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Teksti Risto Lindstedt Kuvat Hannu Lindroos

▶

Tuntematon
rahtari
Mennään rauhassa, nytkytellen, 
ei se ole meidän, se on tullin käsissä. 
Rekkajonossa notkuminen ei kuitenkaan 
ole se rankin rasti Venäjää ajettaessa.

 ”T
alvisota muuten käytiin 
jo”, Heikki Lindell sa-
noo. Myönnän historial-
lisen tosiasian, mutta 
en muutoin ymmärrä. 
”Meinaan tuota reppua-
si, tämähän on pikavi-
siitti Moskovaan.” 

Saahan sitä haaveksia. Heikin on muu-
tenkin hyvä viisastella, mies on ajanut 
viisi vuotta Venäjää, ja rekan nupissa on 
siistissä ja hyvässä järjestyksessä kaikki 
tarpeellinen, leivänpaahdinta myöten. 
Kysyn kuitenkin. ”Ei sinulla silityslautaa 
satu olemaan?” Heikki pahoittelee va jaus-
ta varustelutasossa. Silityslauta on hitti-
tuote ja ne kaikki on kuulemma viety jo 
Venäjälle.

◼ Heikki Lindell 
asuu Haminassa 
ja hänellä on 
lyhyt työmatka 
rekkajonon päähän, 
tällä kertaa vain 
20 minuuttia.
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Tässä kuormassa sinne menee jääkaap-
peja ja pesukoneita, 150 piukkaan pakat-
tua kuutiota 24-metrisessä moduulissa, 
kor keus 4,20, puoliperävaunu ja vasikka, 
kokonaispaino 39 130 kiloa.

Porissa edellisenä yönä lastattu auto on 
parkissa Haminan satamassa. Heikki ajaa 
vielä vaa’an kautta. Se kertoo kilolleen kun-
kin seitsemän akselin painot ja sekunnil-
leen punnituksen hetken. Eipä sillä pape-
rilla tosin todistusvoimaa ole, sillä totuus 
on toisella puolella, missä on paremmat 
vaa’atkin.

Heikki asuu Haminassa, ja ”jos kämpän 
ikkuna näkyy jonossa seistessä, niin sitten 
on tympeää. Nyt on perjantai, jono alkaa äk-
kiä venyä, kun carneita alkaa saada. Se oli 
amerikkaa, kun yhtenä maanantaina me-
nin rajalle eikä siellä ollut ketään. Sai ajaa 
sukkana läpi. Syntymäpäivänään saa jonon 
ohittaa, se koskee myös suomalaisia. Jos sil-
loin ei olisikaan jonoa, niin kyllä keljuttaisi. 
Silloin menettäisi lahjansa, sen ainoan. Nyt 
muuten kuunnellaan ralliuutiset.”

Lindell, 57, on automiehiä. Kun puolesta 
kesästä alkaneeseen jatkuvaan rahtaami-
seen tulee maaliskuussa tauko, Heikki lo-
mailee Thaimaassa ja käväisee Male siassa 
katsomassa formulakisat. Mutta nyt uu-
tiset kertovat Mikko Hirvosen keskeyttä-
neen. Meistä ei vielä tiedä. Varsinainen ralli 
alkaa kymppitiellä Pietarista Moskovaan. 
”Kun miliisit aktivoituvat, meistä tulee va-
paata riistaa.”

Matka keskeytyy 20 minuuttia Haminas-
ta lähdön jälkeen. Rajalle on 25 kilometriä. 
Edessä punastuvia perävaloja ei varsinaises-
ti voi kutsua houkutuksen helminauhaksi. 
”Ollaan vielä huomenna Suomen puolella”, 
Heikki sanoo. ”Toisaalta on hyvä, ettei olla 
Haminan liikenneympyrässä.”

Mieshän on varsinainen vesseli, tosin pää-
lämmöt nousevat sitten myöhemmin, paljon 
myöhemmin. ”Ei kun Raatteen tie kuusikais-
taiseksi ja aloitetaan peli alusta.” Voimatasa-
painoa se ei edelleenkään muuttaisi. Tielii-
kennesopimuksissa, myös Venäjän kanssa, 
pääperiaatteena on vastavuoroisuus. Suoma-

laisrekkojen osuus vienti- ja transitoliiken-
teessä on nyt kuitenkin vain viisi prosenttia, 
muiden kymmenen, ja loppu kulkee venä-
läisten kuormassa. Suomalaisista enää vain 
paatuneimmat pysyvät paanalla.

Puolikas kuu, matalat pilvet
Harjoitetaan istuntaa. Ensimmäisen kerran 
jono nytkähtää liikkeelle tunnin jonostelun 
jälkeen. Se on vain viiden minuutin nytky. 
Putsaillaan sivupeilejä, joihin  on pesun jäl-
keen jäänyt kalvo. Meitä seurataan. Jonon 
pituudesta on tullut vakiouutinen. Radio 
kertoo jonon pituudeksi 28 kilometriä.

Toinen nykäys on jo vähän yli kolme ki-
lometriä. Heikki arvelee, että ryömiminen 
hidastuu ja taittaa omanpuolisen peilinsä 
nupin sivuun. ”On meinaan peilejä lähte-
nyt, kun on mennyt oikein ahtaaksi.” Istus-
kellaan, poltellaan, kelloa ei tarvitse vilkuil-
la, sehän kyllä käy minkä pitääkin, vaikka 
ollaankin tökkimisvyöhykkeellä.

