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Tiejohtaja  Esko Pekkarinen  

MAAILMA MUUTTUU  — 
muututaan  mukana  

S uomesta  tullee EY:n jäsen vuo-
sikymmenen puolivälissä. EY:n 

standardit  ja direktiivit  tulevat ai-
nakin jossain määrin vaikuttamaan 
toimintaamme  mm.  hankintojen  ja 
urakoinninosaka. Baltian  maat ovat 
itsenäistyneet  ja yhteistyötoiveet 

 erityisesti Virossa meihin nähden 
ovat suuret. Suomeilekin tärkeä  Via 
Baltica  odottaa rahoittajiaan  ja 
rakentaj iaan.Helsingin  Sanomissa 

 on  esitelty visio  Helsinki-Tallirina 
kaksoiskaupungista,  joka toimisi 
porttina valtavan kehitys-
potentiaalin omaavaan Pietariin. 

Vakionhallinnossa  on supistamis
-paineita  ja sen  rakenteita tullaan 

muuttamäan. Uutta  varsin  radikaa-
lia tiepiirijakoa suunnitellaan. Näil-
lä näkymin Uudenmaan piiri säilyi-
si nykyisellään. Suurempien uusien 
piirien etuna  on  entistäkin parempi 
kilpailukyky  ja sen  puitteissa mah-
dollisuus ylläpitää omaa korkeata-
soista  ja  monipuolista asiantunte-
musta. Kilpailu tiealalia kuten kai-
killa yhteiskunnan sektoreilla tulee 
lisääntymään. Budj ettirakenteen 
muutokset, tulosohjaus  ja liiketa-
loudellinen  koulutus luovat siihen 
lisää edellytyksiä. Siinä  on  meille 
uusia haasteita. 

Tässä  vain  muutamia muutoksia, 
jotka ovat  jo  tapahtuneet  tai  ovat 
näköpiirissämme  ja  varmasti vai-  

kuttavat  tulevaan toimintaamme. 
Miten meidän tulisi niihin suhtau-
tua, pelätäkö vai kädet ristissä odo-
tella mitä tuleman pitää? Mielestä-
ni ei kumpaakaan, vaan lähteä ak-
tiivisesti  ja innolla  muutokseen 
mukaan. Ei tämä tarkoita, että jo-
kaisen pitäisi hankkia EY:n 
direktiivit pöydälleen, lukea mais-
terin paperit engianninkielessä  tai 

 alkaa miettiä piirihallinnon uudel-
leenorganisointia. Läheisempiäkin 
tapoja  on  olemassa. 

Piirissä  on  vastikään valmistunut 
johtoryhmän visiotyön tuloksena 
asiakirja "Uudenmaan tiepiirin ke-
hittämisen strategiat".  Se  jaetaan 
kaikille piiriläisille  ja  se  sisältää joh-
don näkemyksen siitä, millaisen 
haluaisimme piirimme olevan ensi 
vuosituhannen ensimmäisen vuosi-
kymmenen tienoilla. 

Mitäpä  jos  jokainen lukisi kirja-
sen,  ei haudanvakavasti vastaan 
karvaten vaan mielikuvitus avoin-
na. Sitten voisi palata tämänpäiväi-
seen työhönsä  ja  alkaa miettiä, mil-
laista  se  voisi olla tuossa toisenlai-
sessa piirissä. Ei sitä tarkasti voi eikä 
tarvitsekaan tietää, mutta ehkä jo-
tain suuntaviivoja voisi löytyä. 

Mahtaisiko  tulevaisuuden piirissä 
olla jotakin sellaisia kokonaan uu-
sia tehtäviä, jotka erityisesti 
kiinnostaisivat? Tarvitsisinko mah- 

dollisesti jotakin uutta tietoaja kou-
lutusta, pitäisikö kielitaitoa vahvis-
taa? Miten  jo  nyt voisin lähteä työ-
täni muuttamaan  ja  kehittämään, 
jotta  se  vastaisi vaatimuksia myös 
uudessa tilanteessa? Ehkäpä  vara-
utuisin  tulevaisuuteen lähtemäliä 
tilaisuuden  tullen tehtäväkiertoon.  

Vieläkin antoisampaa saattaisi olla 
visioida  ja  miettiä yhdessä läheisten 
työtovereiden kanssa tulevaisuutta. 
Voisimmeko tehdä jotakin enem-
män yhteistyössä, jotta kokonaistu-
ios olisi parempi  tai  kustannukset 
aienesivat?Teemmekö kenties osit-
tain jopa päällekkäistä työtä. Kysy-
myksiä  on  paljon eikä niiden kaik-
kien tarvitse ulottua ensi vuositu-
hanneile, huomispäiväkin riittää. 

Itse asiassa ei siis mitään uutta  ja 
 ihmeellistä.  Vain  oman itsensä  ja 
 työnsä peiiaamista tulevaisuuden 

mielenkiintoisia haasteita vasten. 
Siis ajattelemista, johon jokaisella 

 on  tutkimusten mukaan moninker-
tainen kapasiteetti aivojen normaa-
iikäyttöön verrattuna.  Ja  jokainen 

 on  sitäpaitsi pätevin ajattelemaan 
omaa työtään itse. Muutos syntyy 
miettimällä, aloite ajattelemaila. 

"Maailma muuttuu, Eskoseni", ei 
sille mitään manda, mutta siihen 
voi vaikuttaa!  
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98E  ei ole uusi valtatie, 
ei uusi radioasema.  Se on  uusi  

ympäristöystäväl  I  isempi 
CityFutura.  

Uusi  CityFutura  98E on  ystävällisempi vaihtoehto sekä  lompa-

kolle  että luonnolle.  Se on  omiaan paitsi  tehokkaimmille  kat- 

autoille, niin myös useimmille autoille, jotka ovat tähän asti käyt-

täneet  99-bensaa.  ios  autosi käyttää  99:ä  voit yleensä*  huoletta 

vaihtaa  CityFutura 98E:hen,  kunhan muistat 

 tankata  joka neljännellä kerralla  99-bensaa.  

95E 98E  

*j os  et  tiedä käykö 

 98E  autoosi,  soita 

 ja  kysy asiaa autosi 

maahantuojalta 

Kysy lisää palvelukeskuksestamme  9800-9500.  

Myynnissä  jo  lähes  lOO:lla 	
'c  

Kesoil-asemalla 	ynipäri  
Suomen 

YSTÄVÄLLISESTI  KESOIL 	1 
fl 
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Lukijalle 

MUUTOKSESSA 
MUKANA  

Tapio  Salo,  puheenjohtaja, 
Liikunta-  ja virkistystoiminnan 

 tuki  ry  

U udenmaan tiepiirissä on  pitkät 
perinteet liikunnan harrasta- 

misessa. Vuosikymmenten ajan lii-
kunnan  ja kulttuurinharrastusten 

 kautta  on kevennetty  arkisen työn 
aiheuttamaa rasitusta. Harrastusten 
parissa  on  myös miellyttäviä yhdes-
säolon hetkiä. 

Tiepiirimme  on  kehittynyt  ja  ke-
hittyy edelleen nykyaikaiseksi, te-
hokkaasti  90-luvun tuloksen teki-
jäksi. Tällöin myös tiepiirin totut-
tujen sisäisten rakenteiden pitää 
muuttua, jotta pysyisimme mukana 
sekä kotimaisessa että kansainväli-
sessä kilpailussa. 

Tiepiirin liikunta-  ja  kulttuuritoi-
minnan uudistaminen nähtiin muu- 

tama  vuosi sitten välttämättömäk-
si.  Jos  toimintaa olisi jatkettu enti-
seen malliin, olisi ollut odotetta-
vissa vähittäinen näivettyminen. 
Näin valmisteltiin tiepiirissä yh-
teinen liikunta-  ja kulttuuristrate-
gia,  jonka mukaan toiminnan  ye-
tovastuu  siirtyi yhä enemmän alue- 
vastaavien  ja laj ivetäj ien  huoleksi. 
Samalla pystyttiin turvaamaan toi-
minnalle riittävä rahallinen tuki, 

 ja  toiminta siirtyi kokonaan,  kil-
pailutoiminta  mukaan lukien va-
paa-ajalle. Siten harrastetoimin-
tamme sai tarpeellisen piristeen  ja 
tiepiiriläiset  parantuneet aktiivi-
sen harrastamisen mandollisuudet. 

Henkilökuntamme  perustama 

oma yhdistys Liivin Tuki ry pyrkii 
omalta osaltaan vastaamaan uudis-
tuneen toiminnan vaatimuksiin tar-
joamalla henkilökunnan juhliin  ja 

 tapahtumiin järjestelyapua  ja  talou-
dellista tukea. Toki yhdistyksen toi-
minnalle tulee etsiä uusia, tiepiirin 
liikuntastrategiaa sopivasti täyden-
täviä, kaikkia jäseniä kiinnostavia 
toimintoja. 

Parhaat kiitokset yhdistyksemme 
puolesta Teille, jotka olette  malt

-dollistaneet  tälläkin kertaa julkai-
summe toimittamisen. Toivotta-
vasti tapaamme aktiivisen liikun-
ta-ja harrastustoimirman merkeis-
sa.  
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OIKOTIE 
EUROOPPAAN 

Rakennusneuvos Arvo  Kaksonen 
 Lemminkäinen Oy  

K esäkuun  19.  päivänä  1986  al-
lekirjoittivat Lemminkäinen 

Oy, Viatek  Oy  ja  Neste  Oy yhteis-
toimintasopimuksen, jossa osapuo-
let sitoutuvat yhteistoimintaan  tie- 
hankkeessa, joka rakennettaisiin 
Tallinnasta  Baltian  maiden  läpi 
Puolaan, jossa  se  liittyisi rakenteil-
la olevaan Itä-Euroopan moottori-
tieverkkoon. Hankkeen nimi oli 
Sev-Link,  nykyään  Via  Baltica.  

Hankkeen eteenpäinviemiseksi 
 on  Suomen  Via  Baltica  työryhmän 

toimesta vuosien  1986 -1991  aika-
na pidetty lukuisia kokouksia Ees-
tissä, Latviassa, Liettuassa  ja  Puo-
lassa,  ja  syyskuun  6.  päivänä  1991 

 voitiin lukea Helsingin Sanomista 
otsikko  "Via  Baltican  suorin reitti 

 on  aukaistu liikenteelle". Viron, 
 Latvian  ja  Liettuan kautta Keski- 

Eurooppaan johtava maareitti  Via 
 Baltica  on  auki liikenteelle. Liettu-

an viranomaiset vahvistivat ulko-
ministeriön neuvottelevalle  virka-
miehelle Jaakko Kaurinkoskelle, 
että Puolan  ja  Liettuan välinen  raja 
on  auki  ja  viimeinenkin  tukos  on 

 näin poistettu. 
Totuus  on  kuitenkin  se,  että reitti 

vaatii paljon itse tien  ja  palvelujen 
rakentamista ennenkuin  se  voidaan 
avata kansainväliselle liikenteelle. 
Ensimmäisessä vaiheessa tulisi  tie- 
yhteys rakentaa moottoriliikenne- 

tienä noudattaen nykyisen  Ml 2 
 valtatien linjausta. Tiepohjan kan-

tavuus  on  todennäköisesti pääasias-
sa riittävä, mutta  tie  vaatii levennys

-ja parannustoimenpiteitä.  Koko  rei-
tin uudelleen asfaltointi Eestin,  Lat-
vian  ja  Liettuan osuudella  (660 km) 

 olisi mandollista suorittaa kahtena 
työkautena nykyaikaisella suuri-
tehoisella asfalttikalustolla. Hank-
keen kustannusarvio moottorilii-
kennetienä  on 3.420  miljoonaa 
markkaa.  Projektin  toteutus  on 

 suunniteltu toteutettavaksi kol-
messa vaiheessa:  

Yolk. 1  
Pienehköt tienparannukset,  raja- 
asemien rakentaminen, viitoituksen 
järjestäminen  ja tienvarsipalvelu-
jen  aikaansaaminen. Arvioitu aika-
taulu  1-2  vuotta.  

Vaihe  2  
Teiden  ja  siltojen kunnostaminen, 

taajamien ohitusteiden rakentami-
nen, erityisten pullonkaulojen - ku-
ten lauttasatamien - parantaminen. 
Arvioitu aikataulu  2-4  vuotta. 

Vaihe  3  
Uuden moottoritien rakentami-

nen  koko matkalle.  Arvioitu aika-
taulu  5-10  vuotta. 

Liikenneministeriö  on  palkannut  

1.10.1991  lähtien  Via  Baltica 
koordinaattoriksi  DI  Martti Mietti-
sen (Viasys Oy), jonka päätehtävä-
nä  on  laatia projektiselvitykset  ja - 

 perustelut rahoituksen hankkimi-
seksi kansainvälisiltä rahoitus-
laitoksilta. Neuvottelut ovatkin 
käynnissä Maailmanpankin, Euroo-
pan  j  älleenrakennus-  ja  kehityspan-
kin (EBRD) sekä Pohjoismaiden In-
vestointipankin  (PIP)  kanssa.  

Via  Baltican  eteen tehty työ  on 
 saanut kaikkien osapuolien hyväk-

symisen  ja  hankkeella  on  kaikissa 
Baittian maissa sekä Puolassa vank-
ka poliittinen tuki takana.  On  ym-
märretty, että  Via  Baltica  ei ole pel-
kästään  tie,  vaan taloussuoni, joka 
luo kehittymismandollisuudet  Bal-
tian  maille  ja  Puolalle. Suomelle 

 Via  Baltica  on  "oikotie Euroop-
paan". 

Tavarat  ja  ihmiset 
kulkevat tätä kautta 

suorinta  ja  helpointa tietä 
Keski-Eurooppaan.  





Jaostopäällikkö Rauli  Parmes,  Liikenneministeriö  

TIEPIIRI  UHMAA 
TOISTUVASTI  

LIIKENNEMINISTERIÖTÄ  

Kyllä  näin  on.  Uudenmaan  tiepii-
ri.  Joka vuosi. Yleensä tammi-
kuussa. Mutta aloitetaan tarina 
alusta.  

L iikenneministeriön erityislen-
topallojoukkueen  historian  voi- 

daan katsoa alkavan päivämäärästä 
 1.10.1980,  jolloin pieni joukko mi-

nisteriön miespuolisia virkamiehiä 
kyllästyi kirjoituspöytätyön 
surkastuttamiin lihaksiinsa sekä 
läähättävään hengitykseensä  ja 

 päätti ryhtyä harjoittamaan  jalon 
 ruumiinkulttuurin kehittämistyötä. 

Tuon ajan joukkuepeleistä juuri  len-
topallo  (sattuneesta syystä) oli ko-
vasti muodissa  ja  koska mainittu 
ryhmä hallitsi  sen  yhtä hyvin  (tai 

 huonosti) kuin minkä tahansajouk-
kuepelin niin laj ivalinta oli helppo. 
Valintaan luonnollisesti vaikutti 
myös  se,  että lentopalloa pelataan 
pääsääntöisesti sisätiloissa (eli aina 
hyvässä säässä) eikä  se  edellytä  hit- 
muista pohjakuntoa  tai  pelitaitoja 

 (mikä  olikin  välttämätön edellytys 
harrastuksen aloittamiselle). 

Vauhdikas alku  

LM:n  joukkueen usko omiin ky-
kyihinsä oli  jo  alussa suuri  ja  niinpä  

harrastus aloitettiin haastamalla rau-
tatiehallituksen joukkue otteluun 

 1.10.1980  Sturenkadun Ruotsalai-
sella kansakoululla. Alku oli vauh-
dikas. Turpiin tuli kunnolla jokai-
sessa viidessä pelatussa erässä,  No, 

 vahinkoja sattuu kaikille, päätteli-
vät ministeriön miehetja haastoivat 
seuraavaksi Helsingin liikenne-po-
liisiosaston joukkueen, jossa pelasi 

 mm,  pari  Poliisien Palloseuran jä-
sentä. Ottelu käytiin  10.10.1980 

 eikä lopputulos LM:n kannalta olisi 
voinut olla paljon heikompi, vaikka 
joukkue olisi  jo  heti pelin alussa 
siirtynyt katsomoon. Tässä vaihees-
sa oli kuin  olikin  pakko myöntää, 
että LM:n lentopallojoukkueella oli 
eräs harmittava pikku puute;  se  ei 
osannut pelata lentopalloa. 

Jatkopäätös  muotoutui nopeasti. 
Joukkue aloitti säännöllisen 
viikoittaisen harjoittelun  ja  taisteli 
vuoden  1982  loppuun mennessä ur-
heasti kaikkiaan  10  haasteottelua 

 keräten tililleen yhden niukan voi-
ton  ja  yhdeksän enemmän  tai  vä-
hemmän selvää tappiota.  

Ainoan  voittonsa  LM  otti valtio-
neuvoston kansliasta, mutta tämä-
kin ilo haihtui kun alaistensa tappi-
osta mielensä pahoittanut silloinen 
pääministeri Manu Koivisto otti-  

joukkueen johtoonsa  ja  pieksi uu-
sintaottelussa LM:n maan rakoon. 
Kun sitten paremmaksi oli jouduttu 
tunnustamaan Eduskunnan oikeus-
asiamiehen kansliakin (jonka 
kokonaisvahvuudesta hädintuskin 
löytyi joukkueen edellyttämät kuu-
si miestä) oli aika suunnitella uusi 
strategia. 

Niinpä LM:n joukkue luopui Suo-
menmestaruustavoitteestaan  ja  ryh-
tyi etsimään vastustajaa, jonka kans-
sa olisi mukava pelata, vaikka sat-
tuisi häviämäänkin. 

VASTASSA  TIE  PIIRI 

Historiallinen erisitapaaminen lii-
kenneministeriön sekä  tie-  ja  vesi-
rakennuslaitoksen Uudenmaan  pu-
rikonttorin joukkueiden välillä ta-
pahtui  11.1.1983.  Ottelu käytiin 

 Solvallan  uudessa urheiluhallissa, 
jossa siis joukkueiden kolossit, hal-
litusneuvos Kalevi  Perko  (LM/tie

-asiat) ja TVL:n  joukkueen kapteeni 
 Unto  Kettunen ensimmäistä ker-

taa virastojensa edustajina tönivät 
verkon luona vatsoillaan toisiaan. 
Liikenneministeriö tuonkin ottelun 
loppujen lopuksi hävisi, mutta tär-
keintä oli  se,  että jälki-pelin tuoksi-
nassa tehtiin tärkeä päätös ottelu- 
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Kirjoittaja kuvassa enernpi managerin asussa.  Kuva  vuodelta  1990.  

sarjan jatkamisesta eräänlaisena 
vuosittaisena perinteenä. Eikä tuo 
sarja tähän mennessä ole katken-
nut. 

Tarkkaavainen  lukija  on  jo  ken-
ties pannut merkille, ettei liikenne-
ministeriön  ja  Uudenmaan tiepii-
nfl lentopalloperinteeseen liity ko-
vinkaan runsaasti ylivakavaa puur-
tamista. Pikemmin kyseessä  on  so-
pusuhtainen sekoitus liikunnan-  ja 
kilpailuniloa, työtovereidenkeskeis-
ta huumoripitoista  seurustelua sekä 
Uudenmaan läänin tiehankkeisiin 
liittyvää enemmän  tai  vähemmän 
vakavaa pohdiskelua. Tämä kolmi-
naisuus  on  taannut  sen,  että kulu-
neiden  10  vuoden aikana intoa vuo-
sittaisiin tapaamisiin  on  riittänyt 
aina ministeriön korkeinta johtoa 
myöten. 

EDESSÄ  JUHI.AOTTELU  

Tätä kirjoitettaessa  on  edessä juh-
laottelu.  Jo  kymmenennen kerran  

tulevat  ministerin ja  kansliapäälli-
kön johtama LM:n valioryhmä sekä 
piiri-insinööri Pekkarisen taidok-
kaasti luotsaama tiepiirin 
erityisjoukkue kohtaamaan toisen-
sa kamppailussa, jonka ennakkoase-
telma  on  suorastaan herkullinen. 
Yhdeksästä aiemmasta kohtaami-
sesta  on  kummallakin joukkueella 
neljä voittoa  ja  neljä tappiota. Yksi 
peleistä päättyi tasatilanteeseen, 
mikä  sekin  kertoo, että näiden jouk-
kueiden välillä kaikki  on  mandol-
lista.  Kaiken  lisäksi voitettuja eriä 

 on  kummallakin joukkueella tilil-
lään  19.  Eikä tässä suinkaan kaikki. 

