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”Tuhansia töitä, valvottuja öitä
Viikkoja tiellä, saan asfalttia niellä
Silmiä painaa, ei uni anna lainaa...”
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äin tiivistävät iskelmänikkarit Esa Nieminen ja Juha Tapaninen
rekkakuskin raskaan ja vastuullisen arjen, josta romantiikka on normaalioloissakin kaukana.
Kuvitellaanpa lastiksi 30 tonnia herkästi syttyvää polttonestettä ja rattiin väsynyt, kielitaidoton ja kouluttamaton rahtari, joka ajaa ylipitkää vuoroa ylilastissa, kulahtaneella kalustolla ja väärennetyin luvin. Liukas tie,
hetken herpaantuminen, vastaan tulossa bussillinen nuoria luokkaretkeläisiä.
Kauhuskenaario, kenties – mutta silti mahdollinen päivänä minä hyvänsä. Suomen maanteillä kulkee joka päivä satoja rekka-autoja, joiden
lastina on herkästi räjähtäviä, syttyviä, syövyttäviä tai myrkyllisiä aineita,
vuosittain toistakymmentä miljoonaa tonnia. Joka vuosi vaarallisten aineiden kuljetuksissa sattuu myös onnettomuuksia. Ehkä on pikemminkin
hyvää tuuria, että suuronnettomuuksilta on tähän asti vältytty.
Kova kilpailu kuljetusalalla on johtanut tilanteeseen, jossa urakoiden
hintoja painetaan alas keinolla millä hyvänsä, pahimmillaan turvallisuuden kustannuksella. Erityisen riskialttiita ovat vaarallisten aineiden itäkuljetukset, joista suurimman osan hoitavat nykyisin venäläisyhtiöt. Puutteita on sekä kaluston tasossa että kuljettajien turvakoulutuksessa, todistavat asiantuntijat toimittaja Juha Granathin artikkelissa. Tilannetta
eivät paranna hermoja kiristävät jonot, tolkuton byrokratia ja rajan takana
rehottava korruptio.
Suomalaiset kuljetusyhtiöt ovat joutuneet hankalaan välikäteen. Miten
taata kuljetusten turvallisuus hintatietoisten asiakkaiden kilpailuttamilla
taksoilla? Säästöt palkkakustannuksissa houkuttavat käyttämään venäläisiä kuskeja. Suomalaisyhtiöt ovat perustaneet tytäryrityksiä Venäjälle
samaan aikaan, kun venäläiset ovat ostaneet suomalaisﬁrmoja.
Suuri vastuu kuljetusten turvallisuudesta kuuluu kuljetusyritysten
asiakkaille, vaarallisia aineita valmistaville, vieville ja tuoville yhtiöille.
Kilpailu on kovaa, mutta hämmästyttävältä tuntuu, jos hinnan annetaan
ajaa turvallisuuden edelle näin kriittisessä kohdassa. Suomalaiset kemian yritykset investoivat huomattavia summia ympäristönsuojeluun ja
turvallisuuteen. Toiminnan kokonaisturvallisuuden määrittelee kuitenkin
ketjun heikoin lenkki, ei vahvin.
Sekä kuljetus- että asiakasyhtiön ylle lankeaa raskas varjo, jos onnettomuuden taustalta paljastuu piittaamattomuutta turvamääräyksistä.
Positiivinen ajattelu tai pään työntäminen pensaaseen eivät auta.
Parempi on kysyä hyvissä ajoin: Kuka autoani ajaa? Kuka tuotteitani
kuljettaa?
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