Heikki virittää läppärinsä, jonka kautta 
on katseltavissa kymmeniä kanavia, mutta 
nyt seurataan mm-rallin koostetta. Kuva on 
hyvä ja vauhti vain haaveksittavissa. Ohjel-
man vaihtuessa jäädään seurailemaan, mi-
ten Karibian vesillä kalastetaan. Kontrasti 
on viihtävä. Meilläkin on lämmintä, mutta 
vain puolikas kuu, jonka edessä pilvet ma-
talalla hääläävät.

Kusella on käytävä käsikopelolla. Onnis-
tuu kyllä. Helpottaa, mutta ei naurata. Maail-
man pisin vessa on tyly paikka ja virolahtelai-
set käsittämättömän kärsivällisiä, olleet aina 

näihin päiviin saakka. Viranomaisten ehdo-
tukset pientareiden leventämisestä ja jono-
jen siirtämisestä moottoritielle ovat pisuaa-
rin ja paskoaarin imbesilliä pidentämistä.

Ongelma ei ratkea silläkään, että Venäjän 
presidentti Vladimir Putin käy Suomessa sol-
miotaan oikomassa, joskin viime käynnin 
jälkeen Venäjän tullissa tehtiin varsinaisia 
supervuoroja ja raja veti poikkeuksellisen 
hyvin viikon verran. Pysyväisempiäkin vaih-
toehtoja olisi. Kouvolassa ja Haminassa on 
valmiiksi riittävän suuria kenttiä, joille mah-
tuu satoja autoja. Kun kentät kunnostettai-
siin, aidattaisiin ja niillä olisi riittävä määrä 
suihkuja ja sellaisia vessoja, joissa käymi-
seen ei tarvitsisi kumisaappaita, oltaisiin jo 
pitkällä. Kun vielä olisi mahdollisuus lämpi-
mään ruokaan, vaikka sitten ilman tuoretta 
salaattia, niin siitähän tulisi kovin topakka 
olo. Rekkaparkkia voisi pyörittää yksityisyrit-
täjänä niin kuin camping-alueitakin hoide-
taan. Ja sitten suihkun alta sukkia vaihtaen 
pyttipannulla terästettynä Pietarin tielle si-
tä mukaan kuin raja vetää ja vuoronumero 
sallii. Näin alan miehet miettivät.

Heikillä on vieläkin nopeampi ratkaisu. 
Hän sanoo näyttävänsä sen, kun päästään 
Venäjän tulliin. Nyt hän sanoo käyvänsä jut-
telemassa Kalen (Kivinen) kanssa, ja vievän-
sä tuliaisina lukemista. ”Siinä on sinullekin 
lehtiä, ristisanoihin et sitten koske.”

Hidas aamu, tuhti puuro
Kale tulee päivän puolelle päästyämme hä-
viämään tullin arvaamattomuusarpajaisissa 
ja hänen keikkansa pitenee lähes kahdella 
vuorokaudella ennen kuin se Venäjän puo-
lella pääsee alkamaankaan. Rajalla jono on 
yksi ongelma, epätasa-arvoisuus toinen.

Tajuttomuus on metrin pätkissä. Rajalta 
jyräävien rekkojen ilmavirta heijaa nuppia, 
uni keinuu. Kuudes nykäys on klo 03.15. 
Viisi minuuttia myöhemmin Suomen raja 
on näkyvissä. ”Kun saadaan auto ruutuun,” 
Heikki sanoo, ”niin mennään aamupuurol-
le Rajahoviin”.

Suomen tulli purkaa autoja liikkeelle sitä 
mukaa kuin rajojen väliin mahtuu. Käkitään 

Yksi kyrmyniska 
ja pari vihaista 
naista.

◼ Valon tunnit yleensä 
odotetaan ja jonotetaan, 
pimeällä etsitään auton 
mentävää reikää.

◼ Auto seisoo, mutta 
tv-kuva läppärissä liikkuu. 
Kaikki on vielä keskimääräi-
sesti hyvin.
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autossa. Tullikentän vapaan ruudun odotta-
miseen menee pari tuntia. Puuron syönnis-
sä ei ole kiirettä. Heikki ja Hannes (Nurmi) 
miettivät, miten pitkä veto ajetaan, kun liik-
keelle päästään, missä yövytään. Aikaa jää 
tehdä vielä paperityötkin, kun aamupuuro-
lenkiltä palataan nupin lämpöihin.

”Nyt mennään, ja rivakasti sitten.” Kö-
pötän perässä, minkä kankeutuneilta koi-
viltani pääsen. Suomen tullissa on kaksi 
ihmistä, passipuolella kaksi. Leima TIR-
carnet- papereihin ja passin näyttö, kaksi 
minuuttia, tuskin sitäkään.

Lupailee koreaa päivää, aurinko tulee sil-
mille, kun liike kello 10.40 lakkaa rajojen 
välisessä notkelmassa. ”Tätä kohtaa sano-
taan muumilaaksoksi.” Kuka nyt milläkin 
itseään huvittaa.