Tulevaan tapaamiseen liittyy mo-
nenlaista muuta juhlavaa, joskin 
myös haikeata tunnelmaa. Tiepii-
rin vastustaja, liikenneministeriö, 
viettää juhlavuottaan täyttäessään 
kuluvan vuoden aikana tasan  100 

 vuotta. Tiepiirin joukkueen-johta-
ja Esko Pekkarinen  on  tästä vielä 
tasan  40  vuotta jäljessä. Tiepiirin 
joukkueen ehdoton väriläiskä,  Unto  

Kettunen häiriöi kapteenina tällä 
erää viimeistä kertaa  ja kaiken  li-
säksi huhu väittää, että  koko  ku-
koistavan ottelutradition sielu  ja 
pääjärjestelijä,  tiepiirin Eikka Kaak-
kolahti etsii sopivaa naulaa 
hanskoilleen.  Huh!  Voiko yhteen 
otteluun enää enempää tunnelmaa 
ladatal 

Liikenneministeriön joukkue ot-
taa ottelun tosissaan. Henkinen 
valmentautuminen  on  jo  kauan ol-
lut menossa, joskin fyysinen har-
joittelu lopahti tyystin  jo  vuonna 

 1988  joukkueen menetettyä vaki-
naisen harjoitustilansa  Postin  Pasi-
ian laj ittelukeskuksessa. Kun nyt 
otteluun nimetylle LM:n joukku-
een kapteenillekin  (Perko) on  vii-
mein saatu sopiva pelipaita (arrnei

-jan  20-hengen teittakankaasta) voi-
daan sanoa, että kaikki  on  valmiina 
"Kaikkien Lentopallo-otteluiden äi-
din" toteutumista varten. 

Liikunnan iloa myös lukijoille 
toivottaa Rauli  Parmes  
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ALU  E VASTAAVI LTA 
KYSYTTI  IN 

1. Henkilötiedot  (nimi, ikä)  ? U 
2. Kauanko olet työskennellyt Uudenmaan tiepiirissä?  
3. Tehtävd  
4. Henkilökohtaiset harrastukset?  
5. Mitä hankkeita alueeseen kuuluu?  
6. Mitä odotat liikunta-  ja kulttuuristrategialta?  
7. Mihin alueen liikunta-  ja virkistystoiminta  painottuu?  
8. Mihin suuntaan toimintaa tulisi mielestäsi kehittää?  
9. Ovatko resurssit riittävät?  

1.Ove  Osterlund  30 v. 
2. 14v. 
3. Tiehöylänkuljettaja  
4. Jalkapallo  
5. Karjaan tmp  
6. Parantaa työntekijöiden fyysistä 

 ja  henkistä vireyttä liikunnan  ja 
 kulttuurin avulla.  

7. Keväällä  ja  syksyllä alueen omat 
liikuntailtapäivät.  

8. Tulisi järjestää  mm.  teatteri- 
matkoja,  uimahallimatkoja  sekä 

 matkoja  erilaisiin näyttelyihin.  
9. Toiminta sopeutetaan resurssien 

mukaan.  

1.Veikko Lehtinen  49 v. 
2. Palvelu alkoi  1.8.1963. 
3. Varastomies.  
4. Erilaiset kalastusmenetelmät 

kesällä  ja  talvella.  
5. Konekorjaamo - Keskusvarsto  
6. Tiedossa olevan rahoituksen 

myötä enemmän-  ja  organisoi-
dumpaa liikuntaa sekä yhteiseloa.  

7. Lähinnä vapaa-ajalla tapahtuvaan 
liikuntaan, erilaisiin kilpailuihin 
osanottoa, omaehtoiseen toimin-
taan eri harrastussektoreilla. 
Teatterikäynriit, urheilukilpailut.  

8. Keskitytään hoitamaan nykyisiä 
toimintoja  ja  tiivistämään yhteis-
työtä eri hankkeiden kanssa.  

9. Olosuhteet huomioon ottaen  

1.Timo  Koistio  28 v. 
2. Vuodesta  -88,  toukokuusta 

lähtien.  
3. Apulaistiemestari.  
4. Lentopallo  ja  sulkapallo.  
5. -  
6. Monipuolista  ja  yhteishenkeä 

kohottavaa toimintaa.  
7. Toiminta painottuu tällä 

hetkellä liikunnan puolelle, 
mutta kulttuurin osuus tulee 
nousemaan myös enemmän 
esille.  

8. Kysyntä määrätköön suunnan.  
9. Tällä hetkellä  kyllä  rauhallisesti, 

mutta aktiiveja ihmisiä tulisi 
olla enemmän mukana.  

ovat.  
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1.Heikki  Hietavirta  27 v. 
2. 2,5 v,  valmistumisen jälkeen, 

kaikkiaan  8  vuotta.  
3. rkm.  
4. Sulkapallo.  
5. Asfalttiasema,  Hyrylän Itäinen 

ohikulkutie, Maantiekylä - Hyrylä, 
Työmaarakennus, Siltojen korjaus 
ryhmä.  

6. Alkuun tuntui ihan hyvältä idealta, 
mutta epätietoisuus piirikonttorilla 
siitä, miten erilaiset palvelut 
(kuten lippujen hankkiminen) 
järjestetään, muutti mielen. 
Toivottavasti joillekin tulee hyvä 
mieli  ja  "arvostusta" työnantajaa 
kohtaan järjestetyistä tapahtumista. 
Itselle odotan haukkumisia  ja 

 lisää työtä entisten lisäksi.  
7. Ainakin rahallisesti tasapuolisesti 

liikunnan  ja  kulttuurin kesken.  
8. Työntekijöiden pitäisi saada 

kuitteja vastaan määrätty  summa 
 omista liikunta-  ja  kulttuuri- 

menoista työnantaj alta. Liikunta-  ja 
kulttuurimenoj  a  varten laadittavan 
budjetin voisi unohtaa  ja  rahat 
määrätä suoraan piiristä periaat-
teella xx!mk/henkilö, ottaen huo-
mioon hintatasot eripuolilla 
Uuttamaata.  

9. Palveluiden hinnat budjetin 
laatimisajankohdasta (lokakuu  -91) 

 ovat jonkin verran nousseet, joten 
joko budjetti ylitetään  tai  toimintaa 
järjestetään suunniteltua vähem-
män.  Jos  tieto kulttuuri-  ja  liikunta- 
strategian  läpimenosta olisi  tullut 

 aikaisemmin kuin nyt (tammikuun 
puolessa välissä jotain epämääräistä 
tietoa), olisi  osa  palveluista voitu 
sopia vuoden  -91  puolelle suunni-
tekuun hintatasoon, jolloin resurssit 
olisivat riittäneet.  

1.Jorma  Helvelahti,  45v. 
2. Jorma  on  ollut piirin palveluksessa 

vuodesta  1966  lähtien.  
3. Suunnittelurakennusmestari.  
4. Tennis,  kunnallispolitiikka, 

 Lions-toiminta. 
5.Vihdin  alue  (Nummen tmpfVihdin 

tmp/Länsi-Uudenmaan suunnitte-
lutoimisto).  

6. Toiminnan tulisi vaikuttaa yleiseen 
viihtyvyyteen niin että työnteki-
jöiden vuorovaikutus lisääntyy  ja 

 työkyky paranee. Samalla paranne 
taan tielaitoksen imagoa.  Kaiken 

 toiminnan tulisi 
lähteä henkilökunnan tarpeista.  

7. Toiminta  on  liikuntapainotteista. 
 Kulttuurin puolelta järjestämme 

teatterimatkan Hämeenlinnan 
teatteriin. Syksyllä  on  tarkoitus 
tutkia mandollisuudet kieltenopis-
keluun kansalais-  tai  työväen-
opistoissa. 

Seuraavassa  lista liikuntatapahtumista: 
- kuntosalivuoro  Nummelasta  ja 

 Vihdistä viikottain. 
- tennisvuorot  viikottain 

(maksetaan osittain itse) 
- uimahallilippuja  Nummelan  ja 

 Lohjan uimahalleista. 
-  ratsastusta  on  tarkoitus kokeilla 
- lentopallossa osallistumme 

puulaakisarjaan. 
- haasteottelu  piirin johto- 

porrasta vastaan (lajeja ei ole 
vielä määritelty) 

-  alueen yhteinen kuntoiltapäivä 
- piirin yhteinen toiminta.  
Jos  ilmaantuu halukkuutta muuhun 
harrasustoimintaan, esityksiä otetaan 
mieluusti vastaan. 
8.Vuoden  lopulla  on  analysoitava 

 kuluneen vuoden tapahtumat  ja 
 tehtävä henkilökunnalta kysely, 

mitä halutaan harrastaa. Näin 
saadaan pohja ensivuodelle 
luotavalle uudelle strategialle.  

9.  Taloudelliset resurssit ovat hyvät. 
Henkilöpuolella haluaisin siirtää 
tapahtumien järjestelyvastuuta 
enemmän kentälle.  

1.Åke  Laitinen  50 v. 
2. Vuodesta  1963. 
3. Työnjohtaja.  
4. Kuntoliikunta eri muodoissa, 

veneily, yhdistystoiminta sekä 
osallistuminen kunnallisiin 
luottamustoimiin.  

5. Porvoon tmp  ja  Loviisan tmp.  
6. Liikunta-  ja kuktuuristrategia 

 kirjanen  on  mielestäni laadittu 
kattamaan tiepiirin  ja  alueiden 
tarpeita vastaavaksi. Mutta olen 
hiukan pessimisti toteutuksen 
suhteen. 
Oma alueeni käsittää kaksi 
tiemestaripiiriä. Aluevastaava 
toimii oman toimensa ohella 

 ja  se  vaatii erittäin suurta 
aktiivisuutta, että eri tapahtumat 
toteutuvat. Vuosi  1992 on  käyn-
nistysvaihe  ja  toivon, että toimin 

 ta  lähtee hyvin pyörimään.  
7. Toiminta painottuu kunto- 

liikuntaan.  
8. Kun nyt lähdetään toteuttamaan 

tiepiirin uutta liikunta-  ja 
kulttuurstrategiaa,  niin  en  lähde 
tässä vaiheessa esittämään omia 
näkemyksiä suuntaan eikä toiseen.  

9. Toimintasuunnitelma  ja  rahoitus- 
suunnitelma vuodelle  1992 on 

 laadittu  ja  piiri ne hyväksynyt, 
joten resurssit ovat mielestäni 
riittävät.  
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.. ALUEVASTAAVILTA  
KYSYTTIIN  

1. Henkilötiedot  (nimi, ikä)?  
2. Kauanko olet työskennellyt Uudenmaan  tiepiirissä?  
3. Tehtävä  
4. Henkilökohtaiset harrastukset?  
5. Mitä hankkeita alueeseen kuuluu?  
6. Mitä odotat liikunta-  ja kulttuuristrategialta?  
7. Mihin alueen liikunta-  ja virkistystoiminta  painottuu?  
8. Mihin suuntaan toimintaa tulisi mielestäsi kehittää?  
9. Ovatko resurssit riittävät? 

1. Rita Kanervo 31 v. 
2. Rita on  tullut  piirin palvelukseen 

elokuussa  1990. 
3. Piirtäjä.  
4. Nuorisoseuratoiminta,  lasten 

 tanhukerhon  pitäminen, 
 kansantanssi,pianonsoitto  

5. Itä-Uudenmaan  suunnittelutoi 
misto  ja  Mäntsälän  tiejärjestelyn 

 rakennustyömaa.  
6.Toivon  saavani  tominnallani 

 mandollisimman monet mukaan 
harrastamaan.  

7.Tein  lokakuussa kyselyn  hen- 
kilos  tön harrastushaluista.  Yli 
puolet ihmisistä vastasi kyselyyn. 
Vastausten perusteella laadimme 
seuraavanlaisen  listan  vuoden 

 harrastustoiminnasta:  
Liikunta:  
- sqash-vuoro  

- tennisvuoro 
-  ratsastus  
- uimahalliliput 
-  piirin yhteiset liikunta- 

tapahtumat  
-  oma  kuntoikapaivä 
- kalastuskilpailu 

(+  tutustuminen  Pellingin 
lomamajoihin)  

Kulttuuri:  
- teatterimatka 
- penkkiurheilumatka  (jalkapal-

lo- jääkiekko- tms. peliä 
katsomaan.)  

-  kielten opiskelu  kansalais-  ja 
 työväen opistoissa. 

Lisäksi päätimme ostaa  dartstikka
-taulut molemmille hankkeille.  

8. Alueen henkilöstä asuu hyvin 
laajalla alueella ympäri piiriä. 
Tämä aiheuttaa ongelmia työajan 
ulkopuolella  tapahtuvalle  harras 

 tustoiminnalle.  
Tuntuu mandottomalta järjestää 
jokaiselle jotakin. Tämän vuoksi 
voitaisiin tutkia mandollisuus 
korvata jokaiselle  henkilökohtai 
sesti  harrastustoiminnan kuluja 

 (esim  teatteri-  tai  elokuvalippuja).  
9. Henkilöresurssit riittävät, 

tapahtumien  järjestelyvastuuta  on 
 jaettu asioista kiinnostuneille. 

Rahat riittävät, toivottavasti myös 

jatkossa.  Harrastuspaikkoja 
 riittää, ainut yllätys tuli  ,  kun 

 kuntosalit  muuttuivat 
 maksullisiksi.  

1.Ritva  Höglund  46 v. 
2. 19v. 
3. Toim.sihteeri.  
4. Urheilu  ja  lukeminen.  
5. Tammisaaren  tmp.  
6. Uskon, että liikunta  ja  kulttuuri- 

toiminta eri muodoissaan  on  hyvä 
vastapaino työlle.  

7. Tällä hetkellä ehkä enemmän 
liikunnan puolelle kuitenkaan 
henkistä puolta unohtamatta.  

8. Tästä  on  hyvä aloittaa, tulevai-
suus näyttää suunnan.  

9. Tällä hetkellä  kyllä.  
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1. Jouni Määttä  43 v. 
2. Uudenmaan tiepiirin palveluk-

sessa Jouni  on  ollut vuodesta  1976. 
3. Suunnittelurakennusmestari.  
4. Monenlainen  kuntoiluun liittyvä 

liikunta.  
5. Keski-Uudenmaan suunnittelu- 

toimisto  ja mittaustoirnisto  
6. Toiminta-ajatushan  on  parantaa 

henkilöstön henkistä  ja  fyysistä 
vireyttä liikunnan  ja  kulttuurin 
avulla. Odotan, että tämä uusi 
strategia luo henkilöstölle uusia 
tilaisuuksia (vanhojen lisäksi) 
kehittää  ja  parantaa henkisiä  ja 

 fyysisiä ominaisuuksiaan. Koska 
piirin henkilöstörakenne alkaa olla 
melko ikääntynyttä, tulevat 
henkiset  ja  fyysiset ominaisuudet 
hyvinkin tärkeiksi tulevaisuudessa. 
Odotan myös, että henkilöstön 
vapaaehtoinen, työajan ulkopuo-
lella tapahtuva liikunta-  ja kult-
tuuritoiminta  lisääntyisi. Nykyisen 
tiukentuvan tuloksenteon aikana  on 

 henkiseen  ja  fyysiseen kuntoon 
kiinnitettävä erityistä huomiota.  

7. Olen  jakanut toiminnan kolmeen 
 osa-alueeseen: liikuntaan, 

kulttuuri-  ja virkistystoimintaan 
 sekä harrastustoimintaan. Liikun-

taan kuuluvat piirin yhteiset 
urheilutapahtumat.Kulttuuri  ja 
virkistystoiminta  käsittää  teatteri- 
matkan ja  yhteisen pikkujoulun 
järjestämisen. Muuhun harrastus- 
toimintaan kuuluvat kansalais-  ja 

 työväen opistot, kuntosalit  ja 
uimahallit. 

8.Alueemme  henkilöstä  on  eripuo
-leta  piiriä,  osa  piirin ulkopuolelta. 

Tämä vaikeuttaa yhteisien työajan 
ulkopuoella  tapahtuvien tilaisuuksien 
järjestämistä. Tästä johtuen vapaa 
ehtoista työajan ulkopuolella 
tapahtuvaa toimintaa tulisi mielestä-
ni kehittää. Kuitenkaan ei pidä 
unohtaa muutamaa piirin yhteistä 

tapahtumaa vuosittain,  sillä  sosiaali-
nen kanssakayminen eri toiminta- 
alue  iden  kanssa  on  henkisesti 
tärkeätä.  

9.  Mielestäni resurssit ovat riittäviä. 
Rahaa  on  piirin taholta lisätty 
huomattavasti verrattuna aikaisem-
piinvuosiin. Erilaisia harrastustiloja 

 ja  kenttiä löytyy joka niemestä  ja 
notkelmasta.  
Vapaa-aika riittää, tarvitaan  vain 

 harrastushalua.  

1.Pekka Nuortila,  51 v. 
2. Uudenmaan tiepiirin palveluk-

sessa Pekka  on  ollut  24 V. 
3. Tarkastaja (suunnittelutoimiala, 

sikaryhmä)  
4. Kansantanssi-  ja  musiikki, posti- 

merkkeily, lukeminen, liikunta, 
laskettelu, omakotitaloasuminen. 

5.Piirikonttorin  alue  (kp-/h-/s-/r-
toimialat)  

6. Odotan tämän  strategian  herättävän 
ihmiset itse huomaamaan omat 
liikunta-  ja kulttuuritarpeensa. 

 Taloudelliset mandollisuudet moni 
muotoiseen toimintaan ovat nyt 
paremmat kuin ennen. Ihmiset 
voivat suuntautua vapaammin itse 
valitsemiinsa harrastuksiin, eivätkä 
ole enää niin sidoksissa "ylhäältä 
johdettuun" piirin toimintaan.  

7. Pasilan virastokeskuksen  jo 
 olemassa-olevat harrastustilat tulisi 

saada paremmin käyttöön. Piirin 
yhteisen toiminnan puitteissa  on 

 tarkoitus järjestää illanviettoja, 
teatterimatkoja, yms. Yleensäkin 
toivoisin ihmisikä virikkeitä  ja 

 ideoita, jotta toiminta saadaan 
lähtemään henkilökunnan omista 
tarpeista. 

8.Massat  tulisi saada liikkeelle, 
leikkimieli mukaan! Olisi yritettävä 
herättää ihmisten henkinen  ja  fyysi-
nen vireys  ja sen  myötä vaikuttaa 
yleisen viihtyvyyden  ja työilma  

piirin parantamiseen. Henkilö- 
suhteita tulisi kehittää yli toimiala-
rajojen.Toiminnan tulisi näkyä 
myös ulospäin. 

9.Tärkein  resurssi ovat piirin henkilö 
kunta., eli resurssit riittävät niin 
kauan kun löytyy innokkaita  ja 
idearikkaita  ihmisiä.  

1. Jarkko Aspegren  42 v. 
2. -84  huhtikuusta.  
3. Kuorma-autonkuljettaja.  
4. Keilailu,  tennis,  kunto-  ja 

penkkiurheilu.  
5. Kirkkonummen trnp.  
6. Monipuolista toimintaa.  
7. Liikuntaa  ja teatteri ym. matkoja.  
8. Suunta  on  tällä hetkellä hyvä.  
9. Kyllä  ainakin tällä hetkellä.  

1. Arvo Vuori  49 v. 
2. 19v 
3. Apulaistiemestari  
4. Monipuolinen kuntoliikunta, 

urheiluseuratoiminta,  Lions- 
toiminta  

5. Mäntsälä, Myrskylä  ja  Orimattila  
6. Toivon, että toiminta lisäisi  vink 

 keitä kunnon  ja vireyden  ylläpitä-
miseksi  ja  työmaan ilmapiirin 
keventäjäksi.  

