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Kau
➤ Aktiivinen suojatienylittäjä
Rauno Ylönen
■ Fakta

Varkaus
Simo Roth

➤ Suojatietä lähestyvän ajo-

Varkaudehn suojateillä tapahtuu läheltä piti -tilanteita tuon
tuosta. Kaupungilla ahkerasti kävelevä ja pyöräilevä Erkki Kauppinen (65) oli jäädä
henkilöauton jyräämäksi pari
viikkoa sitten Joukolankadun
ja Karjalankadun risteyksessä.
– Olin menossa Maxin suunnasta uimahallille. Kävelin Joukolankatua pitkin ja lähdin ylittämään Karjalankatua. Etelästä
ei tullut autoja eikä pohjoisesta.
– Yllättäen uimahallin suunnasta kolmion takaa sujahti
punainen henkilöauto, joka
oikaisi vauhdilla suojatien yli.
Onneksi refleksit sentään pelasivat ja ennätin hypähtää
taaksepäin alta pois.
Sen verran järkyttävä tilanne
oli, ettei Kauppinen ennättänyt panna merkille, oliko kuljettaja mies vai nainen tai nuori vai vanha.

Toinen läheltä piti -tilanne
tapahtui Korhoselle jokin aika sitten torin kulmalla. Tällä
kertaa loikka keskikorokkeelle
pelasti miehen jäämästä torilta Satamakadulle syöksyneen
auton alle.
– Muutamat kaistapäät mustaavat kaikkien kuljettajien maineen. Ei sen puoleen, onhan
niitä sellaisiakin kuskeja, jotka huomioivat jalankulkijat ja
näyttävät jopa kädellä merkin,
että ole hyvä ja ylitä tie.
Kauppinen toivoo, ettei kenellekään pääsisi vahinkoa sattumaan.Nam conseque cor alibusam, quibus ipsum et verum
quassin cipicit ium volupic te

neuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että
hän voi tarvittaessa pysäyttää
ennen suojatietä.
➤ Kuljettajan on annettava
esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.
➤ Jos ohitettava ajoneuvo on pysähtynyt suojatien
eteen tai peittää näkyvyyden
suojatielle, sitä ei saa ohittaa
pysähtymättä, ellei ohittajan
ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.
➤ Suojatielle tai muuten
ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän
ajoneuvon etäisyys ja nopeus
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Joukolanka

Kylkipellitkin voiva
Saksan nopeat autobaanat ovat tulleet tutuiksi omalla autojen kuljetusrekalla Saksassa sukkuloivalle Kari Tarvoselle.

Maan suurin päivälehti
HS testasi äskettäin
suojatien kunnioittamista
ja tuli siihen tulokseen
etteivät autot kovinkaan
helposti pysähdy suojatien eteen.
Jutussa haastateltu
liikennepsykologian
professori Heikki Summala kääntää katseensa
jalankulkijoihin.
Autoilijat antavat hänen
mukaansa jalankulkijalle

■ Kommentti
tietä, mikäli jalankulkija
näyttää päättäväisesti
olevansa tietä ylittämässä.
Sen sijaan varovasti
suojatietä lähestyvä
jalankulkija viestii tahtomattaan autoilijalle, että
auto voi mennä ensin.
Professoritasoahan tähänkin arvioon tarvittiin.

Kari hakee autoja Saksasta
Autokarilla oma rahtirekka.
Varkaus
Rauno Ylönen
Autokari on tuonut autoja
Saksasta jo 15 vuotta. Pari
vuotta sitten Kari Tarvonen
hankki autoliikkeen käyttöön oman autonkuljetusrekan, jonka kyytiin mahtuu
kerralla 8-9 tuontiautoa.
Tarvonen ajelee nyt itse
Saksan nopeilla autobaanoilla tuontiautojen perässä ja
samalla yksi ympyrä sulkeutui.
– Ajoin 1980-luvulla Veli
Teittisen rekkoja, joten rekkakuskin työ on minulle tuttua. Etupäässä silloin ajettiin
kappaletavaraa ja sahatavaraa, Tarvonen tuumii.
Aivan vanhasta muistista
paluuta juurilleen Tarvonen
ei noin vain saanut tehdä.
– Pitihän siinä käydä ammattipätevyystutkinto ennen
kuin ajoneuvoyhdistelmää
pääsee ajamaan ja tutkinto

on uusittava neljän vuoden
välein.
Tuontiautojen osuus Autokarin automyynnistä on
noin 20 prosentin luokkaa.
Varkauden lisäksi Autokarilla on liikkeet Pieksämäellä ja
Jyväskylässä, jonne uusi autoliike avattiin tämän vuoden
toukokuussa.
– Lisäksi meillä on toimipiste Viron Tallinnassa, josta
tuomme myös autoja Suomeen, Tarvonen kertoo.