Psykologiaa ja monivalintaa
Venäjän vaa’alle ajetaan kuin suppilon nie-
luun. Heikki pyytää kiinnittämään huomiota, 
opetusmielessä, jäteöljyn keittimellä ajavaan 
konttihörhöön, joka kihnuttaa eteenpäin 
kunnes auto jää linkkuun. ”Tämän sasukat 
kyllä osaavat, tämän ruuhkan teon.” Sasukka 
on Heikin oma sana, etunimestä Sasha joh-
dettu yleisnimitys venäläisistä.

Tullitoimintojen arvokashenkisyyttä ko-

rostaa se, että ukolla kuin ukolla on kaina-
lossaan pullava asiakirjasalkku. Tuskin 
näillä luukuilla arvataankaan, miten tun-
nettu Suomessakin on käsite ”Venäjän tul-
li”. Sen piikkiin on rekkajonokeskustelussa 
pistetty monta asiaa. Enemmän kuin piikis-
tä kysymys on byrokraattisesta haarukasta. 
Meillä on kahdeksan leimaa pienessä pro-
puskassa ennen kuin puomi nousee. Täl-
läkään leimamäärällä ei saa bonusta eikä 
vakioasiakasalennusta. Ilman leimaa ei ole 
toimivaa järjestystä.

Heikki päivittää tiskien takana istuvat 
pyyhkäisykatseella. ”On löydettävä oikeat 
naamat. Tuolla kyrmyniskalla en ole käy-
nyt ainakaan kolmeen vuoteen. Pari naisis-
ta suorastaan vihaa suomalaisia.” Tulkin-
ta voi olla subjektiivinen, kokemus ei ehkä 
niinkään.

Ensimmäinen luukku on liikennepolii-
sin luukku, jossa kontrolloidaan akseli-
painopaperi. Jos yksi vaa’alla käynti doku-
mentteineen riittäisi, tätä jonoa ei olisi eikä 
tullikentällä ryvästymää.

Toinen luukku on rahastusluukku. Las-
tin arvo ynnätään ja viedään tullin koneille 
(ilman verotusarvon laskemista). Toimen-
pidemaksu rahastetaan saman tien. Kol-
mannessa jonossa esityslistalla ovat kuor-

man paperit. Tämä on mielenkiintoinen 
rasti. Heikinkin auton perässä on TIR-kil-
pi (Transports Internationaux Routiers) ja 
kuorma on sinetein suljettu. Järjestelmän 
tarkoituksena on varmistaa tavaran mah-
dollisimman keskeytyksetön liikkuminen 
kuljetusreitillä. Se tarjoaa myös tulliviran-
omaisille maksimaaliset turvatakuut. Läh-
tömaan tullin valvonta tulisi hyväksyä kaut-
takulku-  ja määrämaassa. TIR-carnet on 
neljän paperin lippu. Yksi Suomen tulliin, 
toinen Venäjän, kolmas tavaran luovutus-
tullauksessa ja neljäs kopio kuljettajalle. 
Tässä se olisi leiman paikka, vaikka vähän 
isommallakin pläjäyttäisivät. Leima toki tu-
lee, mutta vähän pitää hieroa.

Asiallisesti ottaen kuljettajat eivät saa kos-
kea carnet-papereihin. Tällä kerralla kuiten-
kin vaaditaan, että he kirjoittavat käsin lasti-
naan olevien tavaroiden kansainväliset koodit 
carneeseen. Koodit ovat tosin jo nivaskassa 
mukana, kappalemäärät ja yksikköpainot-
kin kirjattuina, koneella kirjoitettuna. Käsi-
alanäytteiden jälkeen on haettava leima, joka 
todistaa, että kuljetuksen sinetit ovat ehjät, 
vaikka niitä ei kukaan käy tarkastamassa-
kaan. ”Oletko muuten kuullut elektronises-
ta tul lauk sesta?”, Heikki kysyy, mutta pok-
ka pitää.

 

▶
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Heikki lyö salkun kainalooni ja käskee pi-
tämään uudessa jonossa paikkaa, hän käy 
sillä välin katsomassa, saisiko autoa ajetuk-
si eteenpäin. Hermostuttaa, mutta Heikki 
ehtii siirtää autonsa jonon sisällä ennen 
kuin se nytkähtää eteenpäin.

Hermostuksissa menee jonokirjanpito 
vähän sekaisin, mutta ilmeisesti jossain 
vaiheessa tiskiin lyödään ylipitkien ajo-
neuvojen erikoiskuljetuslupa. Siinä mää-
ritellään tarkasti auton mitat ja rakenteet, 
sallitut reitit täytenä ja tyhjänä, nopeudet 
siltojen yli ajettaessa, sumuetäisyys edellä 
ajettavaan ja monta muuta leiman alaista 
asiaa. Lupa anotaan Moskovasta kuukau-
deksi kerrallaan, sen saaminen kestää ne-
lisen viikkoa eikä ole tavatonta, että luvan 
viipyessä kuljetusta odottava lasti on jo eh-
ditty napata suomalaisten käsistä.

Kun rekka on hivuttamalla saatu sellai-
seen lähtöruutuun, ettei sitä voi sumputtaa, 
Heikki sanoo näyttävänsä jotain tullialueen 
toisella reunalla. Vanha Torfjanovkan ase-
ma on tyhjillään. ”Sinne menee edelleen 
toimivat väylät. Puu- ja lavettiautojen (auto-
jenkuljetus) ei tarvitse käydä vaa’alla, mut-
ta ne ovat edelleen samassa jonossa. Jos ne 
ajatettaisiin tuon vanhan aseman kautta, 
niin kentän ruuhkista olisi 400–500 autoa 
pois joka päivä. Minun puolestani ne saisi-
vat mennä jonossakin ohi.”