7. Kunto, vireys  ja  ilmapiiri  
8. Katsotaan nyt mitä vuosi 

tuo tulleessan  
9. Toivon mukaan  
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Toimitusjohtaja  Matti  Ahde, 
Oy Veikkaus  Ab  

KUNTO 
KOHOAA MYÖS  
VEIKKAUKSESSA  

Kirjoittaja  Matti  Ahde  on  myös 
 TUL:n  puheenjohtaja  

T yöpaikkaliikunnalla  kunto ko-
hoaa  ja  sosiaalinen viihtyvyys 

lisääntyy. Työpaikkaliikunnalla  on 
 syvät  juuret suomalaisten urheilu-

järjestöjen moni-ilmeisessä  ja - 
pohjaisessa  järjestelmässä. Itse asi-
assa urheilu syntyi tavoitteista soti-
las-  ja työkuntoisuuden  kohottami-
seksi  ja  ylläpitämiseksi. Urheilun 
muut arvot  ja  tehtävät tulivat myö-
hemmin. 

Suomessa työpaikkaliikunnalla  on 
 merkittävä sosiaalinen tehtävä.  Se 

 yhdistää työntekijöitä myös vapaa- 
aikana. Työpaikkaliikunta ilmenee 
muun muassa erilaisina puulaaki-  ja 

 kilpailu- sarjoina sekä ammattiliit-
tojen kilpailuturnauksina. Myös 
kansalliset  ja  kansainväliset kilpai-
lut ovat saaneet pysyvän sij  an  suo-
malaisessa työpaikkaliikunnassa. 

Menneinä vuosina useat urheilu-
seurat saivat nimensä yrityksiltä. 
Rosenlewin Urheilijat, Nesteen 
Soutajat  tai  Elannon Isku, muuta-
mia seuroja mainitakseni, ovat ai-
koinaan olleet  ja osa  on  edelleen 
työnantajan  ja  työntekijöiden ur-
heilullisen yhteistyön tulosta. Ai-
kana, jolloin  Suomi  juostiin maail-
mankartalle, monella yrityksellä oli  

kunnia pitää leivissään menestynei-
tä kilpaurheilijoita. Urheilu  j ärjes-
töjen  perustama Veikkauskin oli 
menneinä vuosina elävä esimerkki 
yrityksestä, jossa urheilutausta sekä 
urheilulliset harrastukset olivat jos-
kus työpaikan saannin eräs peruste. 
Veikkauksen palkkalistoilla  on  ollut 
vuosien mittaan monia kilpa-aree-
noilla menestyneitä urheilijoita. 

Valitettavasti kuitenkin  on  todet-
tava, että tavallinen suomalainen nai-
nen  ja  mies urheilee luvattoman vä-
hän. Työväen urheilun merkitys ko-
rostuu nyky-yhteiskunnassa,  sillä 

 työntekijöiden yhteiset liikuntahar-
rastukset lisäävät viihtyvyyttä  ja  mo-
nesti muuten ohuiksi jääviä sosiaali-
sia kontakteja. 

Työpaikkaliikunta  on  myös osana 
terveydenhoitojärjestelmää äärim-
mäisen tärkeää. 

Haaste henkilökunnalle 

Käynnistin Veikkauksessa vuosi 
sitten työpaikkaliikuntaprojektin. 
Haastoin henkilökohtaisesti  koko 

 Veikkauksen henkilökunnan kunto-
talkoisiin. Huomasin Veikkaukseen 
tultuani, että huomattava  osa  Veik- 

kauksen henkilökunnasta ei har-
rastanut säännöllistä liikuntaa  ja 
terveydenhoitomenot  olivat kas-
vaneet huomattavan korkeiksi. 
Kuntotalkoiden haasteen otti vas-
taan kaksi kolmasosaa veikkaus-
laisista. Kunnon kohottamistavoit

-teen  lisäksi sivutavoittena oli myös 
pudottaa Veikkauksen työntekijöi-
den painoa yhteensä  1000  kilon 

 verran. 
Fysikaalinen hoitolaitos suoritti 

kuntotestaukset  ja  samassa yhtey-
dessä tehtiin myös terveystarkas-
tukset. Yhtiön lääkäri  ja  terveyden-
hoitaja olivat sitoutuneet kunto-
talkoisiin. Kuntotestauksen jälkeen 
jokainen veikkauslainen sai hen-
kilökohtaisen  ja räätälöidyn  kun-
to-ohjelman. Rakensimme  pää-
konttorimme  tiloihin kuntosalin, 
joka onkin ollut aktiivisessa käytös-
sä. Puolen vuoden päästä suoritet-
tiin välitestaus  ja  vuoden lopussa 
tarkistuskuntotestin perusteella  10 

 parhaiten kuntoaan kohottanutta 
veikkauslaista palkittiin.  Koko  vuo-
den ajan kuntotalkoiden edistymis-
tä seurattiin urheilukerhossa,  tal-
koo projektiryhmässä  sekä yhtiön 
henkilöstölehdissä.  
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Toimitusjohtaja  Björn  Lillkåll,  
Insinööritoimisto  Y-Suunnittelu Oy  

TYÖPAIKKALIIKUNTA 
ESIMERKKINA  

Y-SUUNNITTELU OY  

I hmisen  normaalista arkipäivästä 
yksi kolmannes  on  työtä, yksi 

kolmannes vapaa-aikaa (johon 
useimmilla kuuluu kotiin liittyvä 
toiminta)  ja  viimeinen kolmannes 
nukkumista, jotta työpäivä sujuisi 
hyvin, tulisi näiden muiden  kol- 

mannesten  olla kunnossa. Riittä-
vän pitkä yöuni turvaa yhden kol-
manneksen. 

Työskentely insinööritoimistossa 
 on  työpöydän ääressä  ja  kokouksis-

sa Istumista, paäsaantotsesti siis tyo
-tä  henkisellä puolella. Tämän vas-

tapainoksi ihminen tarvitsee fyysis-
tä rasitetta.  

Insinööritoirnisto  Y-Suunnittelu 
 on  toimintansa alkuajoista lähtien 

oivaltanut tämän tarpeen  ja  siksi 
yritys onkin aktiivisesti lähtenyt tu-
kemaan työpaikkaliikuntaa eri muo-
doissa. Tutkimuksissa  on  myös to-
dettu, että  paras ja  melkein ainoa 

 stressin  poistokeino  on  kunnolli-
nen liikunta. Eri urheilumuodot 
antavat myös mandollisuuden kes-
kinäiseen seurusteluun sekä henki-
lökunnan että yrityksen eri sidos- 
ryhmien kesken. 

Lilkuntaan 
 on  panostettu  

Y-Suunnittelun uuteen toimita - 
loon  rakennettiin henkilökunnan 
käyttöön oma  squash-halli. Harras-
tajia  on  useita kymmeniä,  ja  vuosit-
tain pelataan  Y-S:n  mestaruudesta 

 cup-muodossa. 
Toinen toimitalonpysäköinti-alu-

eista  on  varustettu tenniskentäksi, 
jolla pelataan kesäaikaan iltaisin  ja  

Y-S:n  mestaruudesta. Yhtiön edus-
tajat ovat myös osallistuneet 
SKOL:n nelinpelimestaruuksiin 
(viime vuonna jopa finaalissa!). 

Keväällä  1991  otettiin ohjelmaan 
 golf.  Kevään  ja  kesän aikana järjes-

tettiin kandet kurssit, joille osallis-
tui myös yhtiön sidosryhmiin kuu-
luvia. Ensimmäinen  Y-S  Open  pe-
lattiin syyskuussa Nurmijärven uu-
della kentällä noin  60:n  osallistujan 
voimin. Kurssit (opettajaksi tulee 

 Harry  Safo)  jatkuvat ensi kesänä - 
innostus  on  melkoinen. 

Yhtiössä toimii myös aktiivinen 
ryhmä keilaajia, jotka osallistuvat 
Tea:n sarjoihin kuukausittain. Kah-
deksan  Y-S:läistä  oli mukana tam-
mikuussa Turussa firmakeilailun 

 SM-kilpailuissa. Keilailussa pela-
taan joulukuussa kinkkukilpailu  ja 

 keväällä  Y-S:n  mestaruus tasoi-
tuksin.  
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Aktiivinen joukko  Y-S:n  naisia 
harrastaa aerobic'ia yhtiön tuella 
Esport Centerissä. 

Yhtiö  on  järjestänyt vuosittain 
talviurheilupäivän, jolloin  on  käyty 
laskette lemassa lähitienoon hiihto- 
keskuksissa sekä syysurheilupäivän 
lajeina juoksut, heitot  ja  hypyt. 

Tielaitoksen  kanssaan myös vuo-
sittain pelattu pesäpallon haasteot-
telu. 

Kuten edellä olevastakin ilmenee, 
yhtiö  on  panostanut aika paljon  Iii- 
kuntaan, mutta katson, että  se pa-
nastus on  hintansa "väärti" - takai-
sinmaksu tulee hyvakuntoisen  ja 

 hyväntuulisen henkilökunnan muo-
dossa. Yhtenä syynä näinkin liikun-
tamyönteiseen suhtautumiseen  on 

 yhtiön liikkuva  ja urheileva  johto-
ryhmä.  

Y-Suunnittelu toivottaa 
Uudenmaan piirin mukaan 
myös  työpaikkaliikunta

-yhteistyöhön!  



Heikki  Klemola  

YKSILÖLLISET 
LIIKUNNAN TIET  

K ansalaistoiminnassa on  yksi-
lön  ja  yhteisön keskinäinen  

yhteiselo  koettu lähes kautta  aikain 
huolenaiheeksi. Liikuntatoiminta 

 on  ollut pitkään yhteisö-keskeistä; 
järjestö  on  saatettu nähdä alkupe-
räisenä, elävänä  organismina  ja  yk-
silöt  sen  osana,  rakennetekij  änä, 
apurina,  joukkona. Nimet  massaur-
heilu, kansanurheilu, joukkourhei-
iu  kuvaavat käsityksiä. 

Yksilön perusoikeudet 

Suomalaisessa liikuntakulttuuris-
sa hyväksyttiin julkisesti arvoval-
taisella  ja  asiantuntevalla  foorumil-
la ensi kerran yksilön perusoikeudet 

 liikuntapoliittisilla neuvottelupäi-
villä  1967,  jolloin päädyttiin siihen, 
että jokaisella kansalaisella  on  olta-
va oikeus  ja  mandollisuus vapaa- 
aikanaan  urheilunja  liikunnan har-
joittamiseen ikään, sukupuoleen, 

 liikunnallisiin taipumuksiin,  vara!
-lisuuteen  ja  asuinpaikkaan  katso-

matta. Tämä merkitsee sitä, että 
yhteiskunnan  on  etujensa mukai-
sesti pyrittävä tarjoamaan kansalai-
sille entistä  monipuolisempia  ja  eri 
tarkoituksia  toteuttavia  urheilu-  ja 

 liikuntapalveluksia.  Tietenkin  jo 
 yhdistyslain  säätämisen yhteydessä 

 1919  yksilölle osoitettiin sekä  oj-  

keuksia  että  velvollisuuksia.  
Nyt  on  käytännössäkin voimistu-
nut käsitys siitä, että yhteisön  ja 

 yksilön väliset suhteet ovat  seesty-
neet. Asiantuntijaan viitaten tois-
tan; "yhteisön (yhteiskunnan) täytyy 
tunnustaa  ja  pitää arvossa yksilön 
itseisarvoa, oikeuksia  ja  vapautta. 
Tämä vaatimus vastaa ihmishengen 
tarvetta itsenäiseen, omaan elämään 
maailman hyörinässä  ja  pyörinässä."  
(Salomaa  J.E.)  

Toinen merkittävä näkemys vah-
vistaa käsitystä; 

"Yhteisön päämääränä  on  yksilöi-
den henkisen  -  ja  myös ruumiillisen  -  
kehityksen edistäminen. Sentähden 
yksilö  on  päämäärä sinänsä; yhteisö 

 on vain  tämän päämäärän palveluk-
sessa oleva väline." (Urpo  Harva)  

Nyt  näytää  siltä, että  sen  parem-
min yksilölle kuin  yhteisöllekään  ei 
myönnetä "valtaa ylitse muiden", 
vaan ne koetaan  riippuviksi  toinen 
toisistaan.  

Vuorokeskustelun  aika  

On  alkamassa yhteisön  ja  yksi-
lön välinen  vuorokeskustelun  aika, 
jolloin yhteisö  on  yksilöä auttava, 
tukeva  ja  opastava  yksikkö. 

Suomessa  on  moniin muihin mai-
hin verrattuna hyvä tilanne  sen  

vuoksi, että tutkimuksin  on  pystyt-
ty selvittämään miten, missä  ja  mil-
loin liikutaan; tiedossa  on  myös  se, 

 millä  tavoin erilainen liikunta vai-
kuttaa niin fyysisesti kuin 

 henkisestikin.  On  kuitenkin otet-
tava huomioon, että näillä perus-
teilla voidaan luoda  taustakuva,  joka 

 on  erikseen  tarkennettava  kussa-
kin työyhteisössä toimivien hen-
kilöiden osalta;  se on  mandollista 
tehdä  työpaikkaliikunnasta  vastaa-
vien  ja  työntekijäin yllä sanotun 

 vuorokeskustelun  avulla, jolloin 
harrastukset, toiveet  ja  muut edel-
lytykset puolin  ja  toisin selviävät. 
Keskinäinen vuorovaikutus ei saisi 
olla rutiinia, vaan arvioivaa, autta-
vaa,  opastavaa,  miettimään  pysäh-
tyvää.  

Näin saadun tiedon varassa 
 on  mandollista hakea eri tahoilta  

liikuntapalveluksia,  jotka soveltu-
vat kuin  mittatilauspuku  henki-
löstön  yksiöllisiin  tarpeisiin. 

Liikunnan  tie 

Olen  parhaillaan suorittamassa 
sekä tutkimustiedon että käytän-
nön kokemusten perusteella yhteen-
vetoa ihmisen "liikunnan tiestä".  
Jos monikymmenliuskaisesta  aineis-
tosta  pelkistan  nyt vielä alustavan  
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ytimen, löytyy seuraava malli: 

1.Ihmisellä  on  oma arvojen  ja 
 tarpeiden malli eli  hän  on  selvittä-

nyt itselleen esim. arvostaako  hän 
liikunnassa kilpailumenestysta, leik-
kimuotoista kisailua,  yhdessäoloa, 
liikunnallista ponnistelua sinänsä, 
luonnon näkymiä tms. Näin syn-
tyy tienviitta liikunnan tielle.  

2.  Itse liikunnan tiellä erilaiset 
harjoitukset, yksin  tai  yhdessä,  

kisaillen  tai  nauttien luonnon gal-
leriassa tuovat kokemuksia. Ne ovat 
merkkinä elämänmenosta; siellä voi 
olla toistuvaa mielihyvää, joskus jou-
kossa pettymyksiäkin.  

3. Kokemukset ovat kuin murto- 
viiva:  sen  kärjet ovat elämyksiä, 
mieluisia tapahtumia, jotka saatta-
vat olla yllätyksellisia, aina iloisia, 
asioita joista kerrotaan haltioi-
tuneesti ystäville...  

4. Varsinkin kokemiaan  elä- 

myksiä  ihminen  taltioi henkiseen 
akkuunsa uuden innon voimaksi, 
eliksiiriksi jatkuvaan harjoitteluun. 
Poikkeustapauksessa voi  2.  kohdas-
sa mainittu "tappiokin" siirtyä 
voimalatauksiin varsinkin otsikolla 

 "kyllä  minä vielä näytän..." 
Painotan erityisesti sitä, että 

yksilön  on  pohdittava itse, mitä  hän 
 liikunnasta hakee, miktä arvot ovat 

juuri hänelle tärkeitä. Niistä löytyy 
 tie tavoiteltaviin  elämyksiin. 

Muutama tähdenväli lyhyesti yksilöllisen liikunrtantien kulkemisesta 
sekä kuntoliikunnan näkökulmasta että erityisesti työpaikkaliikun-
taan sovelletturia. 

Vapaa-aikana harrastettu lii-
kunta ei saa muodostua uudeksi 
työksi.  Tunnelman  ytimenä pi-
tää olla vapaus  ja  vapaaehtoi-
suus sekä lähtökohtana 
taipumukset  ja  henkilökohtai-
nen mielenkiinto. Liikuttaessa 
vapaina liiallisista ulkopuolisis-
ta suoritusnormeista voi syntyä 
spontaania, luovaa, yksilöllistä 
toimintaa.  Se on "holjaa  hom-
maa"; näennäisesti tarkoitukse-
tonta, ylimääräistä, tarpeeton-
ta, mutta perimmältään arvo-
kasta ponnistamisen  iloa,  jota 

 eivät häiritse rajoittavat kaavat 
eivätkä liialliset säännöt  ja  nor-
mit.  Ihminen voi tuntea 
vapautuvansa olemassaolon kah-
leista. 

Työpaikkaliikuntaan  hit-
tyvissä  järjestelyissä voi vaania  

sudenkuoppa;  hyvää tarkoitta-
va yhteisön edustaja saattaa luul-
la eduksi asioita, jotka ovatkin 
yksilölle haitallisia. 

Meillä  on  jokaisella oi-
keus juuri niin hyvään liikunta- 
suoritukseen kuin pystymme  ja 

 haluamme; samoin olemme 
tasa-arvoisia tarjolla oleviin elä-
myksiin kilpailtaessa, liikutta-
essa luonnossa, ponnisteltaessa 
yksin  tai  yhdessä. 

Hyvä vapaa-ajan liikunta mer-
kitsee  mm. yhteistyökykyisyy-
den  lisääntymistä, suotuisien 
luonteenpiirteiden vahvistumis-
ta, fyysisten  ja  henkisten terve-
yshäiriöiden ennaltaehkäisyä,  

rentoutumista  ja  esteettisiä ko-
kemuksia. 

Yhteisö  on  paperi, johon 
yksilöt piirtävät, säveltävät, kir-
joittavat. Näin syntyy  tulos,  ei 
paperista sinänsä. 

Elämänmenoon mahtuva 
liikunta, esimerkkinä työmat

-kan taittaminen  jalan  tai  pyö-
rällä,  on  perinteen ylläpitoa, 
mutta aina yhtä järkevää.  

Ja  mikä tavoitteeksi? 
Sovitaanko  tästä: oman kun-

nossa olemisen ihanteen löytä-
minen, tajuaminen.  
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Taulumäen  poikia suksineen  1940-luvun alussa. Vasemmalta Eino  Kaakkolahti, 
 Aimo Paavola, Simo  Vassinen  ja Ensio  Puttonen.  

Esa Sironen  

Eikka Kaakkolanden  
muistoja  poikavuosilta  

"KUIN  TALLIN VINTILTA"  

J yväskylän Taulumäelle  perhee-
ni muutti vuonna  1938,  Eino 

Kaakkolahti  kertoo. Paikka oli Kan-
kaan paperitehtaan työväen asuma- 
aluetta, omakoti-  ja  puutaloja, joi-
den alakerrassa  tai  kivijalassa  toimi 
pikku liikkeitä  tai  käsityöläisiä, 
seppiä  ja suutareita.  Näkyvämmän 
leiman tienoolle antoi petäjäisen 
soraharjun päässä kohoava hyppy-
rimäen puinen vauhdinottotomi, 
joka huomiossa kilpaili Taulumäen 
jykevän kivikirkon kanssa. 

Taulumäen  poikia 

Mäki veti tietysti poikia puoleen-
sa. Taulumäen jyrkkään kainaloon 
oli Jäppisen Tauno, Jyväskylän en-
simmäinen mäkihyppääjä, tehnyt 
aikoinaan harjoitustöyssyn. Sitä oli 
vähitellen suurenneltu  ja  paikalle 
oli lopulta saatu mitat täyttävä  50 

 metrin hyppyrimäki.  Se  oli alueen 
pikkupoikien ylpeys  ja  houkutus, 
mäkimieshaaveiden ponnistuspaik-
ka. 

Selväpiirteinen  ja  sosiaalisesti yh-
tenäinen asuma-alue  ja sen ylle  kaar-
tuva hyppyrimäki loivat pohjan eri-
tyiselle "Taulumäen hengelle", 
Eikka Kaakkolahti muistelee.  Se 

 luj ittui tappelunnuj akoissa 
Tourulan  ja Nisulan  poikien kans-
sa, mutta sai lopullisen jajalomman 
silauksen urheilun merkeissä. 

