
Irene Hänninen 

Metsä-Botnian palomieskerhon jäsen 
Vesa Kasari (oik.) ja puheenjohtaja Jar
mo Tarkka sekä palo auto, jonka rekiste
röimiseen kului puolitoista vuotta. 

Sanotaan, että ihminen 
saa melkein mitä vain 
haluaa, kun siihen on luja 
tahto. Tuon sanonnan to
denpitävyyden voisi todis
taa Metsä-Botnian palo
mieskerho Kaskisista. He 
nimittäin taistelivat by
rokratian rattaissa mel
kein kaksi vuotta hakies
saan rekisteröintiä Ruot
sista ostamalleen paloau
tolIe. 

Luja tahto vie läpi vaikka harmaan kiven 

Mutta annetaanpa palomies
kerhon jäsenten, puheenjohta
ja Jarmo Tarkan, rahastonhoi
taja Anneli Kortesalon ja 
Metsä-Botnian palopäällikön 
Kari Kykkäsen itsensä kertoa. 

- Jossain saunaillassa 
vuonna 1988 syntyi idea, että 
mitäs jos hankitaan palomies
kerholle oma paloauto. Silloin 
oli vielä mukana entinen pu
heenjohtajamme Matti Lepistö. 
Lehti-ilmoituksen perusteella 
päädyimme sitten ostohank
keeseen Lindköpingistä Ruot
sista Volvo-merkkiseen käytet
tyyn, mutta hyväkuntoiseen 
autoon vuosimallia 1969 hin
taan 25.000 markkaa. Mootto
rilla oli ajettu vain noin 14 000 
km. Varaosien taattu saatavuus 
oli yksi kauppaa puoltava seik
ka. 

- Ennen kaupantekoa otim
me eri viranomaisilta selville 
mitä pitää huomioida, jotta au
ton tuonti maahan tapahtuisi 
kaikkien lakien ja asetusten 
mukaisesti ja onko yleensä mi
tään estettä tuoda auto maa
han. Neuvoa kysyttiin myös 
Kristiinankaupungin katsastus
viranomaisilta. Kun kaiken piti 
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olla kunnossa, löimme kaupat 
lukkoon 10.7. 1989 ja auto 
laskettiin Suomen maankama
ralle Kaskisten satamassa 
24.7.1989, missä tapahtui 
myös auton tullaus. 

Palomieskerho aloitti 
auton kunnostustyöt 

- Verhoilimme auton ja 
maalasimme siihen sisäminis
teriön antamien ohjeiden mu
kaisesti Suomen värit ja tun
nukset. Suomessahan kaikkien 
paloautojen pitää olla punaisia. 
Kun kaikki vihdoin oli kunnos-

. sa 700 talkootyötunnin jälkeen, 
tilasimme ajan Vaasan katsas
tusviranomaisilta (kaikki Vaa
san läänin ulkomailta tuodut 
raskaat ajoneuvot joudutaan 
katsastamaan Vaasassa), 
Täynnä intoa ajoimme auton 
Vaasaan katsastettavaksi. 

Vastoinkäymiset alkavat 

- Vaasasta alkoivat vastoin
käymiset - byrokratian rattais
sa pyörimme sitten noin puoli
toista vuotta. Katsastusmies ni
mittäin ilmoitti, että ajoneuvo-

asetuksen numero 912 mu
kaan auton moottori saastuttaa 
liikaa. Vuoden alusta oli tullut 
voimaan uusi asetus, joka kiel
si kyseiset diesel moottorit liian 
saastuttavina eikä niitä asetuk
sen voimaan astumisen jäl
keen saanut tuoda maahan. 

Siitä ei meille kerrottu ky
syessämme neuvoja eri viran
omaisilta ennen kaupan tekoa. 
Asetus oli niin uusi, ettei Kris-
tiinankaupungin katsastusvi-
ranomainenkaan ilmeisesti 
muistanut sitä huomioida an
taessaan meille auton maahan
tuonnista ohjeita . 

- Olimme ihmeissämme. 
Mietimme, että mitäs tässä nyt 
tehdään. Auto on uuden veroi
nen, Tänä päivänä sen ostohin
ta olisi useita satoja tuhansia 
markkoja kalustoineen kaikki
neen. Työtä olimme tehneet 

700 talkootyötuntia, ja kunnos
tustöihin oli käytetty rahaa noin 
12.000 markkaa. Rahat hankit
tiin jos minkälaisella taIkootyöl
lä aina markkinamyynnistä läh
tien kaivojen tyhjentämiseen. 
Autoon käytetyt rahat olisivat 
liian iso summa heitettäväksi 
kankkulan kaivoon. 

Kerho haki 
poikkeuslupaa 

Kyselimme katsastusmie
hiltä ohjeita ja saimme tietää, 
että siihen voisi saada poik
keusluvan, Anomus rustattiin 
ja asia perusteltiin hyvin. Poik
keuslupa-anomus lähti liiken
neministeriöön 20. 1 r, 1989, 
Siihen aikaan oli liikenneminis
terinä Raimo Wistbacka ja hän 
ehti luvatakin autoomme poik
keusluvan, Mutta kävi niin kuin 
kävi, että Wistbacka ehti lähteä 
pois ministerin tehtävistä en
nen kuin asia ehdittiin käsitellä 
ja se tuli hylättynä takaisin -
virkamiehet hylkäsivät sen. 