Saadaan leima siitä, että kaikki leimat on 
läimäisty. Pihakalle lyö vielä yhden, sen kah-
deksannen. Puomi nousee, mene ja viiletä.

Saattomies ja tyrmäys
Tankataan autot, kuskit ja repsikka. Viipu-
rin urheilijoiden makasiinista haetaan pro-
vianttia. Kale on pudonnut letkasta. Hänel-
le määrättiin saatto. Kun lastin verotusarvo 
ylittää 50 000 dollaria, tulli saattaa määrätä 
saattomiehen matkaan. Saattomies ei ole 
turvamies, saattomies on rahastusmies, ny-
kyaikainen versio kuolleista sieluista. Väi-
jy istuu autossa, kunnes se on perillä sille 
määrätyllä sisäisellä tullialueella.

Kuskit eivät väijyistä välitä, varsinkaan 
silloin, kun niitä ei ole saatavissa. Lauan-

taina ollaan jo iltahämärän partahilla, 
Kalelle ei löydy saattomiestä ja seuraavan 
kerran väijy on mahdollista saada mukaan 
maanantaina. Silloin hänen on liftattava 
Viipuriin, maksettava 15 000 ruplaa, palat-
tava outomiehen kanssa ja vot, sitten kyllä 
rapottaa. Edellisellä keikalla, niin muistel-
laan, tullista selvittiin ilman saattoa puolta 
arvokkaammalla kuormalla.

Heikki ja Hannes päättävät rajalta lähdet-
täessä ajaa vain lyhyen vedon, Kivennavalle 
saakka, siellä kun joka tapauksessa odottaa 
tilaajaan maksama saatto, yksi mies kah-
delle autolle. Pervomajskoessa siis saunaan 

ja ehjille unille, aikaisesta aamusta taipa-
leelle. Löylyä löytyy ja suihkuista lämmin-
tä vettä. Se onkin viimeinen kerta viikoksi 
venähtävällä keikalla, kun saa lämpöisen 
veden kanssa lutrata.

Turva-auto ja mykkä mies
Päin Moskovaa kuin lepakko pimeää. Heik-
kiä huolettaa, että hänen repsikkansa saa 
väärän mielikuvan, kun näin kuivilla keleil-
lä ja rauhallisessa liikennevirrassa solju-
taan. ”No näemme, kun etenemme.” Pieta-
rin kehää on tultu kymmenisen minuuttia, 
kun perässä ajava Hannes välittää lälläril-
lä (radiopuhelin) viestin. ”Safety-car tulee.” 
Sinivalo leimahdellen turva-auto niputtaa 
kilpurit. Keskinopeus onkin ollut hyvä, 68 
kilometriä tunnissa. Pysäyttävä miliisi ei 
puhu mitään. Heikki sentään toivottaa huo-
menta ja vinkkaa peukalollaan Hanneksen 
kiesiin, hän maksaa molemmat autot, 500 

ruplaa (n. 16 euroa) kappale. Härskit saavat 
aina palkkansa, muut joutuvat tulemaan 
toimeen päivärahoilla.

Novgorodin kierroksi nimetty pätkä on 
hankala. Tie on heitteinen ja kapea, rotval-
li liesuinen ja vaarallinen. Asfaltilta jos lip-
sahtaa, niin siinä ei ehdi perkelettä sanoa 
kun veturi on öljypohjaa myöten jumissa. 
”Ota auto keskiviivalle”, Heikki sanoo läl-
läriin ja sitten kädet käyvät kuin tynnyrin-
pesijällä.

Valo kertyy, silmä vertyy. Metsätaipaleita 
ei juuri ole. Nurkistaan toinen toisiinsa no-
jaavat kylät ovat kuin samassa jonossa huo-
mista odottamassa. ”Miten olisi Valdai?” 
Heikki kysyy. ”Ihan hyvä”, Hannes vastaa. 
En ole aivan varma, mutta se kuulostaa 
tauolta ja sapuskalta.

Kymppitie on merkittynä myös muistin 
topografi aan. Sumusuora, Kalastajakylä, 
Teekylä, jääkiekkoilija Harlamovin kuolin-
kolarin kohta ja sitten paikka, missä Heik-
ki ajoi pimeänä seisovan henkilöauton pe-
rään ja kuljettajaa etsiessään löysi tämän 
penkalta seisoskelemasta, ja se kipein koh-
ta, se missä kaveri kuoli rajussa nokkako-
larissa. Heikki on leskelle luvannut viedä 
paikalle aina joulun alla kynttilän.

Valdai on iso paikka, pitääkin olla, sil-
lä näiltä ylängöiltä kerää Volga siemenve-
tensä.

Matkan jatkuessa miliisien huolekkaan 
silmälläpidon alaisena Hannes mietiske-
lee, että jos hänet kotona pysäytetäisiin yh-
tä usein kuin täällä, niin häneltä olisi men-
nyt ajokortti jo ennen ruokatuntia.