Vanhemmilla pojilla - Elomaan 

Kaunolla, Heinäsen Villellä  ja  Tuo-
misen 011illa - oli oma seuransakin, 
vuonna  1930  perustettu "Taulumä

-en  urheilupojat".  Sen  ympärivuoti-
sissa kilpailuissa myös nuorempi ikä-
luokka sai kosketuksen voittamisen 

 ja  häviämisen kiehtovan kirvele-
vään maailmaan. Tuomisen 011i 
järjesti nuoremmille talvisin lähes 
viikottain mäkikisoj  a  itse tehdyistä 
lumihyppyreistä. 

Oikeita  mökikisoja  

Sitten olivat tietenkin oikeat  mä
-kikisat,  joissa kävi aikansa nimi-  

miehiä niin Salpausselältä kuin Pui
-jolta. Ja nousivathan Taulumäen 

 omatkin miehet maan ykköstasolle, 
vaikka Urheilulehti kirjoittikin, että 

 "Paavo Vierto  pääsi viertotietä 
Cortinaan". Kun Vierto kultamita-
leineen  ja  Niilo Toppila palasivat 
Cortinan  MM-kisoista keväällä 

 1941,  oli rautatieasemalla vastassa 
 "koko  kaupunki", Eikka muistelee. 

Muistelija itse oli silloin  12  vuotias. 
Siinä iässä hyppyrimäki kuului  jo 

 olla valloitettu.  Se  ei ollut sinänsä 
mikään kynnyskysymys, Eikka ker-
too. Mäessä oli kolme lähtötasoa, 
joista ensimmäinen sijaitsi  varsin  
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matalalla. Siitä saattoi vielä vaivat-
ta laskea  ja  myöhemmin hypätä 
omilla, Uudentuvan suksitehtaan 
valmistamilla koivusuksilla.  Raja, 

 jossa todellinen hyppääjä syntyi, 
löytyi alastulorinteestä. Jotain ol-
lakseen hypyn tuli kantaa rinteen 
kumisevan puuosan yli,  35  metriin. 

Mäkiennätyksen  mäessä venytti 
 Matti  Pietikäinen  52,5  metriin jos-

kus  50-luvulla. Saman kokoisia  tai 
 hieman pienempiä mäkiä oli Jyväs-

seudulla siihen aikaan vilisemällä. 
Hyppäämässä käytiin, niin Saari-
järvellä, Karstulassa, Vihtavuores

-sa,  Säynätsalossa, Suolandessa kuin 
Keuruullakin. Sama porukka niitä 
kiersi, Eikka muistelee,  ja  tuli kes-
kenään tutuksi. Tuttuja olivat  Tap

-perinkin hiihtäjäveljekset,  jotka 
aina muodostivat Saarijärven Pul-
listuksen viestijoukkueen. Oli aika-
moinen jymyjuttu, kun  Marko  sit-
ten julkaisi ensimmäisen romaan-
insa. Ei häntä osattu  sen  kummem-
min kirjailijana pitää, kovana  huh

-täjänä  kylläkin. 

Pulaa välineistä  

Yltääkseen Taulumäen alastulo
-rinteen laudoituksen yli piti olla  jo 

 oikeat mäkisukset. Junioreilla niitä 
ei juuri ollut, paitsi yhdet, mutta 
niiden käyttöön liittyi omat  kom-
mervenkkinsä.  Ne olivat suojelus-
kuntapoikien sukset  ja  niitä säily-
tettiin lukkojen takana hyppyriko

-pissa. Taulumäen  pojissa ei ollut 
poikaosastoon kuuluvia, joten suk-
sia piti lainata salaa.  Kopin sivuik-
kunasta luikerreltiin  sisään. Niinpä 
kävi monasti, että kesken parhaan 
laskemisen sattuivat oikeat omista-
jat paikalle. Silloin oli sukset jätet-
tävä niille sijoilleen  ja  siirryttävä 
turvallisen  matkan  päähän penkki-
urheilijoiksi. 

Kun hyppääminen sai vakavam-
man luonteen, sai suksia käyttöön 

Tyylinäyte  1 950-luvulta. 
Eino Kaakkolahti ilmalennossa. 

seuran puolesta. Sodassa kaatuneil-
tavanhemmikahyppääj iltäjäi myös 
mäkisuksia, joita sopivan ajan ku-
luttua käytiin kyselemässä. Taulu- 
mäen hyppääjistä  sota veikin  miltei 

 koko ykköskaartin. 
Mäkimonot  olivat vielä enemmän 

 kiven  takana. Niitä värkättiin sak-
salaisten maihinnousukengistä, jois-
sa  jo  valmiiksi oli rautaa  ja kove-
tuksia.  Tai  sitten suutarilla laitatet

-tim rautalevy  tavallisten monojen 
pohjien väliin. Suutari oli poikien 
valmentaj  akin,  Elomaan Kauno. 
Hänen verstaassaan istuttiin hyp-
pyjä analysoimassa jokaisten har-
joitusten jälkeen. 

Muistorikkaat 
kilpailumatkat  

Lähimmäksi kärkeä Eikka lienee 
hypännyt juniorina, jolloin kertyi 
muutamia Suomen mestaruuksia. 
Olympiajoukkueesta vuonna  1952  

Eikka  putosi mäkimiehistä viimei-
senä, mutta sai lohdutukseksi  mat-
kan Oberstdorfin lentomäkeen.  Se 

 taisi olla vähän liian iso hyppäys, 
jonkinlainen kulttuurishokki Eikal

-le,  silloiset kaverit muistelevat. 
Mutta  kyllä  116  metriä sentään hyp-
py  on  silloisissa oloissa. Tauno Luiro 
venytti samassa mäessä  139  metriä, 
mutta  se  olikin  maailmanennätys. 

Varmahan Eikka  oli hyppääjänä, 
kerrotaan,  ja  pärjäsi myös Salpaus-
selällä. Punapaitaisia lahtelaisia pi-
dettiin mäkipiireissä hieman 
leuhkina  jos  toki muita parempina

-kin.  Yhteistyötä tehtiin sitä tiiviim-
min sitten puijolaisten kanssa. Vuo-
ron perään käytiin toisten kilpai-
luissa. 

Puijon ison mäen vihkiäiskilpai
-lut  olivat vuonna  1949,  ja sinne 

 mentiin joukolla. Junan ikkunasta 
 jo  näkyi uusi, hieman vielä kesken-

eräinen mäki. Puiden  runkoja  oli 
jäänyt kummulle sikin sokin. "Ei  
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Taulumäen hyppyrimäki  sodanjälkeisessä loistokunnossaan. 

tuo nyt niin isolta näytä', tokaisi 
Laitisen Martti ensi vaikutelmana, 
mutta annapa olla kun kiivettiin 
torniin,  jo  näytti hieman isommal-
ta. Jäi  sillä  kertaa Laitisen Martilta 
hyppäämätta  ja  alas  oli tultava 
rappuja pitkin. Yö nukuttiin  Kau

-punginhotellissa,  ja  aamulla nous
-tim  uudelleen mäkeen. Niin  vain 

 kävi, ettei Martista ollut taaskaan 
hyppääjäksi.  Hän  seisoi  koko  päi-
vän tornissa, hyvä ettei paleltunut. 
Iltakilpailuissa sitten, Eikka kertoo, 
olin  jo  itse hypännyt, kun kuulutet

-tim  Martti Laitisen vuoro. Kään-
nyin katsomaan,  ja  sieltähän Martti 
lopulta tuli - nippa  nappa kumpa-
reelle puunrunkojen  sekaan. Mutta 

 notkossa  oli poika tohkeissaan. "Voi 
jumalauta, oli hieno lentorata!" 

Yksi muistettavimpia kilpamatko
-ja  suuntautui Pohjanmaalle, Soi- 

niin heti  sodan  jälkeen.  Matkassa 
 oli Tuomisen 011i, Kahilaisen Yrjö 
 ja Eikka.  Mentiin  ensin onnikalla 
 Karstulaan  ja  siitä eteenpäin  sun

-tion  hevosella Soiniin. Rekimatkaa 
kertyi  35  kilometriä  ja  välillä juos

-tim,  kun oli pirun  kova  pakkanen. 
Mutta hauskaa riitti. Perillä odotti 

 30  metrin mäki. Viikkohan siinä 
reissussa meni, mutta olipa tuliaisi-
na sitten lihaa  ja  voita. 

Tukijoita  

Rahkilan  Martti, romukauppias, 
oli mäkimiehillä sponsorina.  Hän 

 hoiti suhteita  ja  sai Pekka Tiilikai-
senkin muutaman kerran selosta-
jaksi omiin kisoihin. Panderolleja  

vedettiin Kauppakadun yli  ja  autol-
la megafonin kanssa kierrettiin  nio-
katunnilla  kaupunkia. 

Toinen muistettava vakiovieras 
 50-luvulla oli Reino Helismaa.  Hän 

 tuli kuuluttamaan Taulumäen  las-
kiaiskisat.  Ne olivat iltakisat  ja  mäki 
oli valaistu, väkeä tuhatkaupalla. 
Ohjelmassa oli myös yhdellä suksel-
lahyppyä.  Heikki  Oksanenja  Penna 

 Paavola olivat oikein erikoistuneet 
tähän laj  im ja  pysyivät pystyssä yli 

 30  metrin lentoja. Toinen tuon ajan 
suosittu näytöslaji oli kaksois-  ja 

 kolmoishyppy. Laskiaisiltaan oli 
haettu rekvisiittaa Jyväskylän Työ-
väen Näyttämöltä  ja  muutamat  mä

-kimiehet  olivat pukeutuneet Kip-
pari-Kalleksi, Olgaksi  ja Haj uher-
neeksi.  Yksi laski edellä keskellä  ja 

 kaksi muuta  parin  metrin päässä pe-
rässä, Eikka muistelee. Eikan veli-
poika  Matti  sai aina Olgan osan  ja 
häpesi  naisten vaatteitaan. 

Laskiaisriehan  päätti, paitsi tans-
sit Valtiontalolla, jossa Helismaa 
esiintyi, myös ilotulitus hyppyri-
mäen tornista.  Se  oli harvinaista  ja  

vähän monimutkaisempaakin kun 
nykyisin.  "Kyllä  nyt mokoma osa-
taan", vakuutti Harjun luistinradan 
vahtimestari Jaakko Reiju. Kävi kui-
tenkin niin, että ensimmäinen ra-
ketti suj ahti ampujan pitkän palt-
toon sisään  ja Reiju ylen savuten ja 
kipinöiden  rappuja  alas.  Yleisötie-
tysti  nauroi katketakseen tietämät-
tä, että sairaalareissu siitä lopulta 
koitui onnettomalle raketinam-
pujalle. 

Seuraavana aamuna pikkupojat 
sitten haravoivat mäen rinteitä  nä

-ähtämättömiä raketinpäitä  etsien. 
Mihin sitten katkesivat Eikan hy-

pyt?  Se  oli kai vuonna  1955  Saari-
järvellä, Tuomisen 011i kertoo, kun 
Eikka totesi, että "nyt saa mäenlas-
ku olla". Saarijärven hyppyrimäki 
oli  kovin  epäonnistunut. Tuollois

-ten  mäkien  tapaan  se  heitti hyppää-
jän erityisen korkealle. Sitten "vauh-
ti loppui",kuten mäkimiehet sanoi-
vat.  Alas  rymäytettiin  "kuin  tallin 
vintilta".  Oli pitemmän päälle haus-
kempiakin lajeja, kuten pesäpallo, 
mutta  se on  taas toinen juttu.  
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TIEDÄTKÖ VASTAUKSEN 
NÄIHIN? 

Mikä  on  oikein?  

a)Venäjän virsta  on 1060,8 m 
b) Suomen  virsta  on 1500,0 m 
c) Ruotsin  virsta  on 2672,0 m 

2.  Mistä mihin kulki Kuninkaan  tie? 

a) Turku -  Hämeenlinna  
b) Turku -  Savonlinna  
c) Turku -  Viipuri  

3.  Oliko rekisteröityjä henkilöautoja  
v. 1922 

a) ll3lkpl  
b) lSlkpl  
c) 750kp1?  

4.  Suomessa tehtiin ensimmäinen 
kuuma-asfalttipäällyste  (Topeka) 

 välille Haaga  -  Pitäjänmäki. 
Oliko  vuosiluku  

a) 1928 
b) 1930 
c) 1933 

5.  Mikä  on Monte  Carlon rallin pituus?  

a) n.4200km  
b) n.3lOOkm  
c) n.3500km  

6.  Paavo  Aaltonen sai kaksi kultaa 
Lontoon olympialaisissa  v. 1948. 

 Mikä oli laji?  

a) yleisurheilu  
b) paini  
c) voimistelu  

7.  Kuka hiihtäjä  on  saanut  19 
 SM-mitalia?  

a) Arto Tiainen  
b) Juha Mieto  
c) Marja-Liisa Kirvesniemi  

8. 	Missä pelissä voi joutua 
Porvooseen?  

a) pasianssi  
b) ventti  
c) marjapussi  

9. 	Mikä  on uuspeili?  

a) nokkela, ilveilijä, veijari  
b) laiska,  saamaton,  kömpelö  
c) apea,  synkkä, surkea  

10.  Kuinka pitkä oli maailman pisin mies?  

a) 2,93 m 
b) 2,72 m 
c) 3,01  

Vastaukset löydät sivulta  51. 
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Työterveyshoitaja  Anna-Liisa  Hälvä  

PIIRIN  
KU  NTO  KAMPANJA- 
KOKEILU  

K untokampanjakokeilu  vuoden 
 1991  aikana  on  ollut lupaava 

alku uudenmuotoiselle, liikuntaan 
aktivoivalle toiminnalle piirissäm

-me.  Liikunta-  ja  virkistys- 
toiminnalla sekä työterveyshuol

-lolla  on  yksi yhteinen tavoite: mali-
dollisimman hyväkuntoinen, aktii-
vinen  U-piiriläinen.  

Samansuuntainen liikunta-  ja 
kulttuuristrategia  hyväksyttiin vuo-
den  1991  aikana toiminnan ohje-
nuoraksi jatkossakin. Työterveys-
hoitaj  ana  tuntuu hyvältä  ja  oikeal-
ta, että huomio kiinnitetään entistä 
enemmän meihin tavallisiin liikku-
jim tarjoamalla entistä monipuoli-
semmat harrastusmandollisuudet. 

Liikunnan  ja itsehoidon  merkitys 
 on  noussut esille kuluneen vuoden 

aikana monissa eri yhteyksissä. Muu-
tamat muutkin tiepiirit ovat teh-
neet eri laajuisiakuntotestejähenki-
lökunnalle. Työterveyshuolto näyt-
tää muillakin aloilla suuntautuvan 
painottamaan itsehoidon merkitystä 
passiivisen hoidon tilalle. 

Uudenmaan tiepiirin kuntokam- 

panj  a  ideoitiin harrasteohjaajan, 
työterveyshoitajan  ja  atk-asiantun-
tijan yhteistyönä. Halukkaille 
piiriläisille jaettiin numeroidut kun-
tokortit. Näihin kortteihin kuntoi-
lija merkitsi vähintään puolituntia 
kestäneet kuntosuorituksensa.  Va-
lokopio  kortista lähetettiin kerran 
kuukaudessa työterveyshoitajalle. 
Piirikonttorilla suoritukset syötet

-tim  tietokoneelle. Arpanumero  ja 
 nimi olivat  vain  työterveyshoitajan 
 tiedossa. Näin varmistettiin, ettei-

vät kenenkään henkilökohtaiset tie-
dot joudu vieraisiin käsiin. 

Kuntotestaus  oli melko suppea. 
Painon, lepopuissin  ja  verenpaine- 
arvojen lisäksi seurattiin puissin 
vaihteluita minuutinjakkarallenou

-sun  jälkeen heti,  1  ja  2  minuutin 
kuluttua. Parhaiten tämä testi osoitti 
kunnon paranemisen aiemmin hy-
vin vähän liikkuneille  ja  nyt sitä 
lisänneille. Testaukset tehtiin tam-
mi-, touko-  ja  syyskuussa  1991  sekä 
tammikuussa  1992.  Toukokuun tes-
taus näytti lupaavimmalta. Monen 
ylipainoisen onnistui pudottaa pai- 

noaan. Suolankäytön vähentämi-
nen näkyi verenpainearvojen  nor

-malisoitumisena.  Korkean verenpai-
neen takia jouduin ohjaamaan lää-
käriin toistakymmentä henkilöä, 
jotka tarvitsivat lääkityksen avuk-
seen. Testauskierroksilla kartoitin 
myös tuki-  ja liikuntaelinsairauksia 
ja  mandollista kuntoutustarvetta. 
Tammikuun testissä näytti kuntou-
tustarvetta olevan ainakin  10-15 

 henkilöllä. Kandeksan heistä ilmoit-
ti halukkuutensa jopa laitoskuntou-
tukseen sekä- janiskavaivojen vuok-
si. Nyt vuoden kuluttua kertoivat 
useimmat heistä vaivojen  helpotta-
neen,  kun olivat ruvenneet liikku-
maan enemmän. Verenkierto  ja  Ii

-haskunto  oli parantunut. Parempaa 
kannustusta tälle työlle  en  olisi voi-
nut saada. Oma aktiivisuus antaa 
aina pitempiaikaisen paremman 
avun kuin passiivinen, toisen anta-
ma hoito.  On  toki tilanteita, joissa 
fysikaalinen hoito  on  välttämätön 
kipujen laukaisemiseksi. 

Kampanjaan  on  suhtauduttu hy-
vin myönteisesti. Kuntotestiinosal- 
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Hiihtomandollisuuksien  heikkous näkyy selvästi syksyn 
tuloksessa. Juoksu säilyttää melko tasaisesti osuutensa 
läpi vuoden. Kävely  sen  sijaan korvautuu selvästi kesä-
kuukausina pyöräilyllä. 
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Naisten suosikkilajeina ovat olleet kävely  ja  pyöräily. 	Vaikka  jako  Aloittelijoihin  ja  Kuntoilijoihin  oli kuntokorteissa väljä,  
on  silti selvästi havaittavissa, ettA aloittelijoiden suosikkilaji  on  kävely. 
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Tästä kuvasta  on  selvästi havaittavissa piirin uudelle liikunta-
stratrgialle uusi haaste; eri ikäryhmät harrastavat melkoisesti eri 
asioita  ja  siksi tarjontakin pitäisi rakentaa  sen  mukaiseksi. 
Esim.  "nuoriso" ei  tunnu  harrastavan  hiihtoa,  80-luvun alussa juoksu 
oli  "in"  ja  sitä harrastetaan, sensijaan myöhemmin markkinoitu 
kävely ei ole löytänyt nuoria harrastajia. 
Mutta mitä sisältää ryhmä MUUT,  >15 %:n  erolla muihin ikäryhmiin?l  

listuneita  oli  545  tammikuussa  1991, 
 toukokuussa  448  ja  syyskuussa  405 
 henkilöä. Kesällä kuntoilu oli vä-

hän unohtunut, mutta hyötyliikun
-ta  lisääntynyt. Viimeinen testaus- 

kierros  on  vielä kesken, mutta näyt-
täisi, että ainakin yli  400  piiriläistä 

 olisi edelleen mukana. Osallistujis-
ta oli suuri joukko vuosikausia aktii-
visesti liikkuneita, mutta ilandutta-
vasti myös  kampanjan  aikana asias-
ta innostuneita. Kaikki eivät ole 
halunneet merkitä suorituksiaan 

 kort ille,  vaikka ovatkin kunto illeet. 
Toisaalta näyttää olevan myös nii-
tä, jotka ovat kuntoilleet, mutta ei-
vät ole välittäneet kuntotestistä. 
Vähän liikkuvia ylipainoisia henki-
löitä olisi toivonut enemmän mu-
kaan. Vieläkin moni ajattelee, ettei 
voi osallistua, kun  on  niin huono-
kuntoinen. Kunnon parantamiseen- 

han  kampanjalla juuri pyrittiin. Toi-
vottavasti mandollisimman monel-
le välittyi kuitenkin tieto, että  jo 
puolentunnin  reipas kävelylenkki 
(noin  3 km)  pari  kolme kertaa vii-
kossa saa aikaan melko hyvän kun-
non  ja  ylläpitää sitä. Säännöllisyy

-dellä  näyttää olevan suuri merkitys. 
Kuntotestien  tekeminen matkoi-

neen  on  vienyt jokaisella kierrok-
sella  25  työpäivää työterveyshoita

-jan  aikaa. Työ  on  kuitenkin ollut 
hyödyllistä työterveyshuollonkin 
kannalta. Erilaisia asioita  on  tullut 

 samalla hoidetuksi. Henkilökohtai-
sesti pidän hyvänä sitä, että olen 
samalla tutustunut hankkeisiin  ja 
piiriläisiin,  mikä  on  edellytys hyväl-
le yhteistyölle. Minulla  on  myös  tun-
ne,  että ihmiset ovat arvostaneet 
huolenpitoa heistä. 