Tarvonen sanoo autonha-

kumatkojen kuljetusautollaan ajoittuvan pääasiassa
kesäaikaan.
– Viikkohan Saksan reissulla helposti vierähtää. Jo
laivamatkat Helsingin ja Travemünden välillä ottavat reilut kolme vuorokautta. Ideaalitilanne olisi se, että täältä
lähtisi kuorma vaikkapa vanhoja Toyota Hiace -autoja
Saksaan, josta ne myydään

ja laivataan sitten Afrikkaan.
Tuontikuormassa olisi sitten
uudehkoja Mersuja, Tarvonen tuumii ja sanoo tekevän
muutaman reissun kesässä
Saksaan.

”

Saksalainen
on tarkka
autonpitäjä

Saksassa Autokarilla on
kielitaitoinen ja hyvin käytettyjen autojen kaupan tunteva
agentti, joka seuloo parhaat
laatuautot liikkeelle ostettavaksi.
– Etsimme valmiiksi katsastetut autot pääasiassa
Ruhrin alueelta Keski-Saksasta. Esimerkiksi Düsseldorfissa on isoja autotarhoja,

josta löytyy monenkirjavaa
autokaupan tekijää. Esimerkiksi me ostamme tuontiautot vain saksalaisilta luotettavilta
autokauppiailta.
Joukkoon ei ole mahtunut
vielä yhtään kilometrivikaista käytettyä autoa.
Kilometrivikaisella
Tarvonen tarkoittaa käytettyä
autoa, jonka kilometrimittaria on rukkailtu alaspäin ja
lukema saattaa näyttää aivan
toiselta, mitä autolla on todellisuudessa ajettu.
– Saksalainen on tarkka
autonpitäjä ja Saksasta on
saatavilla paremmilla tehdasvarustuksilla varustettuja
autoja, mitä muuten tänne maahantuodaan. Mutta
myös Saksassa autokaupassa pätee sama sääntö kuin
Suomessa. Hyvä auto ei ole
koskaan halpa. Halvan hintalapun auto saattaa päällisin
puolin näyttää hyvälle, mutta
lähempi tarkastelu paljastaa

vikoja tai esimerkiksi sen,
että kyse on kolariautosta.

Tälläkin hetkellä Autokarin

Varkauden myymälässä uutta
omistajaa odottaa muutama
tuontiauto.
– Esimerkiksi tämä myynnissä oleva viitisenkymmentätuhatta kilometriä ajettu
C-mallin Mercedes-Benz on
ollut Stuttgatin Mersu-tehtaan työntekijän autona. He
pitävät autosta erinomaista
huolta ja kun tällainen auto
tuodaan vaihtoon, se tarkastetaan läpikotaisin. Auto on
virheetön ja uudenveroinen,
Tarvonen huomauttaa.
Yleensä Tarvonen tuo Saksasta laatumerkkejä kuten
vähän ajettuja C- tai E-mallin Mercedes-Benzeja.
– Tuontiautot ovat yleensä
vuosimallia 2013-15 ja niillä
on ajettu alle 20 000 kilometriä, netistä Saksan autosivustoja kuten autoscout24.de:ta

ahkerasti selaileva Tarvonen
kertoo.
Tarvonen tai agentti myös
koeajaa ja varmistaa tuontiauton teknisen kunnon ja
historian ennen kuin auto
lähtee uuteen kotimaahan.
Autokarin
palveluihin
kuuluu myös tuontiautojen
rahti kaikkine kustannuksineen Suomeen, Saksan sisällä
tapahtuvat siirrot rekalla Travemündeen sekä vaihtoauton
omistajan historian ja huoltohistorian selvitys.
Erikseen sovittuna autoliike hoitaa myös auton tullauksen sekä maahantuontikatsastuksen.
– Tämän isomman rahtirekan lisäksi käytössämme
on myös kaksi pienempää
kuljetusautoa, joilla autoja
voidaan siirrellä.

Autoilija tu
suorastaan
kun suojat
kurkottava
alkaa yllät
viittoilla ju
le kuskille
vain.
Näitäkin
liiseja” on
kerrat näh
Kultaisel
autokoulu
käänteisps