Makkaraa ja hieromista
Häntäheiluvainen pihavahti kipittelee 
moikkaamaan. ”Se on Boris.” Heikki mur-
taa kaverilleen kokolihamakkarasta kiitolli-
suutta ylläpitävän pätkän. Rajalla odotettiin 
jonossa, nyt törötetään rivissä inkeriläisen 
Arkadin, saman fi rman miehiä, naapuri-
na. Sisäiselle tullialueelle Moskovassa oli 
tultu hyvissä ajoin sunnuntai-iltana. Aikai-
sin maanantaiaamuna oltiin jalkajonossa 
strategista syistä jo pari tuntia ennen tullin 

Saadaan leima 
siitä, että 
kaikki leimat 
on läimäisty.

◼ Unet on kerättävä talteen, 
vaikka ne olisivat metrin 
pätkissä. Lindell on hyvä 
pikanukkuja, joskin unet 
ovat usein kevytunia.

◼ Auto on täydessä nytky-
valmiudessa, vaikka viisarit 
nolliin nojailevat.
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virkailijoiden töihin tuloa. Kun tullauspa-
perit on saatu selvitykseen ajoissa, toden-
näköisyys päästä lähtemään 80 kilometrin 
päässä olevalle purkupaikalle vielä saman 
päivän iltana kasvaa. Ei kuitenkaan ennen 
kello 22:ta, sitä aikaisemmin ei pitkillä yh-
distelmillä ole lupa liikkua, siis päivän mit-
tainen pakkopaussi joka tapauksessa.

Virikkeet ovat vähissä, kaikki mikä liik-
kuu on mielenkiintoista. Sasukka tekee 
useita kierroksia saadakseen puoliperä-
vaununsa omaan ruutuunsa. ”Käy Hannes 
sanomassa sille, että me otetaan aikaa. Kol-
mas kierros meni jo aika hyvin. Ai jumalau-
ta, pää ulkona ikkunasta, käytä poika peile-
jä. Ei kyllä onnistu vieläkään.”

Kommentit kuulostavat hallinasta karan-
neelta ammattiylpeydeltä, mutta Heikki ky-
syy, että ”luuletko eteenpäin menemisen 
olevan yhtään sen varmempaa, kun auto ei 
ole hallinnassa peruutettaessakaan?”

Moskovalaiskuskeja ei kuulemma enää 
oikein löydy Suomea ajamaan. Rahtareita 
hankitaan kauempaa ja vähemmällä osaa-
misella. Yhdestä keikasta he saavat 220 eu-
roa, ja jos pystyy puristamaan neljä reissua 
kuukaudessa nousee kertakorvaus 240 eu-
roon. Jonotus on maksuton.

Hannes harrastaa sarkasmia. ”Koiranvir-

ka. Syödään purkista, kuseskellaan renkaille 
ja nukutaan kopissa.” Ihan kirjaimellisesti se 
ei pidä paikkaansa. Heikki on suunnitellut 
lämmittävänsä päivällä kantarellikeiton.

Päivä tummuu, pihavalot syttyvät ja aset-
televat varjot kohdilleen. Hannes ja Arkadi 
pääsevät lähtemään, Heikki ei saa paperei-
taan. ”Otatko vodkaa?”  hän kysyy. ”Kiitos 
otan, näin poikkeusolosuhteissa.”

Suljetut ikkunat ja lukitut ovet
Räntii. Talvi on pääsemässä perille. Me 
olemme olleet perillä jo toista vuorokaut-
ta. Heikki nukkuu vielä. Asiallisempaa te-
kemistä ei voisikaan olla. Paikan ainoa ylel-
lisyys on panssariverkkoaidan ulkopuolella 
olevan baarin sisävessa. Kyykkymallisen 
bajamajan näkeminen oli aiheuttaa säi-
kähdyksenomaisen ummetuksen.

Baarissa sunnuntaina tullut pihatuttu 
arveli pääsevänsä pois alueelta vasta lauan-
taina, sillä hänelläpä on niin valkoinen asi-
akas, ettei se maksa mitään mihinkään. 
Tullit ovat yksityisiä ja päälliköiden viras-
saoloikä on keskimäärin samanpituinen 
kuin hirvenvasalla.

Boris käy tarkastamassa, olisiko aamupa-
la jo katettu, mutta nähtyään verhot rekan 
ikkunoissa, se jatkaa reviirinsä tarkastus-

kierrosta. Joutilaisuus on hyve, mutta täällä 
vain ei tiedä, mitä sillä hyveellä tekisi. Isos-
sa maassa on raskaat tunnit.

Heikki ryhtyy siivoamaan. Tässä vajaan 
neljän neliön yksiössä siivotaan päivittäin. 
”Ota se pähkinä pois siitä matolta.”

”Sinä se olet siisti mies. Naiset tykkää sii-
tä ominaisuudesta.”

”Kuka tämmöistä kulkuria huolii. Kos-
kaan ei voi kenellekään luvata mitään, ei 
luvata eikä sopia. Saattaahan sitä Haminas-
sa joskus liikkua mies lappu kaulassa: Jon-
kin verran kulunut rahtari haluaa hyvään 
kotiin.”

Heikki on selvästi säästellyt ristikoita. 
Ajan kulun tahmautuessa niillä on käyttöä. 
Sukkelasti näyttää käyvän. ”Kuka juonsi pii-
lokamera-ohjelmaa?”

”Odota, sanon kohta.” Alitaju jää kuiten-
kin sutimaan. Kohta on melkein 15 minuu-
tin pituinen.

”Risto Vanari. Sopiiko?”
”Sopii.”
Piilokamerassa ällistys ja säikähdys päät-

tyivät aina naurun remakkaan. Meillä on 
vielä kiukussa jarruttamista.