Kuntokampanja  oli kokeilu.  Pyr- 

Yhteensä  44 .943  kuntosuoritusta!  
Kampanja käynnistyi alkuvuodesta 
innolla,mikä näkyy kevään suurina lukuina. 
Kesäloma  on  tyypillisesti löhöilyn aikaa -  ja 

 ne, jotka liikkuvat säännöllisesti, ovat säilyt-
täneet  rytmin kampanjan  loppuun asti. 

kimys  paremman kunnon saamiseksi 
 on  saatu vireille. Kuntokorttien 

avulla  on  kerätty tietoa, millaista 
liikuntaa ihmiset harrastavat. Tätä 
tietoa voidaan hyödyntää toimin-
taa suunniteltaessa jatkossa. Työter-
veyshuollon  ja  liikunta-ja  virkistys- 
toimen yhteistyön tarpeellisuus  ja 
hyödyllisyys  tuli kiistatta osoitetuksi. 

 Kampanj  an  suunnittelussa  ja  toteu-
tuksessa  on  varmasti korjaamisen 
varaa. Toivottavasti vuosi jätti aina-
kin tietoisuuden, mitä tehdä, kun 
väsyttää iltapäivisin, sydän tykyttää, 
olo tuntuu jäykältä  ja saamattomal-
ta:  lähde liikkumaan!  



TILAA LISATIETOJA PARTEKIN MAABETONISTA 

P  PARTEK 	Partek  Sementti  Oy  
21600  Parainen  SEMENIlI  Puhelin  (921) 742 111  

Partek  Minerals  -yhtiö 	Telefax  (921) 742 535  

Neuvonta: Parainen puhelin  (921) 742 111, Helsinki (90) 39441,  Lappeenranta  (953) 510 111 
Oulu  puhelin  (981)221 044  

MAABETONI  KANTAA  JA  KANNATTAA  
Maabetoni  on  nopea  ja 

 taloudellinen tapa lisätä  tie- 
la katurakenteen  kantavuut-
ta.  

Sillä  saavutetaan parem-
pi kantavuus  a  kestävyys 
kuin lisäämäl  ä kerrospak-
suuksia.  

Tämän päivän kalustolla 
 on  laatu  ja  tuottavuus nos-

tettu uudelle tasolle. Kulutus 
kerroksenkin voi suoraan 
levittää tasaiselle maabeto-
nipinnalle. Maabetonilla  on 

 saavutettu hyviä tuloksia  la 
 pysyvästi kestäviä tieosuuk

-sia  ympäri Suomea. 

PARTEKIN TIEBETONIT-
LAADUN KAUTTA 
KANNATfAVUUTEEN  
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Tuemme 
Uudenmaan tiepiirin harrastustoimintaa  

Tie-,  liikenne-  ja  kunnallistekniikka  
Ympäristösuunnittelu  
C  eotekniikka  
Rakenteet  
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AT MICA 
Fax. +358 0 422 721, Tel. +358 0 423 533 
PL 22, AHVENTIE 4 A, 02171  ESPOO 

OY ATOMICA  AB  

Atomica  on  Espoon Haukilandessa toimiva ATK-alan yritys, jonka toimialaan kuuluvat 
maahantuonti, myynti  ja  huolto sekä tuotteisiin liittyvä tekninen tuki, neuvonta  ja 

 koulutus. 

Atomican edustuksiin  kuuluvat  mm: 

* ALR:n,  Advanced Logic Researchin, mikrotietokoneet.  Valikoima ulottuu 
kannettavista koneista  ja  pöytä-  ja lattiamallisista työasemista palvelinkäyttöön 
auunnattuihin moniprosessorikoneisiin  asti. ALR-mikrot ovat ns.  PC-yhteensopivia. 

* Micropoliksen suurikapasiteettiset kiintolevyt,  joissa mallisto ulottuu  300 megatavusta 
 kahteen gigatavuun asti (tilanne marraskuussa  -91).  Levyjä  on  saatavissa sekä ESDI että 

 SCSI (SCSI-2) liitännöillä  ja  ne sopivat käytettäviksi  mm. PC-, Macintosh-  ja  UNIX-
työasemissa. Micropolis -levyt tunnetaan  mm.  hyvästä luotettavuudesta, jonka ansiosta 
levyille myönnetään viiden vuoden takuu. 

* Wangtekin  ja WangDATin  streamer-  ja DAT-nauha-asemat varmuuskopiointia  ja 
 tietojen tallettamista varten. Saatavilla  on  useita eri malleja  PC-  ja UINTX-käyttöön. 

*  Useita oheislaitevaihtoehtoja 

Atomican toimintaperiaatteisiin  kuuluu asiakkaan toivomuksia vastaavan laitteiston 
muodostaminen saatavilla olevista tuotteista. Erilaisista vaihtoehdoista pyritään 
valitsemaan  se,  joka parhaiten vastaa vaatimuksia; tämän jälkeen mikrotietokonelaitteistot 
kootaan valmiiksi kokonaisuuksiksi yrityksen omalla tuotantolinj  alla ja  testataan ennen 
toimitusta asiakkaalle. 

Atomican  toimintaan kuuluu myös kattava tekninen tuki, jonka toimintaan kuuluvat sekä 
asiakkaiden neuvominen  ja opastaminen  että myöhemmin eteen tulevien 
ongelmatilanteiden ratkaiseminen. Atomican tekniseen tukeen kuuluu  DOS-, OS/2, 
UNIX-  ja mikroverkkotuntemusta  omaavia henkilöitä, joilla  on  paljon kokemusta sekä 
ohjelmistoista että laitteistoista. 
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KYSYMYKS iA  
KANSLERI 
KAUKO SIPPOSELLE  

Kauko Sipponen Uudenmaan 
tiepiirin vieraana  5.3.1992  

1. Mitä vaikutuksia Uuden-
maan tiepiirin kannalta näet? 

Suomen liittymisellä EY:n 
 Via Balticalla  

Itämeren talousalueen 
kehittymisellä 

Kaikki mainitut tilanteet merkit-
sevät Suomen  ja  ulkomaiden  väli-
sen  liikenteen vilkastumista.  Tie-
piirin kannattaa reagoida nopeasti 
kehityssuuntiin.  

2. Miten elinkeinoelämän ra-
kenne eritoten Uudellamaalla 
muuttuu  em.  kehityksen myötä?  

Palveluelinkeinoja  ei voitane enää 
olennaisesti kasvattaa teollisuuden 
kustannuksella. Monipuolistuva 
liikenne saa lisää painoarvoa  ja 

 tarvitsee taitavia työntekijöitä.  

3. Millä  lailla Uudenmaan  tie-
piirin tulisi kehittää toimintaansa, 
jotta  se  mandollisimman hyvin 
vastaisi Euroopan yhdentymis-
kehityksen haasteisiin? 

Perehdyttyäni  piirin  toimintaker- 
tomuksiinja suunnitelmiin minus- 
ta tuntuu, että piiri  onjo analysoi- 

nut asemansa  ja  tehtävänsä.  

4. Pitäisikö Suomen (tielai
-toksen)  satsata rajantakaisten lii-

kenneyhteyksien parantamiseen 
Pietarin  ja Baltian  alueilla? 

Nämä yhteydet ovat meille tär-
keitä, mutta naapurilla ei  tunnu 

 olevan varaa niiden pikaiseen 
kunnostamiseen. Kunnon panos-
tus kannattaisi nykyoloissa ot-
taen huomioon tulevaisuuden tar-
peet.  

5. Mihin suuntaan henkilös-
tön tulisi kehittyä EY:n myötä? 

Suuntaus kulkee kohti koulutus- 
ja taitotason  korostusta, henkilö-
kunnanlukumäärä voi vähetä. 
Pian voimme saada ulkoniaalai

-sia  mukaan henkilöstöön.  

6. Kuntoliikunnan  merkitys 
yritykselle  ja kuntoilij alle  itsel-
leen? Mikä  on  oma liikuntaharras-
tuksesi? 

Kuntoliikunta kuuluu kaikille. Jo- 
kaisen suorituksen jälkeen tun- 

nen elämisen tason nousseen. 
Omat liikuntaharrastukseni ovat 
niitä yksinkertaisempia -  kävelyä, 
samoilua, hiihtoa,  pari  tuntia yleis- 
liikuntaa maanantai-iltaisin.  

7. Maakuntaitsehallinnon  tu-
levaisuus ? 

Asiaa  on  valmisteltu  jo  parisataa 
vuotta. Eiköhän läntisen Euroo-
pan imu  vie  meidät  kin  mukaan 
maakuntaitsehallintoon.  

8. Onko tielaitoksen uudet-
leenorganisointi ristiriidassa maa-
kuntaitsehallinnon kehityksen 
kanssa? 

Ei sinänsä, mutta miten tielaitos 
organisoidaan uudelleen?  

9. Erikoisin kokemuksesi  tie-
liikenteessä? 

Meksikon pääkaupungin halkiajo 
kymmenessä minuutissa  presiden-
tin  kutsuille taitavien moottori-
pyorapoliisien avulla.  
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UUDENMA  
LII  KU  NTATAR 

Hiihto 
-  piirin mestaruuskilpailut, 	 Vantaa  13.2.92  
-  viesti Itä-Keski-Länsi, 	 Paloheinä  26.2.92 
-  laitoksen mestaruuskilpailut, 	Tampere 4.  -  5.3.92  
- harjoitushiihtoja 
- massahiihdot  

Kalastus  
-  piirin pilkkimestaruuskilpailut, 	Mäntsälä  7.3.92  
-  laitoksen pilkkimestaruuskilpailut, 	Mikkeli  21.3.92  
-  piirin rannaltaongintamestaruus- 	Tuusula  29.8.92  

kilpailut 

Suunnistus  
- piiriottelu Turku/HämefUusimaa 
- piirin mestaruuskilpailut 
-  laitoksen mestaruuskilpailut 
- yrityssuunnistus 
-  Mike-viesti 
-  piirin liikuntailtapäivan suunnistus  

Kuntoilu  
-  piirin päivä 
-  hankkeiden liikuntailtapäivät 

Juoksu  
- juoksuottelu  (7  matkaa) 
-  Suomi  juoksee  92  
-  Helsinki City-maraton  
- pääkaupunkijuoksu 
- tarkkuusjuoksun piirinmestaruus  

-  piirin maastojuoksumestaruus 
- piirin kesäkisat 
-  Naisten Kymppi 

Jalkapallo 
- tielaitoksen  mestaruuskilpailut 
-  Mike-sarja 
- haasteottelut 

Lentopallo 
- tielaitoksen  mestaruuskilpailut 
- tiepiirin mestaruustumaus 
- harjoitusotteluita 
-  liikenneministeriö-piiri 
-  Mike-tumaus 
-  hankkeet - piirin johto (haaste)  

Tennis  
- tielaitoksen  mestaruuskilpailut 
- piirin sisämestaruuskisat 
-  piirin ulkomestaruuskisat 
-  Mike-tumaus 
-  piirin päivä 
-  piiri-ottelu Vaasa/Häme/ 

Uusimaa 
- pikkujouluturnaus 
- tennisvuorot 

Sulkapallo 
- ystävyysottelu/Väg-Verket 

Stockholms län,  Ruotsi 
- tiepiirin mestaruuskilpailut  

Turku  
Vantaa  20.8.92  
Pudasjärvi  29.  -  30.8.92  

Vantaa 
Mäntsälä  21.5.92  

Mäntsälä  2 1.5.92 
 Ympäri vuoden 

Eläintarha, touko- kesäkuu  92 
 Utsjoki-Helsinki,  heinäkuu  92 

Helsinki,  elokuu  92 
Helsinki,  syyskuu  92 

 kesäkisojen yhteydessä 
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TIEPHRIN 
TUMAT  1992  

Paloheinä  17.9.92 
 Klaukkala,  elokuu  

Vaasa 26.- 27. 8. 92  

-  piirin päivä 
- harjoitusvuorot  

Squash  
-  tiepiirin mestaruuskisat 
-  MIKE-tumaus 
- pikkujouluturnaus  

Mäntsälä  21.5.92  

Hyvinkää helmikuu  92 
Helsinki  maaliskuu  92 

Keilailu 
- tielaitoksen  mestaruuskilpailut 

	Lahti 4.  -  5.4.92  

-  piirin mestaruuskilpailut 	 Helsinki,  toukokuu 
- piiriottelu Turku/Häme/Uusimaa 	Up,  syyskuu 
- Firmaliiga 	 Helsinki  
- keilaharjoittelu 
- haasteottelu  Uusimaa - Häme 

Keski-Suomi 23.  -  24.5.92 
 Karkkila  9.5.92  

Kirkkonummi  5.5.92  

Vierumäki  25.  -  26.7.92 
 Hyvinkää, helmikuu 

 Numini-Pusula,  elokuu 
 Helsinki,  kevät  92 

 Mäntsälä  2 1.5.92 

Vaasa  
Hiekkaharju  21.11.92  

Kaukalopallo 
- tielaitoksen  mestaruuskilpailut 
- jäähallivuoro 
- Firmaliiga  

Pöytätennis 
-  tiepiirin mestaruuskilpailut 
- Firmaliiga 
-  Mike -tumaus 
-  piirin päivä 
-  välineet (pöytä)  

Turku 
 Hyrylä 

Pasila, maaliskuu 
 Helsinki  kevät/syksy 

 Helsinki  syksy 
Mäntsälä  21.5.92  

Matinkylä, Espoo, maalisk. 

Golf  
-  laitoksen mestaruuskilpailut  Up 

 -  Mike-tumaus 
-  hankkeet - piirin johto (haaste) 

Kirkkonummi  13.  -  14.8.92 
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Vain  pieni ero tavalliseen lumi-
räntäaamuun.Tänä aamuna itse 
päällikkö tarkastaa , onko tiet  au

-rattu  ja suolattu  ajoissa.  Ja Sisuau-
tossa  ajaen, niin  on  piirin väki päät-
tänyt! 

EEE....SKOO!!  huuto jysähtää 
 talon  käytävään  ja  ravistelee katon 

ruoteita. Täydet desibelit, ainakin 
 60,  eikä vielä seitsemääkään! 

EE...SKOO. . ."Tule Esko ulos nyt 
 on  Valonpäivän  aamu." Haalari-

porukan laulu karistaa unet verryt-
telypukuisen tientarkastaj  an  silmis-
tä:  no  voi  sun,  kaikkea  te keksitte! 

 "On  tässä sulle haalari  ja apukuskin 
 paikka..." Ei puhuttu mitään apu-

apukuljettajasta. Kiltti  ja  viehättä-
vä toimittaja heti aamutuimaan  tar

-kastuspöytäkirjaa  tekemään! Miltäs 
nyt tuntuu? 

Arvo Pehkonen  

ETP  60  VUOTTA  
3.2.1992  
Tiemie  hen  Toisenlainen Päivä  



Kymmeneltä alkaa tupa täyttyä. 
Kolmastoista piiri lopusta, ensim-
mäinen alusta, juhlii  kolmas  toista. 
Piirin ykkösmiestä.  On pää-ja  yli- 
ja  ylipäänsä  vain  johtajia sekä 
johdettavia, kunnan isiä  ja  äitejä, 
miehiä  ja  naisia. Kaikki ovat tulleet 
kättelemään  ja kiittelemään:  hyvin 
olet tiesi tehnyt  ja  hoitanut, tosi 
tiemies, laatujätkä! Kuultiin juuri 
radiosta. Kiitos ,kiitos, yhdyn edel-
liseen. Mutta mitämieltä tottapu-
huen olet kuudenkympin rajoituk-
sesta,heh, heh?  No,  eipä meille 
toijalalaisille ole satanenkaan liiak-
si ollut ! Onnea sitten vaan, vielä 
kerran! 

Puoleltapäivin asfalttimies  lyö la-
pion luiskaan. Kaivaa herkullisen 
lenkinpätkän hauteesta. Mutta ei 
ehdi tänään. Olkaa hyvä vieraat  ja 

 ottakaa asfalttimakkaraa  ja kotikal-
jaa.  Kakkua  ja kamevaalikeksiä 

 myös ! Onpas teillä kivaa  ja  niin 
tyylikkäät tarjoilijat!Teilläkö töissä 
tosiaan? Syönpä  ensin ja kättelen 

 sitten vasta, sanoo rehtori jonoa 
vilkaistuaan.Ystäväpiirin päällikkö 

 ja  juristi ottavat toiset. 

Neljän jälkeen ruuhka  jo  hiipuu. 
Tiemies huomaa olevansa omiensa 
piirittämä. Näin  on  sittenkin 
paras!Huh,  huh,  olipa päivä!Mitä 

 lie  ollut puolentuhatta kävijää. 
Ensimmäinenkö makkara sankaril

-la  tänään?  Kyllä.  Vastaukset ovat  jo 
 käyneet kysymyksiä lyhyemmiksi  ja 

 vaimon jalkoja pakottaa, ihan vä-
hän. Tiemies kokoaa kamppeet 
reppuun, pakkaa perheen autoon  ja 

 lähtee. Huomenna  on  tavallinen 
tientekopäivä.  
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SYNTYMÄPAIVÄJUHLIJOITA... SYNTYMÄPAIVÄJUHLIJOITA...  

Laitoksen  'lin  johto:  j.  Saisto, A. Silveniu.s, M-P I'o,Iainen, E. Is. \Ii s.n  oj.  Loikkanen Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja 
Kenr.ltn E.R annikko  ja Ev.evp.  P.  Envall  

E. Vuolteenaho, E. Kaakkolahti, P.  Ikonen,  P.  Kinnunen,  M.  Kokko,  V. Paalanen,T. Salo, T. Tampojaj.  Ilmonen 

Liikenneministeriön edustajat:  K. Perko, j.  Pohjola, 	 Piirin johtoryhmä:  R. Piirainen, A.  Pehkonen,  T.  Pirinen,  
M. Terö.svirta, N.  Laakso  ja  S.  Westerlund 

	
E.  Nevala  ja  K. Alastalo 
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I  

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen 
 a  i'ikki Salrniiaaya  Helsinki  

Kaupunginjohtaja Pekka Kettunen  ja 
 Anmo  Henna!ahti  ,  Kerava  

Eläkeläisten edustajat  V.  Puurunen  ja  H. 
 Kaasalainen  

SYNTYMÄPAIVÄJUHLIJOITA... SYNTYMÄPAIVÄJUHLIJOITA  

Kaupunginjohtaja Pekka  Löyttyniemi  sekä Erkki  Pätiälä  ja  Martti  Tieaho,  Espoo Kansliapäällikkö  R.  Jaakkola,  Vudinmaan 
 lääninhallitus 

Kunnanjohtaja Markku  Andersson ja  Sy lvia  Hujala,  Rauno  Piippo,  J.  Hakala,  A.  Talvitie  ja  J.  Knihtilä, Viatek  Oy 
Antti Kalliomäki  ja  Keijo  Son-i,  Tuusula 
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Suunnittelijat  
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SYNTYMÄPAIVÄJUHLIJOITA... SYNTYMÄPÄIVÄJUHLIJOITII  

Tammisaaaren tiemestaripiirin  edustajat Raimo Rautio  ja  Seppo Tuovinen  

I 	ATK-palvelut  

NIakujid c/ut 
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Hcnkilöstöhallintorvhmä 
JDENMAAN TEPjR 
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Henkilöstöpalvelut  



Erkki  Olsson ja  Marjatta Kantanen  

Kaakkolanden Eikka- 
pesiksen  legenda, 
siirtyy  "jokapäivä- 
goiffariksi"  
T oisaalla  tässä julkaisussa tutki-

ja Esa Sironen  on  tarkastellut 
nykyään ehkä vähemmän tunnet-
tua puolta Eikan urheilumenneisyy-
destä, nimittäin hänen uraansa 
mäkihyppääjänä. Tänä  "Toni-il-
miön" aikana onkin  varsin  mielen-
kiintoista vertailla noita menneitä 
tapahtumia nykyajan vastaaviin. 
Lienee kuitenkin paikallaan palaut-
taa mieliin myös Eikan menneisyys 
pesäpallopelin parissa. Siihenhän 
Esa Sironenkin viittaa juttunsa lo-
pussa. 