- Siinä sitä taas ihmeteltiin 
ja mietittiin, että mitä tehdään 
jos auto jääkin käsiin eikä sitä 
saakaan käyttää. Paloautollam
me ajetaan vain Kaskisten saa
rella ja vain noin 500 kilometriä 
vuodessa, Tuntui naurettavalta 
ajatus, että auto saastuttaisi 
tuolla ajomäärällä niin että siitä 
olisi haittavaikutuksia ympäris
tölle. Etenkin, kun parasta ai
kaakin on liikenteessä vastaa
via moottoreita esim. työko
neissa. 
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- Hälytysajoneuvot on va
pautettu esimerkiksi nastaren
gaspakosta ja dieselverosta. 
Ihmettelimme, miksi paloau
toamme ei käsitelty hälytysajo
neuvona katsastuksessa, kos
ka se rinnastettiin erityisajo
neuvoihin, joihin kuuluvat mm. 
betonipumppausautot. Hankki
mamme paloauto olisi suora
nainen apu pienelle Kaskiselle 
ja sen kaupungin palo- ja pe
lastustoimelle. Tuntuisi ihmeel
liseltä jos päättäjät pitäisivät 
työtämme ja apuamme sille 
niin mitättömänä seikkana. 

Valtakunnan 
hovi parturi avuksi 

- Mutta kävi niin kuin hyvis
sä saduissa joskus käy, että 
kun jaksaa uskoa unelmaansa 

Ajoneuvoasetuksen numero 912 mu
kaan auton diesel-moottori saastutti lii
kaa. Liikenneministeriöstä saadun poik
keusluvan jälkeen sitä on kuitenkin ollut 
lupa käyttää. Auton ovessa oleva palo
mieskerhon logo on nähty muun muas
sa palokuntalaiskilpailussa Kurikassa, 
missä kerho sijoittui toiseksi. 

se toteutuu. Kaskisiin nimittäin 
muutti takaisin, vuosikymme
nien poissaolon jälkeen, valta
kuntamme "hovi parturi". Ker
roimme hänelle kovan kohta
lomme ja hän tuumasi, "että 

jos etuovi onkin kiinni niin taka
ovi on voinut jäädä auki". Laa
dimme uuden poikkeuslupa
anomuksen ja mukaan liitimme 
läänin pelastustarkastajan lau
sunnon sekä Kaskisten kau
pungin palopäällikön lausun
non paloautomme tarpeellisuu
desta. 'Valtakunnan parturin' 
saatesanojen kanssa lähetim
me sitten anomuksen uudel
leen liikenneministeriöön loka
kuun lopulla 1990. 

Päätöksen odottelua 

- Jäimme odottamaan pää
töstä ja saimme odottaa sitä ai
na toukokuulIe 1991 saakka 
mutta kannatti sitä odottaakin. 
Päätös oli myönteinen. Poik
keuslupa-anomuksemme oli 
hyväksytty. Nyt auto on rekis
terissä ja sillä on ehditty käy
mään palOkuntakilpailussa Ku
rikassa, missä palomieskerho 
sijoittui toiseksi. 

Auton sijoituspaikka 

- Vasta rekisteröity paloauto 
tulee sijoitettavaksi Botnia-

Woodin alueelle. Siellä se on 
ensilähdössä. Botnia-Woodin 
sammutusryhmä ottaa sen 
käyttöön ja me lähdemme tääl
tä Metsä-Botnian paloautolla ja 
niin palomieskerhon auto on 
siellä meidänkin käytössä. 
(Metsä-Botnian palomiesker
hon aktiivijäsenet ovat Metsä
Botnian palveluksessa ja näin 
ollen kuuluvat myös sopimus
palokuntaan.) 
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HATA 

DGM-Turva tarjoaa: 

Säteilysuojelu
vastuullisille 

Hankintavelvollisille 

Huolestuneille 

Kiinnostuneille 
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Luotettava kotimainen, monipuolinen ja help
pokäyttöinen säiteilysuojelun perusmittari väes

tönsuojeluun, työsuojeluun ja omatoimiseen suo
jeluun 

• Uuden ST-ohjeen 4. 5 mukainen 

• Sisäasiainministeriön hyväksymä 

• Säteilyturvakeskuksen ja VTI:n testaama (VTI:n laus. 
TEL 1931 saat valmistajalta) 

• Paul Scherrer Instituutin testaama Sveitsissä 

• NRPB:n hyväksymä Englannissa 

• Kahden vuoden takuu 

- Kätevä mittalaite. Maailman laajimmalla 
mitta-alueella varustettu perusmittari. 
Huom. Pelastustyön annosrajat. 
- Viranomaisten vaatima annosnopeus ja 
an nosm ittari 
- Jatkuvatoiminen valvontamittari. Asetat 
hälytysrajat haluamalIesi tasolle. 
- Tarkkuusmittari. 
Ainemittaukset, kuten elintarvikkeiden gam
mamittaus ja veden radonmittaus. 

KATA-ELECTRONICS OY 
Tietotie 4, PL 27, 83700 Polvijärvi 

puh. 973-631 971 

SÄTEILYALAN ERIKOISYRITYS 
MYYNTI : VALTUUTETUT JÄLLEEN MYYJÄT KAunA MAAN 
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