Iltakymmenen jälkeen vartija aloittaa 
kierroksensa, käy koputtelemassa oville 
kertoakseen, että paperit ovat valmiina. 

 
▶



24      Suomen Kuvalehti | 1/2007

Meille sillä ei ole asiaa. Huoli hivauttaa 
Heikkiä. ”Ei kai nyt vaan. Kello 24:n jälkeen 
täällä ei tapahdu enää mitään. Paljonko kel-
lo on?”

Tajuan vasta nyt, ettei Heikillä ole kelloa 
ranteessaan. Kellon kurkkiminen on kuin 
levottomuuden syyhyään raapisi. Pihakalle 
tuo vapauttavan päätöksen kello 23.45. Port-
timies on tuttu mies, Heikki oli auttanut hän-
tä ladaremontissa edellisellä viikolla.

”Ja nyt ikkunat kiinni ja ovet lukkoon. Au-
toja on kadonnut tälläkin matkalla.”

Vetoaisa ja ihastunut millari
Rahtarit ovat analysoineet miliisien valvon-
tapisteet, kopeilla toteutetaan erilaisia yri-
tyskulttuureja. Luokitus on vivahteeton; 
asialliset, arvaamattomat  ja mulkut.

Kun pamppu ensimmäisen kerran poi-
mii meidät tieltä, Heikki sanoo, että tämän 
pitäisi olla helppo rasti. Niin onkin. Varttu-
neempi millari katsoo ajoluvan ja vetää kä-
den lippaan hyvää matkaa toivotellen.

Häslinki alkaa seuraavalla kopilla. Vaik-
ka Heikki onkin sitä mieltä, että ”nyt poika 
haaveksit mahdottomia, kaikki on kunnos-
sa”, miliisillä on todellisuuden tuolle puo-
len yltävä mielikuvitus. Ajoluvassa vasikan 
vetoaisan pituudeksi on merkitty kuusi 
metriä. Millarin mittanauhan mukaan pi-
tuudeksi saadaan 6,20 metriä. Kahdella-
kymmenellä sentillä ei tosin ole mitään 
merkitystä auton ajettavuuden ja liiken-
neturvallisuuden kannalta, mutta miliisin 
mielestä asiapapereissa on räikeä virhe. 
Miten venäjäksi sanotaan, että heitä kons-
ta voltti ja hengittele? Ei kai kukaan voi me-
nettää sydäntään vetoaisalle? Sentit ovat to-
siasioista, eikä niitä muuta muu kuin raha. 
Vetoakseli kutistuu kaksikymmentä senttiä 
500 ruplalla.

Oivalluksestaan iloitseva miliisi ilmoit-
taa seuraavalle kopille, että seitsenakseli-
nen kuititon pankkiautomaatti on tulossa. 
Pysäyttäjä on tietoinen ylimääräsentistä. 
Kutistamishinta on vain noussut 1 000 rup-
laan. Heikki kieltäytyy maksamasta ja sa-
noo, että kirjoita sakko. Miliisin mielestä 
Heikin pitää mennä nukkumaan. Palataan 
asiaan aamulla. Henkisen väkivallan ase on 
ladattu aikapanoksilla.

Nyt ollaan Raatteen tiellä. ”En jumalau-
ta maksa. En ole ensimmäinen, joka tuplaa 
hinnat. Rahaa on sen verran, että voidaan 
käkkiä tässä tai miliisivarikolla viikko.”

Purkupaikalta palaavat Hannes ja Arka-
di näkevät Heikin olevan jumissa. Lälläri 
suhisee.  Heikki kertoo tilanteen ja Arka-
di sanoo, että he jo 1 000 ruplaa maksoivat.  
”Maksa vain, niin pääset liikkeelle.”

Heikki lähtee uudestaan kopille. Menee 
tovi, menee pitkä tovi ja sitten vielä älyttö-
män pitkä tovi. Ehdin ajatella, että nyt on 

ukko jo raudoissa. Äkisti, käsittämättömäs-
ti ja ensimmäistä kertaa elämässä tulee ikä-
vä suomalaista ratsiaa tekevää poliisia.

Millarit suhtautuvat naureskellen 40 mi-
nuutin aikana tapahtuneeseen infl aatioon. 
Hinta onkin nyt 1 500 ruplaa. Se on helpom-
pi jakaa kolmen vuorossa olevan kesken. 
Heikki ei suostu. Hän näyttää sormillaan 
kuinka monta koppia on vielä edessäpäin 
ja vakuuttaa, etteivät rahat tule riittämään 
riitä näihin äkillisiin korotuspaineisiin.

Rekka ei lähde liikkeelle ruopaisten, 
mutta rivakasti kylläkin. Purkupaikalla ol-
laan keskiviikkoyönä kahden jälkeen. ”Nyt 
nukutaan rauhassa, aamulla ei todellakaan 
ole mitään kiirettä.”

Yllätys ja korjausliike
Keitellään teet ja paahdetaan leivät. Tekee 
mieli jaloitella, mutta tuulee inhasti, räp-
sii vähän vettäkin, miljöökään ei houkut-
tele kuleksimaan. Paras pysytellä mökissä. 
Istualtaankin voi, persukkeiden painopis-
teitä vaihdellen, ihmetellä hehtaarihallien 
julmettua kokoa ja sitä tuhansien ton nien 
tavaravirtaa, joka taukoamatta kohisee 
Pietarin ja Moskovan välillä, ja jotka ton-
nit näissä sumapaikoissa  jaetaan uusiin 
kuormiin uusille teille.

