuolella.

BRIGADE SIVUKAMERAT – AMMATTILAISEN VALINTA

Suomen Elektrolind Oy
Lautamiehentie 3, 02770 ESPOO • Puh. +358 9 512 2344
elektrolind@elektrolind.fi • www.elektrolind.fi

Sopivasti painava

puh. (08) 2804 400 • www.laatupaino.fi
Pajatie 1, 86400 Vihanti (Raahe)
puh. 0440 687 915
laatupaino@laatupaino.fi
www.laatupaino.fi
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RYHTYISITKÖ
KULJETUSYRITTÄJÄKSI?
POHJOIS -S U O MI

AUTOILIJAILLAT
Paikkakunta
Kuusamo
Tornio
Oulu
Kittilä
Pello
Sodankylä
Rovaniemi
Kainuu
Haapajärvi
Ylivieska

Päivä ja aika
14.10.2021 klo 18.00
19.10.2021 klo 18.00
21.10.2021 klo 18.00
3.11.2021 klo 18.00
4.11.2021 klo 18.00
10.11.2021 klo 18.00
11.11.2021 klo 18.00
16.11.2021 klo 18.00
23.11.2021 klo 18.00
2.12.2021 klo 18.00

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on johtava
alalletulokouluttaja tavaraliikenteen yrittäjille. Tavaraliikenteen yrittäjätutkintoon valmentava koulutus antaa
valmiudet ja osaamisen liikennelupakokeen suorittamiseen. Kokeen jälkeen voit toimia liikenteestä
vastaavaana ja hakea liikennelupaa.
ETÄKOULUTUS 24.11.–1.12.2021
ILMOITTAUTUMINEN JA
LISÄTIETOJA:
www.skal.fi/valmentava
koulutus@skal.fi
09 47899 333

Jäsentiedotteessa tarkemmat tiedot ja
ohjeet ilmoittautumiseen.
Lisätiedot Taavilta,
taavi.heikkinen@skal.fi tai 0400 – 282 785
Tervetuloa!
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Turvallista lähiopetusta edullisesti

AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS
JÄSENILLE VAIN 85 EUROA

2.9.2021 13:38:03

LISÄTIETOJA:

09 478 999
koulutus@skal.fi

• Ammattipätevyyskoulutuksia Pohjois-Suomen alueella
• SKAL:n jäsenyrityksille 85 euroa + alv
sekä viranomaismaksut ja mahdolliset korttimaksut
• Noudatamme lähiopetuksessa viranomaisten
terveysturvaohjeita
Ennakoiva ammattilainen
23.10.2021 Tornio
29.1.2022
Kittilä
12.2.2022
Rovaniemi
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Valitse omasi ja ilmoittaudu!
www.skal.fi/koulutus
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Jo toisessa sukupolvessa toimiva perheyritys Hartikainen Yhtiöt Oy
miehistöineen auttaa sinua 24h - koko Pohjois-Suomessa!
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hinaushartikainen.fi