Lähtekäämme  nyt aivan alusta. 
Eino Vihtori Kaakkolahti syntyi 
maanviljelij äperheeseen Keuruun 
Roosinkylässä  25.4.1929.  Koulun-
käynti alkoi kotikylällä, mutta vuon-
na  -38  perhe muutti Jyväskylään  ja 
Eikasta ja  veljestään Matista tuli 
kaupunkilaisia. Samoihin aikoihin 
- eli pojan ollessa kymmenvuotias, 
iskostui kiinnostus urheiluun.  Har-
rastuskuviot  liikkuivat laidasta lai-
taan, pesäpalloakin pelattiin. Myö-
hemmässä vaiheessa mäkihyppy  ja 

 pesäpallo alkoivat tuntua omilta 
lajeilta. Perusopit pesäpallosta Eikka 
sai Jyväskylän Lohessa  ja  Jyväsky-
län Kirissä. Huippukausi painottui 
Jyväskylän Kirissä vuosiin  1947  -  
59.  

Varsinainen läpimurto tapahtui 
kesällä  -47,  kun  Kirin  vakiomiehis

-töön  kuulunut  Reka  Salonen oli 
poissa  ja tuuraaja  oli tarpeen. Kun  

sankarimme  sitten, Landen lukka-
rin kieron matalasta syötöstä huoli-
matta, sivalsi ensimmäisen  mesta-
ruussarjalyöntinsä  läpi kakkospesän 
tuntumasta  ja  juoksi saman tien 
kakkoselle, oli tähti syntynyt. 
Kunnaria ei sentään  tullut,  koska 
pallo kimposi juoksuradan puu-
reunuksesta takaisin kentälle.  Har-
jun  kentän asiantunteva yleisö pal-
kitsi debytantin tietenkin mahta

-villa  suosionosoituksilla.  Siitä läh-
tien Eikka pelasi  Kirin  vakiomie-
histössä  lukkarin vaativalla paikal-
la aina vuoteen  1959.  Vastustajien 
mielestä  hän  oli hyvin hankala, suo-
rastaan kelju. "Taktiikkaa hiottiin 
tarkkaan. Pelin henki oli, että luk-
kari ei saanut antaa yhtään 
tarkoituksetonta syttöä, vaan syö-
tön piti olla joka tilanteessa harkit-
tu  ja  lyöjä piti riisua aseista. Salo-
nen pelasi aisaparina ykköspesälla 

 ja  yhdessä hiottiin kuvioita"- Eikka 
muistelee. Jyväskylän Kiri voitti sa-
malla kokoonpanolla vuodesta  -47 

 lähtien useita pronssi-  ja hopeasi-
joituksia.  Suomen pesäpallohisto-
nan ainutlaatuisen SM:n Kiri voitti 
puhtaalla pelillä vuonna  -53.  SM:t 

 jatkuivat vuosina  -56, -57  ja  -58. 
 Vuonna  1959  Eikka  siirtyi 

Hongikon Nuorisoseuran Urheili- 
joihin. HoNSU:n edustusjoukku-
eessa  hän lukkaroi seuralleen  kolme 

 SM-pronssia vuosien  -61  ja  -65  vä-
lisenä aikana. 

Suomen parhaaksi pesäpalloi-
lijaksi Kaakkolahti valittiin  1961, 

 parhaaksi lukkariksi kuusi kertaa  ja 
lyöjäkuninkaaksi  1952.  Itä-Länsi 
otteluissa  hän  pelasi viisitoista ker-
taa  ja  Pesäpalloliitto - Lehdistö ot-
telussa viisi kertaa. 

Tulevasta työkentästään Eikka 
otti tuntumaa ensi kerran vuonna 

 1948,  jolloin  hän  meni Keski-Suo-
men  tie-  ja vesirakennuspiirin  pal-
velukseen toimien mittamiehenä eri 
tutkimustyömailla. Kokeiltuaan vä-
lillä poliisin tehtäviä "pirun pienel-
lä palkalla"Jyväskylän poliisilaitok-
sella  1952  -  55  hän  palasi Keski- 
Suomen piiriin työntutkijaksi. 

Elämässä uusi vaihe 

Siitä, että saimme Kaakkolanden 
 U-piiriläiseksi,  saamme kiittää en-

tistä hallintopäällikköämme IVO 
Pirhosta.  Hän,  ollessaan TVH:n 
palveluksessa  ja  tehdessään  virka- 
matkoja  K-S:n  piiriin, otti puheeksi 
mandollisen siirtymisen eteläi-
semmille leveysasteille. Kun tehtyä 
ehdotusta oli aikansa pohdittu, syn-
tyi päätös  ja Eikka  siirtyi Uuden-
maan  tie-  ja vesirakennuspiirin  pal-
velukseen työntutkimustehtäviin 

 15.1.197 1.  Noina aikoina aloitet-
tiin maanlaajuisesti kiinnittää huo-
miota työkyvyn ylläpitoon  ja  hen-
kilöstön hyvinvointiin. Tielaitos 
lähti mukaan,  ja  kun vuonna  1975 
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Eikka ystiivärisä 
 Reino Salosen kanssa 

golffaamassa 

piireihin perustettiin harrastusoh-
aaj ien vakanssit Eikka nimitettiin 

Uudenmaan piirissä  em.  tehtävään. 
Samana vuonna perustettiin kaik-
kiin piireihin liikunta-  ja  virkistys- 
toimikunnat. Alku oli innostuk-
sen aikakautta. Ihmiset osallistui-
vat hyvin aktiivisesti työnantajan 
järjestämiin tapahtumiin. Ensim-
mäinen piirikohtainen liikuntailta-
päivä keräsi piiristä  700  osanotta-
jaa, ynnä  Lasse  Virenin, Lapinjär

-yen  Porlammille. Illanvietossakin 
 osallistujia oli kolmisensataa. 

Vuosien myötä toiminta hiipui 
uomiinsa, rutinoitui, vanhenihan 
väkikin. Mustia pilviä kerääntyi tai-
vaalle, kun  VM  kiristi otetta mää-
rärahoista vuonna  -82.  Budjetin 
myöntämät määrärahat olivat pie-
net  ja  toiminta kärsi, ei voitu olla 
mukana  mm.  puulaakitoiminnassa 

 yhdessä muiden yritysten kanssa.  U- 
piirissä kuitenkin koettiin tärkeäksi 
henkilöstön yhteinen harrastustoi-
minta  ja tukimuodoksi  löytyi rat-
kaisu: perustettiin henkilökunnan 
oma yhdistys, Liikunta-  ja  virkistys- 
toiminnan Tuki ry. Yhdistys  on 

 ollut ansiokas tuki tälle toiminnal-
le, toteaa Eikka. 

Vuonna  1990  aIkoi  tapahtua 

Yhteistuumin todettiin, että har-
rastustoiminta oli jämähtänyt pai-
koilleen  ja t'ytyy  saada aikaan uusi 
kuvio. Lisäpotkua antoi tielaitok

-sen  uudistaminen tulosvastuulliseksi 
virastoksi vuonna  1  990.Asiaa  vauh-
ditti myös Pekkarisen uhkailu 
Kaakkolandelle, että tämä ei pääse 
eläkkeelle ennenkuin meillä  on  toi-
miva organisaatio. Piiri asetti vuon-
na  1990  hallintopäällikön  vetämä-
nä työryhmän, jossa Eikka oli mu-
kana, suunnittelemaan tiepiirin 
liikunta-  ja kulttuuristrategiaa.  Työ-
ryhmä lähti työssään tielaitoksen  

toiminnan kokonaisuudesta, piirin 
yrityskuvan merkityksestä  ja  käytti 
apuna valtakunnan parhaiden asian-
tuntijoiden tietämystä.  Strategian 

 henki  on,  että henkilökunta voisi 
entistä paremmin tuoda esiin omat 
mieltymyksensä. Eikka toivoo har-
rastustoiminnan tulevaisuudessa 
koskettavan laajemmin  ja  monipuo-
lisemmin  koko  henkilöstöä. Vas-
taavaa strategiaa ryhdyttiin teke-
mään myös tielaitoksen tasolla. Sii-
näkin työssä Kaakkolanden asian-
tuntemusta käytettiin hyväksi  kai-
ken tiekansan  parhaaksi. Eikka  on 

 myös osallistunut urheilujärjestöjen 
johtotehtäviin  ja  Lions-  toimintaan. 
Näistä  on  löytynyt kanavia yhteis-
kuntaelämän eri alueille. 

Slis  pääsee kuitenkin eläkkeelle 

"Minulla  on  ollut mahtavan mie-
lenkiintoinen työ, erinomainen työ-
ympäristö  ja  mikä tärkeintä ylem-
män johdon saumaton tuki harras-
tustoiminnan kehittämiseen. Sitä 
olisi ollut kuin orpo piru maailmas-
sa, ellei ympärilläni olisi ollut jouk-
ko ennakkoluulottomia työkaverei

-ta,  jotka oman työnsä ohessa ovat  

jaksaneet uhrata aikaansa henki-
löstön hyvinvoinnin ylläpitoon. 
Heiltä koen saaneeni mittaamatto-
man avun. Ajan arkeen  on  löytynyt 
sytyttäviä hetkiä. Työelämäonjouk-
kuepeli, joka perustuu yhteispeliin. 
Yhteispelissä jokaisen  on  löydettä-
vä oma tärkeä paikkansa, jossa  hän 

 parhaiten hyödyntää tehtäväämme 
yhteiskunnan palveluksessa." Siinä 
Eikan kiteytys pitkästä työurasta  ja 
päällimmäisistä  tunteista. 

Kuten monet muutkin palloilu-
lajien aktiivit, Eikka  on  valinnut 
"jäähdyttelylaj ikseen"  golfin. Sen 
peluun hän  aloitti vuonna  1982  ja 

 on  edennyt harrastuksensa parissa 
niin, että tasoitus tällä hetkellä  on 
17. Me  piiriläiset  uskomme, kun 
Eikalla ei ole enää työpaineita  ja 

 kiireitä, että  hän  kehittyy myös  gol-
fin  taidossa edelleen  ja  saavuttaa 
siinäkin vaikka mitä. Eikan siirtyes-
sä "jokapäivägolffariksi"  me 

 piiriläiset  kiitämme häntä harras-
tus-  ja virkistysmandollisuuksiemme 

 kehittämiseksi tekemästään työstä 
 ja  toivotamme hänelle pitkien  ja 
 tarkkojen lyöntien ohella leppoisia 

eläkepäiviä.  
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HELSINGIN  
PÄÄLLYSTEASFALTTI  OY  
Asfaittia  ammattitaidolla 
kaikkialla Suomessa  
PL 24, 00951  Hki  
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Pekka nollaa  tunusaldon  252.1992  klo  14.14  

K yllä, koska Pekka täyttää  64 
 vuotta 22.5.1992ja aikoo naut- 

tia eläkepäivistään miltei saman nä-
köisenä  ja  kokoisena kuin tämän 
jutun kirjoittaja hänet ensi kerran 
tapasi syyskesällä  1955.  

Pekka  on  syntynyt opettajaper-
heeseen Asikkalan Vesivehmaalla, 
jossa myös aloitti koulunkäyntinsä. 
Keskikoulun  hän  kävi sotavuosina 
Vääksyn yhteiskoulussa. Mie-
leenpainuvana tapauksena tuolta 
ajalta Pekka muistaa, kun  hän  erää-
nä syksyisenä päivänä kuuli outoa 
jytinää Landen suunnalta. Kotiky-
län myllylle poiketessaan  hän  siellä 
olleilta isänniltä sai kuulla, että Lah-
tea oli pommitettu. Talvisota oli 
alkanut. 

Vesivehmaalle  oli  sodan jo  uha-
tessa rakennettu lentokenttä,  jota 

 käytti tukikohtanaan legendaari-
nen hävittäjälentolaivue  Magnus-
son.  Koska yleinen liikenne tuohon 
aikaan yleensäkin  ja sodan  takia eri-
tyisesti oli  varsin  puutteellista, sai-
vat koululaiset käyttää lentolaivu-
een miehistökuljetuksiin varattua 
linja-autoa koulumatkoillansa. 
Pekan mieleen noista kuljetuksista 

 on  jäänyt erityisesti lentomestari Il-
mari Juutilainen, jönka vakiopaik-
ka kuijetusten aikana oli linja-au-
ton takapenkin keskellä. Sieltä  hän 

 aina hyväntuulisena  ja rennon  

oloisena hauskutti  muita kyydissä 
olleita jutuillaan  ja vitseillään. 

Sulkeisharj&tukshi  

Kodin-  (isä oli aktiivinen suojelus-
kuntalainen), ympäristön-  ja  ajan-
kohdan vaikutuksesta Pekka toimi 

 innolla sotilaspoj issa  erilaisissa  lä
-hettitehtävissä. Sotilaspoikien 

ryhmänjohtajakurssilla  hän  oppi 
sulkeis-äkseeräystä siinä määrin, että 
koulun voimistelutunnilla opettaja 
antoi Pekan tehtäväksi, silloisesti 
luonnollisena osana poikien voimis-
telutuntiin kuuluvan, sulkeis-
harjoituksen komentamisen. 

Vesivehmaan  kentän tuntumassa 
Pekka oppi tunnistamaan lentoko-
neet merkkikohtaisen äänen perus-
teella niin, että myöhemmin tätä 
taitoa edelleen kehitettyaan pystyi 
(ehkä pystyy vieläkin?) tunnista-
maan myös autot merkki-  ja  malli 
kohtaisesti, silmät suljettuina pel-
kän äänen perusteella, sadanprosen

-tin  varmuudella. 
Keskikoulun jälkeen Pekan oli tar-

koitus hakeutua Mustialan maata-
lousopistoon  ja  siihen tarvittavaa 
esiharjoittelua  hän  hankki Hollo-
lassa tilalla, jossa  hän  ainoana silloi-
sista harjoittelijoista sai ajaa  sen  ajan 
kuuluisaa ravihevosta ruuna Len-
toa. Tästä puolestaan oli  se  seuraus,  

että Pekkaa puraisi ravikärpänen, 
jonka puraisun seuraus tosin tuli 
näkyviin vasta seitsenkymmen-
luvun loppupuolella, jolloin  hän  oli 

 varsin  aktiivinen ravien seuraaja. 
Sairauden takia maatalousharjoit-

telu kuitenkin katkesi  ja  aiottu ura 
jäi sikseen. Toinnuttuaan sairau-
desta  hän  meni Vääksyyn maanvil-
jelysinsinööripiirin palvelukseen, 
jossa Pekka korkeimman oma-
kätisesti sai kokemusta muun muas-
sa lapiolla tapahtuvasta avoviemärin 
kaivuutyöstä. 

Vuonna  -48  tammikuussa Pekka 
astui suorittamaan asepalvelustaan, 
eikä lainkaan pitkälle kodistaan,  sil-
lä palveluspaikka  oli  It-joukoissa 
Vesivehmaan lentokentällä. Aliup

-seen-  ja reserviupseerikoulun hän  

Tragiikkaa Kehä  111:n  suunnittelutyömaal
-la.  Rakennettavan tien  alle  jäävän  pienyri-

tyksen tuotantolaitteistoja. 

Erkki  Olsson  

Keskitalon Pekka  - 
eläkkeeHekö? 
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suoritti Santahaminassa, osallistuen 
 It-upseerikurssille  numero  10,  joka 

oli laatuaan ensimmäinen sotien 
jälkeen järjestetty. Pekan nykyinen 
sotilasarvo  on  vuodesta  -78  yliluut-
nantti.  

Jo  aikoinaan sotilaspoj issa alka-
nut  ja  armeijassa jatkunut sekä ke-
hittynyt suunnistustaito tuli Pekalle 
siviiliin päästyään aktiiviseksi 
harrastukseksi. Landen Suunnista-
jat-37  seuran jäsenenä  hän  voitti 
piirimestaruuden sarjassa  M-20. 

 Suomenmestaruuskilpailussa  sijoi-
tus samassa sarjassa oli yhdeksäs. 

Maanviljelysinsinööripiirissä  työs-
kentely ennen armeijaan menoa oli 
suunnannut tulevan rakennusmes-
tarin kiinnostuksen alan tehtäviin. 
Niinpä  hän  harjoitteluaikaa saadak-
seen,armeijan  jälkeen talvella  -50 

 pestautui  Valtion rautateiden pal-
velukseen toimien mittaporukassa 
Siilinjärvi- Juvankoski rautatien 
rakennustyömaalla. 

Valintojen aika 

Samana vuonna Pekan kohdalle 
sattui pankin lopullisen tuntuista 
valintaa.  Hän  siirtyi keväällä  tie-  ja 

 vesirakennuslaitoksen  Kymen pii-
rin palvelukseen Myllykosken  sil

-lanrakennustyömaalle.  Inkeroisten-
Keltakankaan  välisen  maantien  ra

-kennustyömaalla  hän  toimi jyrän-
kuijettajana vetopelin ollessa piik-
kipyörä  Fordson.  Vaikka Pekka tek-
nillisen koulun välikesänä  -52  oli 
maataloushallituksen palveluksessa 
oli lopullisesta työnantajasta saatu 
selvä tuntuma. 

Toinen edellä mainituista  valin - 
noista tapahtui pesäpallopelin  tu

-mellyksessä  kesällä  -50.  Pekan koti- 
pesään heittämää palloa lukkari ei 
tavoittanut ,vaan  se  lensi kotipesän 
takana peliä katsomassa olleen  tum-
man  kaunottaren nilkkaan. Heti 
seuraavan sisävuoron alettua hei-
ton  suorittaja riensi pyytämään kau-
nottarelta tapahtunutta anteeksi.  Ja 

 siitä lähtien anteeksipyytämistä  on  

puolin  jos  toisinkin riittänyt tähän 
mennessä yli neljäkymmentä vuot-
ta. Heiton kohde  on  vuodesta  -54 

 lähtien ollut Pekan Hilkka- vaimo.  

U-piiriläiseksi  

Teknillisen koulun Pekka kävi 
vuosina  -51-54  Helsingin Teknilli-
sessä oppilaitoksessa  ja  koulun vii-
meisenä välikesänä  -53  hän  16.  tou-
kokuuta ensi kerran tuli Uuden-
maan  tie-  ja  vesirakennuspiirin  pal-
velukseen.  Ja  sitten kun viime  men- 
kin  koulun lukukausi päättyi, Pekka 

 on  ollut  U-piirilämnen  1.5.1954  läh-
tien. 

Pekka onkin viihtynyt tielaitok
-sen  palveluksessa erinomaisesti, ai-

noastaan  60 -70  lukujen vaihteen 
tienoilla häntä kiinnostivat kulje-
tusalaasivuavat tehtävät. Mutta kun 
kukaan ei ymmärtänyt häntä pyy-
tää esimerkiksi kuljetuspäällikön 
tehtäviin, olemme iloksemme saa-
neet pitää hänet joukossamme. 

Kuten edellä olevastakin ilmenee 
 PK  on  aina ollut kiinnostunut kai-

kesta liikenteeseen liittyvästä. Al-
lekirjoittaneen ollessa hänen 
työporukassaan harj oittel ij  ana, 

 muistan kun sattumoisin osuttiin 
kolaripaikalle niin koskaan ei ollut 
sellainen kiire, etteikö  P70 Zwick - 

Tulevan tutkijalautakunnan  jäsenen onnet-
tomuusanalyysin perustarpeistoa  

auta olisi voinut hetkeksi pysäyttää 
tapahtumapaikalle. Pekka työntyi 
tapausta selvittävien asianosaisten 
keskelle, ottipa valokuvankinjasuo-
ritti onnettomuuden analyysin, joka 
meistä kyydissä olleista kuulosti aina 
tarkalleen oikealta. Kun sitten vuon-
na  -68  alkoi liikenneonnettomuuk-
sien tutkijalautakuntatyö, Pekka oli 
täsmälleen tehtävään sopiva hen-
kilö piirin liikenneturvallisuusryh

-män  edustajana. 