Kauppapoliittisen fi losofoinnin keskeyt-
tää pakokaasujaan röyhkivä, pirunmois-
ta rällätystä  pitävä rekka. Hetken näyttää 
siltä, että se pyrkii pakenemaan paikal-
ta savukranaattien suojassa. ”Ymmärrät 
varmaan”, Heikki sanoo, ”mitä jäteöljyn 
keittimellä tarkoitetaan.”

Päivä ei ehdi vielä himmentää, kun pääs-
tään purkuun. Se on mukava yllätys. Heik-
ki katsoo ajolinjat ja niiauttaa yhdistelmän 
laituriin, tekee yhden korjausliikkeen. ”Nu-
pin pitää jäädä suoraksi samaan linjaan.”

Kirjoitan muistiinpanoihin, että auto on 
tyhjä kello 19.15. ”Sinä et vieläkään oikein 
osaa tätä hommaa”, Heikki sanoo, ”purku 
loppuu silloin, kun paperit ovat kädessä ja 
puomi nousee.”

Kun puomi nousee, kello on 00.05. Heik-
ki suunnittelee ajavansa pitkän siivun, mut-
ta kolmen tunnin ajon jälkeen hän sanoo, 
että ”nyt ei kyllä jaksa, nyt käydään nukku-

maan”.
Hyvin valaistulla pätkällä on kymmenit-

täin rekkoja yöparkissa. ”Minulta vietiin 
tässä kerran naftaa tankista. Kuuntele vä-
hän sitä omaa puoltasi.” Unta ei tarvitse jo-
nottaa. Nukahdan korva lasissa.

Aamulla matkan jatkuessa näemme, 
miten kaikki eivät ole malttaneet torpa-
ta. Yön tunnit kello kolmen ja neljän vä-
lillä ovat ”olen unessa useasti” -kuskien 
aikaa. Ensimmäinen rekka rojottaa häi-
jyn näköisesti puolittain kaiteen päällä, 
toinen on puskenut suoraan päin viitaa ja 
nyykähtänyt sitten kyljelleen. Molemmil-
la onnettomuuspaikoilla asetelma on sa-
ma: kilometrejä pitkä suora taipuu loivaan 
kaarteeseen.

”Valdaissa mennään aamukahville ja sau-
naan.” Pidän sitä erinomaisena ajatuksena. 
Löyly on sulokas. ”Otat sitten vain kevyesti, 
muuten putoat.” Suihkusta tulee vain kyl-
mää vettä. Peseytyminen rivakoituu.

Viimeiset kiusaukset ja suklaakarkki
Ensimmäinen erä tuuripelissä voitetaan. 
Pietarista päästään irti ennen iltapäivä-
ruuhkan tihentymistä. Kehä vetää hyvin. 
Mennään rivakasti, nopeusrajoitusten mu-
kaisesti, liikennevirrassa pysyen, hitaampia 
ohitellen. ”Mekö muka oltaisiin liikenteen 
jarruna?” Heikki kysyy. Liikenteen hidas-
tamista on pidetty yhtenä perusteena, kun 
ajolupia ei kehälle ole myönnetty. Pietarin 
sivuitse pitäisi nytkytellä ahtaimpia ja kul-
mikkaimpia reittejä pitkin. ”Seuraavasta 
rampista noustaan ylös.”

Ylösnousemuksen esteenä on miliisipar-
tio vain muutamia satoja metrejä ennen pe-
lastautumistietä.

Millari tyhjentää keuhkonsa yhdellä hön-
käyksellä huutaessaan ajokorttia esiin. Sil-
le kai pitäisi sanoa, että hellitä hyvä mies. 
Jos paineet vielä tuosta nousevat, niin si-
nultahan pimahtaa kokardi irti karvaha-
tustasi ja menetät arvovaltasi. Toisaalta ei 
kai sellaista voi menettää, mitä ei ole. Re-
kan paperit päätyvät poliisiautoon. Tilan-
ne saa yllättävän käänteen. Huutajalla on 
asiaa niin ikään pysäytetylle venäläiskuskil-
le ja sillä välin leppoisampi työparinsa käy 
500 ruplan noutopalkkiota vastaan hake-
massa Heikin paperit.

Lindellin tavasta rymistää nuppiin nä-
kee, miten lähellä kiukku on kiehumis-
pistettään. Hän ei jää seuraamaan, miten 
miliisien kiivassävyinen, keskinäinen vä-
lienselvittely jatkuu. Päästään ramppiin 
ja kaartaen ylös luvalliselle reitille. ”Tämä 
menee kohta ohi”, Heikki sanoo, ”kään-
netään sitten taas huumorin puolelle. Ei 
näitä keikkoja voi koko ajan kiroillenkaan 
tehdä”.

Savusaunan nurkassakaan ei ole niin pi-

Rekka on 
kuititon
pankki-
automaatti.
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Kaikki se vähäkin, mitä edessään näkee, 
on kuin suttautuvassa, jo valmiiksi epätar-
kassa valokuvassa.

Heikki käy täydentämässä tupakkavaran-
tonsa. Pyörähdyksen aikana sasukka torp-
paa kärrynsä huoltoaseman ulostuloväy-
lälle. ”Perkele että sillä taas loppui ajatus”, 
Heikki sanoo ja soittaa torvea, varsinainen 
pitkäsoitto, mutta ensimmäistä kertaa täl-
lä keikalla.

Jonon pää löytyy klo 18.20, aivan vääräs-
tä kohtaa. ”Ei voi olla totta, ei olisi pitänyt 
nukkua. Tästä kohdasta meiltä menee aina-
kin kymmenen tuntia.” Suomalaiset radio-
asemat ovat jo kuunneltavissa. Seurataan 
jääkiekkokierrosta. Yhdessä ottelussa tun-
teet käyvät kuumina. ”Älkää pojat hermos-
tuko”, minä sanon, ”ei mekään”.

”Sitä paitsi”, Heikki sanoo, ”eihän teil-
lä ole kuin 60 minuuttia”.  Liikutaan vielä 
muutaman nytkyn verran, muutamia satoja 
metrejä. ”Tämän vertaista ei nyt olisi kan-
nattanut”. Liike lakkaa ja Heikki sanoo me-
nevänsä pitkälleen. ”Pidä vähän silmällä.” 
Unen tuhina käynnistyy muutamassa mi-
nuutissa. Torkuttelen muutaman minuutin 
mikrounia, niin hätäisesti tästä ei jouduta 
lähtemään. Lerputtava silmä kohdistuu 
kaukana kaarteessa oleviin pimeää puh-
koviin perävaloihin.  Peilistä näkyvät viik-
sivalot ja viikon harjoittelusta huolimatta 
sitä ihmettelee, onko ne vielä meitä.

”Heikki, jono liikkuu.” Ei mies unessaan 
kovin kaukana ole ollut, niin sukkelaan 
hän pujahtaa vuoteesta virkapaikalleen. 
”Jumalauta kun saisi joskus nukkua.” Tul-
liaseman kelmeässä ilmeettömyydessään 
kehiä ympärilleen piirtävät valot ovat hel-
potuksen signaali. Viimeinen rasti. Heikin 
aikaennuste piti paikkansa, kello on 04.00 
ja jotain. Asemalla on tietysti jono, koska 
siellä ei olisi, mutta nyt ei tarvitse käydä 
kuin kahdella tiskillä. Auton tsekkaus käy 
vilauttamalla: lastitila on tyhjä ja runkolaa-
tikoissa vain asiallista rompetta. Heikki käy 
vielä erikseen viemässä passintarkastajalle 
korean suklaakaramellin. Neiti heittää hy-
myn ja vilkutuksen, mikä oli tarkoituskin. 
Viimeinen puomi nousee.

Pietarin yöbussi on purkanut lastin Raja-
hovin kahvion tiskille. Heikki koukkaa jah-
kailevan jonon ohi. ”Taisin olla vähän törkeä, 
mutta nyt ei jaksa jonottaa, ei millään.”

Kiirettä ei enää ole, aika on palautettu 
omaan kelloon. Auto on sovittu kuormat-
tavaksi kolmen tunnin päästä Kouvolassa.

Seuraavana päivänä, lauantaina, radiouu-
tiset kertovat rekkajonon olevan taas 28 kilo-
metriä.  Soitan Heikille toivottaakseni hyvää 
matkaa, mutta mies onkin kotona. Kuormaa 
ei saatukaan lastatuksi, rahtari yllätettiin va-
paalla viikonvaihteella, lähtö on maanantai-
na. Kolmesta kotiyöstä Heikki sanoo, että 
”tämähän on taas ihan amerikkaa”. SK

Naapuri syö 
kuormasta

Suomen ja Venäjän välisessä maan-
tieliikenteessä toimii säännöllisesti 
alle 200 suomalaista yrittäjää, joilla 
on 500–600 autoa.

Venäläisiä autoja on liikenteessä 
3 000–4 000. Suomalaiset ovat 
menettäneet yli 2 000 logistista 
työpaikkaa. Suomalaiset menettävät 
eriarvoisuuden vuoksi jatkuvasti 
rahtejaan.

Poikkeuslupien hankkiminen Venä-
jältä kestää 2–5 viikkoa, yleensä 
kä sit tely aika lähes kaksinkertaistuu. 
Toimitusaika Suomessa on nyt 21 
päivää. Venäläisyritykset eivät hae 
lupia enti sessä laajuudessa, koska 
valvonta Suomessa on olematonta.

VenäjäIlä tarkastaetaan kaikki 
rajan ylittävät ajoneuvot. Suomessa 
vain noin kaksi prosenttia kuljetuk-
sista.

Suomalaisia sakotetaan ja rahas-
tetaan mielivaltaisesti. Venäläisillä 
ei tätä ongelmaa ole.

Suomalainen ajoneuvo voi tuoda 
tullitta Suomeen 400 litraa poltto-
ainetta. Venäläiset ajavat täysillä 
tankeilla. Polttoaine on Venäjällä 
noin 30 prosenttia halvempaa.

Suomalaiset ajavat normit täyttä-
villä rekisteriotteilla. Venäläisillä 
niitä ei pääsääntöisesti ole. ▪

▶

◼ Reissuun kyllä lähdetään 
määräaikaan, mutta sieltä 
aina palataan vähitellen. 
Rahtari ei voi sopia 
eikä lupailla.