Autourheilu  

Kun Keskitalon Pekasta puhutaan, 
ei voida sivuuttaa hänen toimin-
taansa autourheilun parissa. Pekan 
kiinnostus autourheiluun heräsi  jo 

 poikavuosina  silloisten autokilpai-
lujen reittien varsilla hänen seura-
tessaan  sen  ajan isoakovaa ajavien 
otteita. 

Omakohtainen ura alkoi kun ajo-
ominaisuuksiltaan erinomainen 

 Morris Mini  -  mallisto tuli markki-
noille  ja  Pekkakin  sellaisen hankki. 
Allekirjoittaneella oli kunnia olla 
mukana kartanlukij  ana  Pekan 
ensimäisessä autokilpailussa, joka ei 
ollut enempää eikä vähempää kuin  
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Sananmukaisesti "Luukku levällään" Jyväskylän Suurajoissa Timo Mäkisen Cooperin kyydissä Ouninpohjan pikataipaleelLa vuonna  -67  

Jyväskylän Suurajot vuonna  -61. 
 Tuloksena oli  43.  sija yleiskilpailus-

sa. Mainittakoon, että Simo Lampi-
nen äitinsä Jaguarilla oli  44. Hel-
sinki-  Rallissa samana vuonna olim-
me yhdeksänsiä yleiskilpailussa. 

Myös suunnistus-  ja tarkkuusajoa 
 kokeiltiin samalla miehityksellä, 

mutta kun tulokset eivät vastan-
neet Pekan odotuksia,  hän  päätti 
kokeilla kartanlukua itse.  Ja  St-  kar-
tanlukijan  ura tuottikin hyvää sa-
toa. Pekka  on  voittanut eri kulj  etta-
ien  kanssa  St-  ajon suomenmesta-

ruuden viisi kertaa eli vuosina  -64,  - 
 66, -67, -69  ja  -72.  

Noina kuusikymmen luvun alku-
vuosina rallisäännöt sallivat aloit

-televan  kuljettajan ajavan juniori- 
luokassa korkeintaan neljä kilpai-
lua. Junioriluokassa kaksi jäljellä 
ollutta kilpailua Pekka ajoi vuonna 

 -62  vaimonsa Hilkan toimiessa  kar-
tanlukij ana.  Tuloksena Salpaussel-
kä- Rallin junioriluokan toinen sija, 
sekä  500-  Rallinjunioriluokan  voit-
to. 

Siihenkin aikaan autourheilu val-
tion virkamiehen itsekustanteisena  

harrastuksena oli  varsin  niukkuut-
ta tihkuvaa puuhaa. Joten harras-
tuksen jatkumisen kannalta tuli kuin 
taivaan Iahj  ana  sattumalta tapah-
tunut tapaaminen Ruotsin laivalla 
Timo Mäkisen kanssa. Tuosta ta-
paamisesta lähti alkuun yhteistyö, 
joka alkoi vuoden  -64  Riihimäki-
Rallista jatkuen  -72 Pepsi-Ralliin. 
Tuloksena tuona aikajaksona oli yksi 
rallin suornenmestaruus  ja  lukuisia 
rallien yleiskilpailujen voittoja  mm. 

 kolme perättäistä Jyväskylän Suur-
ajojen voittoa. Kahtena viime vuo-
tena Pekka  on  ollut Timon 
kartturina Jyväskylän Suurajojen  ye

-teraanirallissa.  
Vuonna  -68  Pekka oli  Hans  Lai-

neen kartanlukijana  Monte-  Car-
lon rallissa sekä  DDR-  Rallissa. Vii-
me mainitussa kilpailussa  hän aino-
an  kerran autourheilu-urallaan "pää-
si" ambulanssin kyytiin Porchen 
liuuttua vuoristotiellä, pitkässä ki-
ristyvässä vasemmalle kaartavassa 
alamäkimutkassa, jykevää puuta 
vasten. Siitä  auto  kimposi alempa-
na kasvavan männyn kylkeen noin 
kymmenen metrin korkeudelle,jos -  

ta  putosi runkoa pitkin maahan. 
Onneksi kumpikin kuljettaja todet-
tiin sairaalassa mustelmia lukuun-
ottamatta kunnossa oleviksi. 

Nykyisin PK:n urheiluharrastuk
-set  kohdistuvat ensisijaisesti kun-

toiluun.  Hän  käy lenkillä kolmasti 
viikossa  ja  osallistuu erilaisiin kun-
toilutapahtumiin  mm.  vuonna  -90 

 PK  oli mukana  29  hölkkätapahtu
-massa. Voitanee  tässäkin yhteydes-

sä todeta, että mistä Pekka kiinnos
-tull  siihen  hän  panostaa  koko 

tarmollaan ja  itseään säästämättä. 
Pekka oli työssä viimeistä päivää 

 25.2.1992,  jolloin  hän  St-  kartanlu-
kijan  tarkkuudella nollasi tunti-
saldonsa  klo  14.14.  Tämän jälkeen 
Pekka  on  lomalla  j  äädäkseen  eläk-
keelle  1.5.1992. 

Me  kaikki piiriläiset toivotamme 
Pekalle hyviä eläkepäiviä  ja  odo-
tamme jännityksellä hänen seuraa-
vaa kiinnostuksensa kohteena ole-
vaa harrastusta, josta  on  jälleen 
tullee mielenkiintoisia tuloksia.  
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 puh.  (924)613233  murskaamo 

• kalliomursketta 
• maanrakennusta 
• louhintaa 
•  kunnallistekniikka  
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Apulaisjohtaja Lassi Rämö 
Tielaitos, Vientipalvelukeskus 

TIELAITOKSEN  
VIE NTITOIMI NTA 
O sa  laitoksen kansainvälisyyttä 

 on  sen vientitoiminta.  Vienti- 
palvelukeskus (Vp)  on  tiehallituk

-sessa  erillinen, osastoihin kuuluma-
ton yksikkö, joka raportoi ylijohta-
jalle. Vientipalvelukeskuksen vas-
tuulla  on  laitoksen kehitysyhteis-
työ-  ja  kaupallinen vienti. Vp:een 
kuuluvat tiehallituksessa Pasilassa 
sijaitsevan toiminnan lisäksi koulu-
tuskeskuksen IHME Turussa  ja  run-
saat  30  eri hanketta  15  maassa. 

Viime vuonna oli Vp:n liikevaih-
to kehitysyhteistyöviennissä  165,5 

 milj,  mk  ja  kaupallisessa viennissä 
runsaat  2  milj.  mk. Viisi hanketta 

 tai  hankevaihetta  saatiin päätök-
seen  ja  useita uusia hankkeita ol-
laanvalmistelemassa. Vientitoimin-
nassa työskentelee noin  60  tielai

-toksen  henkilöä. 

Sittemmin projektitoiminta  on 
 laajentunut hyvin voimakkaasti. 

Mosambikissa aloitettiin  v. 1984 
 Nacalan satamahankkeen  ensim-

mäinen hanke  ja Beiran  satama- 
hankkeet aloitettiin  v. 1986.  Tan-
saniassa  Dar Es  Salaamissa  aloitet-
tiin sataman konttiterminaali-
toiminnan kehittäminen  v. 1985.  

Aluksi siis hankkeet olivat kehi-
tysyhteistyönä toteutettujen vesi-
tiepuolen hankkeita.  1980-luvun 
puolivälissä tulivat mukaan myös 
tiehankkeet. Kaupalliseen vientiin 

 on  panostettu  1980  loppupuolelta 
lähtien. Viime syksystä lähtien Vp 

 on  osaltaan mukana lähialueyhteis-
työn kehittämisessä. Tämän yhteis-
työn tarkoituksena  on  Baltian,  Pie-
tarin alueen, Karjalan Tasavallan  ja 

Muurmanskin  alueiden  tie  liikenne-
olojen kehittäminen. Tässä työssä 
Uudenmaan tiepiirillä  on  keskei-
nen  osa  nimenomaan Viron tielai

-toksen  kanssa tapahtuvassa yhteis-
työssä. 

Sidosryhmät 

Tilaaj ista  merkittävin  on  Suomen 
ulkoasiainministeriö  ja sen  kehitys-
yhteistyönosasto, FinnIDA. Olem-
me toteuttamassa myös Ruotsin  ja 

 Tanskan kehitysyhteistyöviran-
omaisten SIDAnja  DAN  IDAn  osit-
tain rahoittamia hankkeita. 

Kaupallisten hankkeiden rahoit-
tajia ovat kehityspankit, ensisijai-
sesti Maailman Pankki  ja  YK:n alai-
set järjestöt. Olemme tehneet  han- 

Dar es  Salaamin satamaprojekti  Tansaniassa  

Taustaa 

Tielaitos  otti ensiaskeleita kan-
sainvälisille markkinoille seitsemän-
kymmentäluvun alkupuolella. Var-
sinainen toiminta käynnistyi UM:n 
toimeksiannosta Pha  Rungin telak-
kahankkeella.  Silloinen  tie-  ja  vesi-
rakennushallitus vastasi telakka- 
hankkeen suunnittelu-, rakentami-
sesta  ja käyttöönottovaiheesta. 

 Hankkeen alussa ilmenneistä vai-
keuksistahuolimatta projekti  on  ko-
konaisuudessaan onnistunut hyvin. 
Projekti - viimeisimpänä  follow-up 

 -vaihe - saatiin päätökseen  v. 1991. 
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Uudenmaan tiepiirin  lahjoittamaa  kai  ustoa Iastataan  Viroon vietäväksi,  1992  

kesuunnitelmia  myös suomalaisille 
yrityksille. 

Tielaitos  ja merenkulkulaitos  ovat 
sopineet siitä, että  VP  hoitaa edel-
leen myös vesitiepuolen kehitysyh-
teistyöhankkeet. Viennin resurssi- 
pohjan muodostavat näin  ollen  mo-
lemmat laitokset  ja  niiden henkilö-
kunta niin piiriorganisaatiossa kuin 
keskushallinnossakin. 

Toiminnan kohderyhmän muo-
dostavat yhteistyömaiden tielaitok

-set,  satamat, koulutus keskukset jne. 
Toimimme toisaalta läheisessäyh-

teistyössä suomalaisten konsuittien, 
urakoitsijoiden  ja koulutuslaitosten 

 kanssa. Tämä  on  välttämätöntä eri-
toten kehityspankkien hankkeissa, 
joissa tarvittavat resurssin saadaan 

 vain  voimia kokoamalla. 

Markkinanäkymät  

Niinkuin edellä kerrotusta käy 
ilmi, laitoksen vienti tapahtuu  u1-
kopuolisella  rahoituksella, mikä 
merkitsee  mm.  Vp:n  osalta sitä, että 
liikevaihtoa syntyy  vain  jos  saadaan 
tilauksia eli ollaan täysin markki- 

noiden varassa. 
Kehitysyhteistyössä  on  tähän asti 

toteutettu hankkeita, joissa  on  ollut 
merkittäviä investointeja, koneita, 
materiaaleja, varaosia jne. Kehitys-
yhteistyömäärärahojen yleinen  pie

-neneminen  merkinnee hankkeiden 
luonteen muuttumista entistä enem-
män asiantuntij  a-/koulutusvaltai

-siksi, jolloin liikevaihto pienenee. 
Liikennesektorin suhteellinen osuus 
Suomen kehitysyhteistyössä ei vält-
tämättä pienene. 

Kaupallinen vienti tulee olemaan 
asiantuntijapalvelujen  ja  kehitty-
neiden järjestelmien vientiä sekä 
koulutusta. Liikevaihdon kasvatta-
minen esim.  20  milj. mk/v.  on  ko-
van  työn takana. 

Poliittisten muutosten myötä Suo-
men lähialueilla  on  tullut  uudel-
leen arvioinnin aika vähänjoka suh-
teessa. Niinpä myös tieliikenneolo-
jen tarpeiden selvitys  on  ajankohtai-
nen. Vp  on  syntyvien  osaltaan mu-
kana tässä selvitystyössä  ja  tähtää 
siitä projektien toteutukseen. 

Miksi kannattaa hakeutua vienti- 
projekteihin? 

Asiaa  on  hyvä tarkastella toisaal-
ta yksilön  ja  toisaalta laitoksen kan-
nalta. Yksilön kannalta lienee usein 
päämotivaatio hankkia haasteelli-
sia tehtäviä, vähän parempia tuloja, 
kielitaitoa itselle  ja  lapsille, laajem-
paa näkökulmaa jne. 

Näemme niin, että vaikkakin suo-
raa ammatillista kehittymistä ei juuri 
ole odotettavissa  ja  vaikka hyvän 
työntekijän määräaikainen poissa-
olo aiheuttaa järjestelyjä täällä 
omassa organisaatiossa,  on  komen-
nuksella käyminen laitoksen kan-
nalta hyvin positiivinen. 

Projektissa henkilö joutuu poik-
keuksetta laaja-alaisempaan vastuu- 
tilanteeseen, jossa johtamistaito 
kehittyy, Monenkirjavasta projekti-
henkilöstöstä muodostuva työyhtei-
sö opettaa uudella tavalla arvioi-
maan yhteistyön perimmäisiä kysy-
myksiä, esiintymis-  ja raportointi

-kyky kehittyvät samoin kielitaito, 
kouluttaj anominaisuudet jne. 

Meidän kannattaa käyttää osal-
tamme laitoksen viennin tarjoama 
mandollisuus kansainvälistymiseen.  
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Hilkka Hämäläinen, Pekka Nuortila, Voitto  Valtonen  

HARRASTU  KS E NA  
KAN  SANTAN SSl 

K ansantanssiryhmä VIRKEAT 
VIRSUT  viettää perustami- 

sensa  1 0-vuotispäivää tänä vuonna. 
Alkuna ryhmän perustamiselle oli 
silloisen TVH:n  ja  Uudenmaan  tie-
piirin siirtyminen Pasilan virasto- 
keskukseen. Puuhaihmisinä olivat 
Rauni Vomanen  ja  Ritva Meling, 
joka  on  johtanut ryhmää  koko sen 

 olemassaolon ajan. Harrastajia oli 
alusta lähtien runsaasti. Ryhmähän 
oli tarkoitettu  koko virastokeskuk-
sen  henkilökunnalle. 

Uudenmaan tiepiirin harrasteoh - 

jaaja  Eino Kaakkolahti ihmetteli 
ennen Kouvolan kulttuuripäiviä 

 1983,  että piirillä ei ole minkään-
laista esiintyvää osaamista mukana 
päivillä Siltä istumalta annettiin 
Pekka Nuortilalle tehtäväksi kasata 
piirin henkilökunnasta ryhmä esit-
tämään kansantansseja. Aikaa oli 
kolme kuukautta, harjoituksia pi-
dettiin tiiviiseen tahtiin  ja  tehtävä 
hoidettiin. Kandeksan  paria  esiin-
tyi Esko Hiltusen säestyksellä.  Osa 

 ryhmän jäsenistä jatkaa vieläkin 
tanssia VIRKEISSA VIRSUISSA. 

Tanssi  on  kautta aikojen kuulu-
nut ihmisten elämänmenoon  ja  on 

 tarjonnut yleisesti hyväksytyn ta-
van luoda kontakteja  ja  solmia suh-
teita, ilman  j äykkiä  muodollisuuk-
sia eri sukupuolten välille. Melkein 
kaikki juhiavat  ja  usein hyvin 
virallisetkin tilaisuudet ovat päät-
tyneet tanssiaisiin. 

Nykyisessä vapaammassa yhteis-
kunnassa kansantanssi  on  kehitty-
nyt enemmän esittävään suuntaan. 
Vaalitaan perinteitä niin pukeutu-
misen kuin tanssitapojenkin suh- 

Tampereen ku1ttuuripäivi1ti juhiapoloneesi 
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teen.  Tanssi tarjoaa kuitenkin edel-
leen hyvän tavan liikkua, kuntoilla 

 ja  nauttia samalla musiikista. 
Poikkasarjat saavat  kyllä  hyväkun

-toisenkin sydämen sykkimään  var-
sin  kiivaaseen  tahtiin. 

VIRKEAT VIRSUT  toimii  har
-rastusperiaatteella,-"  avoinna kaik-

kien  tulla  mukaan tanssiharrastuk
-sen  pariin". Harjoitukset ovat maa-

nantaisin Pasilassa. Uusia harrasta-
jia otetaan mukaan. VIRKEITA 
VIRSUJA ohjaa edelleenkin Ritva 

 Meting, varaohjaajana  toimii Pek-
ka Nuortila  ja  säestyksestä  vastaa  

Piirin avointen ovien päivä Pasilan Veturitorilla  

Lasse  Vikman kiarinetilla. Vakitui-
sen pelimannin olemassaolo  on  oh-
jaajalle erittäin suuri apu tansseja 
harjoiteltaessa. Matkoilla hyvänä 
tanssien tandittajana  on  toiminut 
lisäksi Esko Hiltunen haitareineen. 

Virkeät Virsut  on  osallistunut 
omalla ohjelmalla Tielaitoksen 
kuktuuripäi'ville. Ulkomailla ryh-
mä  on  käynyt esiintymässä Pärnussa 

 ja  vuonna  1990  meillä oli mahtava 
tilaisuus osallistua viikon  matkalle 

 Unkariin sikäläisen tielaitoksen kut-
sumana. Ryhmä osallistui  1991 

 Nordlek-festivaaleihin  Tanskan 

Vejlessä.  Tänä vuonna  on  ohjel-
massa  mm.  osallistuminen  Hansa-
päiville  Tallinnaan. Tulevina vuo-
sina  on  tavoitteena edelleen järjes-
tää esiintymismatkoja ulkomaille 
tielaitoksen solmimien yhteyksien 
avulla  ja  myös muiden kansantans-
siseurojen kanssa. Kansantanssista 
kiinnostuneet joukolla mukaan. 

TANSSI  ON 
 ILOINEN  ASIA  

OIKEAT VASTAUKSET SIVUN  25  KYSYMYKSIiN: 

JC, 2C, 3A, 4B, 5C, 6C, 7B, 8C, 9A, lOB 
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Piirin päivä Mäntsälässä 
torstaina  21.5.1992  
Päiväjuhla  alkaen  klo  11.00 
- Musikkia 
-  Esko Pekkarisen puhe 
- Huomionosoitukset henkilöstölle 
- Tanssiesitys  
Eskon Polku 
-  5  km:n luontopolku 

 —Rastitehtävät 

-  Aerobic  ja  ohjattu kuntosalillikunta 
-  Jalkapalloa Uusimaa - Kymi 
-  Tennistä 
- Tarkkuusjuoksu 
-  Squash 
-  Ammunta 
- Sählyottelu 
- Juoksuottelu 
- Kävelytesti 
-  Iltamat 
Tervetuloa!  

LEMMINKAINEN 
LEMMINKAINEN  OY 
Esterinportti  2 
00240 HELSINKI 
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TIEPIIRI 
PÄH  Kl  NAN  KUORESSA 

Uudenmaan  tiepiiri  vastaa  
*  alueensa tieverkon kehittämi-

sesta  ja tieliikenneolojen  paranta-
misesta 

*  teiden  ja  siltojen suunnit-
telemisesta, teiden rakentamisesta 

 ja  parantamisesta sekä teiden kun-
nossapidosta 

Uudenmaan tiepiiri  on  yksi tielai
-toksen 13:sta tiepiiristä,  jotka ovat 

alueellisia tulosyksiköitä. 

Piiriä johtaa  

Tiepiiriä  johtaa tiejohtaja apu-
naan toimialapäälliköt. Tiepiirin 
keskuspaikka  on  piirikonttori.  Uu-
dellamaalla toimii  15  tiemestaripii

-nä,  jotka vastaavat teiden päivittäi-
sestä hoidosta  ja  kunnossapidosta. 
Lisäksi Uudenmaan tiepiirissä  on  

kolme suunnittelun aluetoimistoa 
 ja  useita erillisiä  tie-  ja sillanraken-

nushankkeita.  

Piirin hoidossa  on  

Uudenmaan tiepiirin hoidossa  on 
 runsaat  5000  kilometriä yleisiä tei-

tä, joka  on  noin  7  prosenttia  koko 
 maan yleisen tieverkon pituudesta. 

Teistä  on  päällystettyjä  lähes  80 
 prosenttia. Valta-  ja kantateitä  on 
 noin  720  kilometriä  ja  moottori-  ja 

moottoriliikenneteitä  on  noin  4,4 
 prosenttia tiestöstä. 

Uudenmaan erityispiirteet 

Liikenteen suuri määrä  on  omi-
naista Uudellamaalla muuhun Suo-
meen verrattuna. Uudenmaan tei- 

den keskimääräinen vuorokausilii-
kenne onyli  3000  autoa/vrk.  Määrä 

 on  kolme kertaa suurempi kuin 
maassa keskimäärin. Pääkaupunki-
seudun osuus Uudenmaan liiken-
teestä  on  noin  47  prosenttia. 

Kevyen liikenteen teitä  on  raken-
nettu liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi noin  440  kilometriä, jois-
ta tiepiirin hoidossa  on  noin  260 

 kilometriä. 

Henkilöstö 

Uudenmaan tiepiirin palvelukses-
sa  on 1150  henkilöä. Urakoitsi-
joiden henkilöstöä  on  noin  550, 

 lähinnä rakennustyömailla.  Kon-
suittien  henkilöstöä  on  piirin suun-
nittelutöissä noin  60. 

I, 

I 
I  
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VASTUU 
TULEVAISUUDESTA! 

Liikenne 
Ympäristö  

Maankäyttö 
 Tiet  ja  kadut  

Si//at 
Kunna//istekn  Ilkka 
Urheilu  ja  liikunta 

Maa-  ja  pohjarakennus 
 Mittaukset  ja  pohja tutkimukset  

Rakennuttamispa/velu  

YHDYSKUNTASUUNNITTELUA 

PANPLAN 
Kutojantie  8, PL 59, 02631  Espoo,  puh.  (90) 524 022, telekopio (90) 524 332 
Vasarakatu 9, 40320  Jyväskylä,  puh.  (941) 674 022, telekopio (941) 674 722 
Kotkakallionk. 30, 45120  Kouvola,  puh.  (951) 256 020, telekopio (951) 252 009 

TL  INSINÖÖRITOIMISTO  
TL -SUUNNITTELU OY 

LAHDESSA TOIMII TAATUSTI LUOTETTAV 
KONSULTTI TOIMISTO, JOKA YHTEENSOPI - 
VASTI 1  SUUNNITTELEE TE/TA  JA 

 LIIKENNETTÄ  JA  SOPIVASTI MYÖS 
MITTAA  JA  KARTOITTAA. 	 i  

TIELAITOKSEN  KANSSA YHTEEN- 
SOPI  VAT  ATK-LAITTEET  JA - 
OHJELMISTOT 

Vesijrvenkutu  26A S 15140  LAHTI  S  Puh.  (918) 52 42 52  •  Fax (918) 830 660  
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Satiainäen kaasuturbunlaitos, HyvnkSä 
 Rakennusurakka  

Sarfuk  Il,  Krkkoourim Gollkenlän 
rakennustyö  

Asfatoinila varikaite pottalle 

RÖnön  Silta, Kuopio  KVR-eakka 

TuotallOOmmb  kuuluvat vaativat  polMaryOt. 
ankkuroinnit, Ouhinnat. paalutukset ym 

Tuot.anollinen  jakauma  

MVR-  rakentamisen  
vaitcikunnaflinen 

vo,matekiia. 
Yhtyneet  Maarakentajat  -Ryhmä  on  yksityinen 

perheyritys. joka  on  kasvanut nopeasti  ja  hallitusti 
yhdeksi Suomen suurimmista  maarakentajista.  Se 

 koostuu kuudesta erillisestä yrityksestä, jotka toimi-
vat tulosyksiköiden tapaan omilla toiminta-alue))

-laan.  Toimistomme sijaitsevat Vantaalla, Turussa. 
Tampereella, Kouvolassa, Jyväskylässä, Kuopiossa, 
Kajaanissa  ja  Oulussa. 

Pääosa  tuolannostamme  on  teknisesti vaativaa 
 maarakennusta,  jossa korostuu vankan kokemuk-

sen tuoma tietotaito sekä  betonin  ja  muiden  raken-
nusmateriaalien  hallinta. Tämän lisäksi vahvoihin 

 alueisiumme  kuuluvat myös  leollisuusrakentaminen 
 sekä teollisuuden  saneeraustyot.  

Kun  tarvitsette  luotettavaa 
yhteistyökumppania näi- 
hin tehtäviin. 
ottakaa yh- 
teyttä Jokin 
kandeksasta  
toimistostamme  
on  varmasti myös 
lähellä Teitä  

ouw 
MVR-RakenfluS Cli'  
0  

KAJMtII lciyenmurskaus  Oy  
MW1-Rakennus Oy  

iO 	/  I  
' MVIl-luomtiieml  liv  

JYVÄSKYLÄ  0 	0  KJJOFtO  
Savon  Uvarakennus  Oy  s.r.r  .vu  
Mtaitti Alanen  Oy 	'"" 	-- -  

TAMPERE  0 	 U)k*vallidon  kehitys  
milj  mk 

Yhtyneet 	 _______________ 
Maarakeutaiat  Oy  o 	 via 	

v  

TURKU 
 VANTAA KOUVOLA  

0  YHTYNEET 	.1j:  
MAARAKE NTAJAT- RYHMA  

VANTAA 
Yhtyneet  Maarakentaiat  Oy 

 Myyrmåentie  2 C, 01600  Vantaa 
 Puh.  (90)5633399 

Fax 19015666018  

TURKU  
Yhtyneet  Maarakentajat  Oy 

 Vuorelantie  1, 20720 Turku  
Puh.  19211361700 
Fax 1921)364 366  

TAMPERE 
Yhtyneet  Maarakentajat  Oy 

 Mikkolantie  9, 33470  YIöiärvi  
Puh.  (9311485 600 
Fax (931)485606  

KOUVOLA 
Yhtyneet  Maarakentajat  Oy  
ErAkuja  7, 45610  Koria 

 Puh.  1951(821863 
Fax (951) 821 865  

KUOPIO 
Savon  Maarakennus  Oy  
Puh.  (971)116720, tax 1971)113823 

 Asfaitti Alanen  Oy  
Puh l971l117811,fax  (971)113823 

 Kiveläntie  8, PL 1718, 70701  Kuopio 

JYVÄSKYLÄ  
MVR-Tuominiemi  Oy  
Pykaliatöntie  9, 40320  Jyväskylä 

 Puh.  (9411281611, tax 1941(281612  

KAJAANI  
MVR-Rakennus Oy 

 Kivenmurskaus  Oy 
 Putkinotkontie  4.87250  Kajaani  

Puh.  19861 1 3077 1  
Fax (986)130774  

OULU  
MVR-Rakennus Oy  
Peltokatu  19, 90120 Oulu  
Puh.  1981(311 0870. lax (9811311 0872  

TILAUKSET  206300  •  206301  
- 	 Toimisto 

jfJ 	Karhutie  
05310  RAALA  
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PAALLYTEBETONIT 
• JYRAIIETONIT 
• MAAIIETONIT  

Tuotteet  ja  Palvelu  

I'  BETONITEOL  
Partek  Concrete -yhtiö,  Mega-Betonij  

Partek  Betoniteollisuus  Oy  PL 61, 00501  HEL  

LT—Palvelut  
o  Liikenne  
o  Tiet,  kadt  
o  Ympärist  
o  Rakentee  
o  Kuljetuks  
o  Jätehuolt  
o  Sairaalat,  
o  Geotekniil 
QAtk  

ow,  
OOfl Lilkennete 
Melkonkatu  9 	Yliopistonkatu  36  . 
00210 HELSINKI 	40100  JYVÄSKYLÄ  
Puh.  90-6922 462  Puh.  94 1-217 122 
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Liikenneväylien 
kokonaissuunnittelua  
[1  tieverkko-  ja  liikenneturvallisuussuunnitelmat 

 Ej  tarve-  ja  vaikutusselvitykset  
LI  esi-  ja  yleissuunnitelmat 

LII  tie-  ja  rakennussuunnitelmat 
 Ej  katusuunnitelmat  

Ej  aluesuunnitelmat  
Ej  ratasuunnitelmat  
Ej  sillat  
Ej  ympäristösuunnittelu  ja  arkkitehtuuri  

Ej  geotekniikka  
Ej  kalliosuunnittelu  

Ej  kartoitukset, maastomallit 
 Ej  mittaukset, tutkimukset 

MAA  JA  VESI OY 
Suomen  Konsukyrorm,sre,r  Lars 	Torm,sror  
SKOL  ry:n  jasen 	 H&sjnkr,  Joensuu.  )yuask  yla.  
ltök)hdenkoru  2, (X)2 10 Hels,nkj 	Kuopro. Loppoenranra, 
Puhel,n  (90) 68266 / 	 Lopua. Oulu,  Porr  
Telefou  (90) 682 66(X) 	 Tampere. Turku  

ETELÄN MOOTTORITEISTÄ 
-  LAPIN  LATUVALOIHIN  

Suomen  Sähkörakennus Ky  on  yksi Suomen suurimmista  tie-, 
 katu-  ja  latuvalaistuksiin  sekä  liikenteenohjauslaitteiden asennuk-

sAin erikoistuneista sähkösuunnittelua  ja  -urakointia harjoittavista 
 yrityksistä,  urakointialueena  koko  Suomi.  

Valtion osuus  (=Tielaitoksen  piirit) muodostaa  liikevaihdostamme  
merkittävän osan. Kunnille olemme  urakoineet valaistuksia  myös  
KVR-urakoina. 
Valaistustarpeissanne,  ottakaa yhteyttä meihin, teemme teille hy-
vän tarjouksen. 

SUOMEN  
K  ÄHKÖRAKENNUS 

PL494491 KEMINMAA 
 PUH.  9698-520 307 FAX 9698-520 598  

HOI(KE LUMIAURAT 
,.. 	'  

II  

HOKKE-aurasarjasta 
löytyy Teille talvikunnossapidon kaikkiin 
käyttötarkoitu ksiin tehokkaita  ja  kestäviä 
auroja. 
Aurat  sopivat autoihin, traktoreihin  ja 

 erikoisajoneuvoihin. 

Kysykaä  lisätietoja. 

Maan laajin mallivalikoima. 
) Hokke  suunnittelu.  valmistu,  ja  myynti  

!  I WS 1 t  
____________ HERNEPELLONKUJA  4,00560 HELSINKI. 0 90/ 799 233  

( 

SUUNNITTELUKOLMIO  OY  
N  Isokatu  56, 90100  OULU  

S'N  puh.  981-376 415  telefax  376 460  

LIIKENNETEKNIIKKA 

• 	TIE-,  KATU-  ja 
ALUETEKNIIKKA 

•  KAAVOITUS  ja  MAAN-
KAYTON SUUNNITTELU 

MAISEMASUUNNITTELU 

VIH ERSU  U N N  ITTELU 

YM  PÄR ISTÖ SU  U NN  ITTELU 

VESIHUO LTOTEKN IlKKA  

SUUNNITTELUN LAATUA  

t) / 



MAAN RAKENNUSLIIKE  
P.  HELIN  KY  
Jokipellontie  16 A 
00720 Helsinki  
Vaihde  354 288 

 Telefax  3455 465 

SUOMALAINEN  
INSINÖÖRITOIMIST'O  OY  

SIlO  on  osallistunut monipu lisesti myös Tapiolan suunnitteluun. 

SUOMALAISEN YHDYSKUNNAN  SUUNNITTEUJA 
SITO  sijoittuu tärkeimmillä toimialoillaan SKOL:n tilastoissa kolmen 
suurimman yhdyskuntateknhikan toimiston kärkijoukkoon. SIlO tun-
netaan parhaiten  mittavien  liikenneväylien suunnit- 	______ - 
telijana.  Yhtiö suunnittelee myös alue-  ja  kunnallis- 
tekniikkaa samoin kuin silta-  ja  talorakenteita. SITO 	HE  
hallitsee lisäksi liikennesuunnittelun  ja  tekee geotek- 
nisiä  tutkimuksia  ja  suunnittelua sekä suorittaa mit- 
taus-  ja  kartoitustoimeksiantoja. SuOn  kehittämä 
järeän  luokan CITYCAD-järjestelmä kattaa hyvin 
yhdyskunnan teknisen suunnittelun. 

SUOMALAINEN INSINOORITOIMISTO OY 
}'ohjantie  12 A, 02100  Espoo Puhelin  (90) 43781 Fax (90) 437 839  

r PARTEK  

BETONITEOLLISUUS  
Partek  Concrete -yhtiä.  Mega-Betoni 
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I 	Suunnitteleva insinööritoimisto  SKOL  

SUUNNITTELUA VAATIVIIN KOHTEISIIN 

Tiet 	• Geotekniikka 
•  Kadut 	•  Vesihuolto  
•  Liikenne 	•  Ympäristö 

ATK—palvelut 

OY VESI-HYDRO AB  SENTNERJKUJA  1 00440 HELSINKI  PUH.  (90) 56 501  

Sivutoimistot: 	Seinäjoki 	Tampere 

'3J  

Sadevesiviemäri teräsrummusta?  

Kuvassa  epoksipikipinnoitettu teräskaivo  

Kyllä! 
ABB Fläkt  Oy,  Rumputuotteet  toimittaa  sadevesiviemäröin

-tien  runkolinjoja. Halkaisijakoot  400 mm-2000 mm. 
 Valmistusohjelmaamme  kuuluu lisäksi  pinnoitetut  tarkastus- 

kaivo-  ja  kulmayhteet, sivuliittymät, liittimet  ja  välpät. 
Itsekantava  rakenne soveltuu erityisesti  pehmeikköalueil  le.  

Edullinen, nopea  ja  kätevä tapa rakentaa. 
Pyydä  esitesarja.  

ABB Fläkt  
Ru mputuotteet  
ESPOO  puh.  (90) 848 611  
KUOPIO  puh.  (971) 262 6666 

 KIHNIÖ  puh.  (933) 84 795  
KEMPELE  puh.  (981) 516500  

LHKENNEMERKIT 1MI!NWUILLTA  OY 
OULU  

- SILLANRAKENNUSTÖITÄ 
 KAUTTA  SUOMENNIEMEN 

Uistintie  2 
90550 Oulu 

 puh.  981 -349 079 931 -661 739 921 -898 700  

* Opasteet 
* Kilvet 

* Vesitiemerkit 
* Pystytystarvikkeet  

Puh.  943-20 354 
	

Fax 943-20 044 
Yliahontie  5 
	

42700  Keuruu  

MERKKIMIEHET  OY  
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LOHJA  

PORNAISTEN  
KUNTA 

_e' ?1  
____ 	 I  

EKENAS  STAD  

TAMMISAAREN KAUPUNKI  

-Il  

J1 IIP!LE 
Kokkokalllontle  24 
01380  Vantaa  

T 90-837912  

HYVINKÄÄN  
TIELUISKA  OY  

LAIr 	ii,trIq  
59800  KESÄ LAHTI  PUH.  95 7-371 441  

- 	Turku 
P125.  Tiemestarinkatu  5  

•U•  MAA-  JA  VESIRAKENNUS 
HAKAOY 

HAMEENTIE  15, 00500  HELSINKL  PUH.  90-77 051 
 TELEFAX  90-737 483, TELEX 122 379  

Moreenhtie  2, 90630 Oulu  puh.  981 -560 500 
 TELEFAX  981 -367 755  

•  Sillat • Rakennuskaivannot 
•  Satamat • Tukisesnät 
• Ruoppaus • Perustusten  vahvistaminen 
•  Louhinta Paalutukset 
• Murskaus • Ankkurointi 
• Maarakennus • Injektointi 
• Kunnallisteknhlkka •  Pohjaveden alentaminen 

KULJETUSLIIKE -  MATKATOIMISTO  

TAKSIKULJETUS  OY  
VALURAUDANTIE  21 00700 HELSINKI  '  (90) 377 166 
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Virvattarenpolku  4 02100  Espoo 
 Puh.  90/455 0695 

Auto 949-440 746, 949-212 778 

Kara  murike  
OY  CD  

VAI-IASILTA  DY 
 PAIMID 

 FINLAND 

MARTTUNEN  
.Z?:  MURSKAA  
MAANSIIRTO -JA  MURSKAUSLIIKE 

MARTTUNEN  OY  
AUKEANKATU  4. 15610  LAHTI.  Puh.918 -353315 

htiöt 

VHL-Huu  
03250 OJAKKALA,  puh.  90-227 1551 

SILMARAKENNUS  OY  

PohjolanUe  25 
06230  Kerava  

90-2948995 
9'49-683799 

 9L49_3L4L  163 
811Th—, P4%'.— JA  V8IIwcHpr,,4IMH  

is  
Oy Lohja  Ab 

 Rudus  
Vaihde  50371 

 Tilaukset  503 7811 
 Porvoo  (915) 43234  

SEMENTTITUOTTEITA  V: 1949 

SEMENTTIVALIMO  
KUULA 

Vantaa  Kiitoradantie  7  

Puh.  822 512 
Fax. 870 3487  

LIIKENNESUUNNITTELUN 
ERIKOISTOIMISTO 

'TRAFICON  OY  I'. Å  Lansiportti lB 02210  Espoo  puh  8041922 

:1 CH/AN Nf 
ArftV  

osoite: Teollisuuskatu  4 
08150  LOHJA  

ajotilaukset:  puh.  91 2-24 034 

iu 
.  

5  KARI HAGQVIST Ky 
Yrittäjäntie  36 
03600  KARKKILA 

 Puh.  90-2256606 
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ALGOL  
.. 

)JaIasarven Sahko  Oy  
PI 36, 61601  Jalasjärvi,  puh.  (964) 4560 159 

fax (964) 4560 267 

0  

KAT-SIIVOUS  OY  
Kuismatie  40  -  01300  VANTAA  -  puh.  821 825 

ir' 

Oy  Roboma  Ab  __  

•:!LLm.,,rn. 	PL 14 	02781  ESPOO 	PUH.  90-812 066  

VESISILTA  OY  
Valjaskuja  1  Hyrylä 

 Puh.  90-259 880. Fax 90-254 109 

ISKUTEKNIIKKA  OY 
Timo Mäkinen  
Lastutie  6 A 13 01650  Vantaa 

 Puh.  90-843 319 

MYLLYLAN BETONI  
07560 PUKKILA -  puh.  91 5-851 164  

Yleinen Pbhjarakennus Oy 
Kehäkuja  13, 05460  Hyvinkää,  puh.  (914) 22 890  

Konsultointi KAREG Oy  
SKOL  ry:n  jäsen  

01260  Vantaa 	fax 875 1503 	_________  
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Tie-  katu  ja  liikenne  

Liikenneväylien  suunnittelu  ja  toteuttaminen edellyttää 
nykyisin erilaisia selvityksiä liikenteellisistä, ympäristölli-
sistä  ja  taloudellisista vaikutuksista, joiden arviointiin 
käytettävissämme  on  laaja-alainen asiantuntemus. 

•Tiet 
Kadut-") 

•  Rautatiet 

•  Lentokentät. 

•  Liikenne 

\ _\\\\\\\\\\  

Suunnittelun apuvälineenä käytämme  VAX-  ja mikropoh-
jaisia  ohjelmistoja, kuten XROAD, EMME/2, sekä liiken-
teen ennuste-, melu-  ja päästöselvityksiin  kehitettyjä ohjel-
mia.  

CJ]  SUUNNITTELUKESKUS OY  J  Opastinsilta  6  •  00520 HELSINKI  •  Puh.  (90) 15641  

Imatra  •  Jyväskylä  •  Kajaani  •  Kuopio  •  Lahti  •  Lappeenranta  •  Oulu  •  Rovaniemi  •  Seinäjoki  •  Tampere  •  Turku 
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Tielaitos  
Uudenmaan  tiepliri 
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