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Varkaudehn suojateillä tapah-
tuu läheltä piti -tilanteita tuon 
tuosta. Kaupungilla ahkeras-
ti kävelevä ja pyöräilevä Erk-
ki Kauppinen (65) oli jäädä 
henkilöauton jyräämäksi pari 
viikkoa sitten Joukolankadun 
ja Karjalankadun risteyksessä.

– Olin menossa Maxin suun-
nasta uimahallille. Kävelin Jou-
kolankatua pitkin ja lähdin ylit-
tämään Karjalankatua. Etelästä 
ei tullut autoja eikä pohjoisesta.

– Yllättäen uimahallin suun-
nasta kolmion takaa sujahti 
punainen henkilöauto, joka 
oikaisi vauhdilla suojatien yli. 
Onneksi refleksit sentään pe-
lasivat ja ennätin hypähtää 
taaksepäin alta pois.

Sen verran järkyttävä tilanne 
oli, ettei Kauppinen ennättä-
nyt panna merkille, oliko kul-
jettaja mies vai nainen tai nuo-
ri vai vanha.

Toinen läheltä piti -tilanne 
tapahtui Korhoselle jokin ai-
ka sitten torin kulmalla. Tällä 
kertaa loikka keskikorokkeelle 
pelasti miehen jäämästä toril-
ta Satamakadulle syöksyneen 
auton alle.

– Muutamat kaistapäät mus-
taavat kaikkien kuljettajien mai-
neen. Ei sen puoleen, onhan 
niitä sellaisiakin kuskeja, jot-
ka huomioivat jalankulkijat ja 
näyttävät jopa kädellä merkin, 
että ole hyvä ja ylitä tie.

Kauppinen toivoo, ettei ke-
nellekään pääsisi vahinkoa sat-
tumaan.Nam conseque cor ali-
busam, quibus ipsum et verum 
quassin cipicit ium volupic te 

”Onneksi refleksit sentään  
 ➤ Aktiivinen suojatienylittäjä Kauppisen Erkki oli tulla auton alle jyrätyksi.

➤ Suojatietä lähestyvän ajo-
neuvon kuljettajan on ajetta-
va sellaisella nopeudella, että 
hän voi tarvittaessa pysäyttää 
ennen suojatietä.
➤ Kuljettajan on annettava 
esteetön kulku jalankulkijal-
le, joka on suojatiellä tai as-
tumassa sille.
➤ Jos ohitettava ajoneu-
vo on pysähtynyt suojatien 
eteen tai peittää näkyvyyden 
suojatielle, sitä ei saa ohittaa 
pysähtymättä, ellei ohittajan 
ja ohitettavan väliin jää suo-
jakoroketta tai vapaata ajo-
kaistaa.
➤ Suojatielle tai muuten 
ajoradalle astuvan jalankulki-
jan on noudatettava sitä va-
rovaisuutta, jota lähestyvän 
ajoneuvon etäisyys ja nopeus 

Joukolankadun ja Karjalankadun risteyksessä henkilöauto oli pari viikkoa sitten jyrätä Erkki Kauppisen yli.

Maan suurin päivälehti 
HS testasi äskettäin 
suojatien kunnioittamista 
ja tuli siihen tulokseen 
etteivät autot kovinkaan 
helposti pysähdy suoja-
tien eteen.

Jutussa haastateltu 
liikennepsykologian 
professori Heikki Sum-
mala kääntää katseensa 
jalankulkijoihin.

Autoilijat antavat hänen 
mukaansa jalankulkijalle 

tietä, mikäli jalankulkija 
näyttää päättäväisesti 
olevansa tietä ylittämässä.

Sen sijaan varovasti 
suojatietä lähestyvä 
jalankulkija viestii tahto-
mattaan autoilijalle, että 
auto voi mennä ensin.

Professoritasoahan tä-
hänkin arvioon tarvittiin.

Autoilija tuntee itsensä 
suorastaan typerykseksi, 
kun suojatielle miltei 
kurkottava jalankulkija 
alkaa yllättäen kiihkeästi 
viittoilla juuri pysähtyväl-
le kuskille, että aja sinä 
vain.

Näitäkin ”liikennepo-
liiseja” on lukemattomat 
kerrat nähty.

Kultaisella 1970-luvulla 
autokoulussa harrastettiin 
käänteispsykologiaa.

Kylkipellitkin voivat karista
 ■ Kommentti Suojatien kunnioitta-

minen jäi hyvin mieleen, 
kun autokoulunopettaja 
tiedusteli allekirjoitta-
neelta, jotta mistä saa 
neljä ekstrapointsia?

– No jos satut suojatiellä 
törmäämään raskaana 
olevaan naiseen, joka 
työntää rattaissa kakso-
sia, liikenneopetusalan 
ammattilainen hirtehis-
huumoroi.

arvoisessa risteyksessä 
vasemmalle, jos kerran 
itse tulet oikealta.

Suorastaan uskomaton 
ohje.

Minä ainakin olisin 
ollut useammassakin mäl-
lissä mukana, mikäli en 
vasemmalle vilkaistuani 
olisi saanut autoa äkkijar-
rutuksella pysähtymään.

Kun kylkipellit karisevat 
ja niskapielissä narskuu, 
jaksatko silti riemuita 

 ■ Fakta

Perjantaina 28. joulukuuta 2035

Vaimollakin oli aika 
omituinen ajo-opettaja. 
Hän kielsi jämäkästi 
vilkuilemasta tasa-

laccaec eatendiciet quis rero 
cupti accabori corepelique cor-
poss erspercipsae paruntibus.

Um fugiand untius assi sa-
pictem qui demporu ptatemo 
luptas reperrum as si dolum 
volupta turibusam, quam ip-
sam inimus, que ventia volup-
tur asint quae volorecate sum 
quunt et escium vitaspis ulli-
quunt este laborio. Nam quo 
ipsanducid most pa cum libe-
rib ersped ut as ad maionsec-
tiam que aut que atatiis aut rem 
de con et fugit earum quatur? 
Quia pro imus, idus explace-
rum nosam voloressit volupta 
coriae explam fugit aliquat io-
nempos que vitis vel im qua-
tatem. Udia aut rera nis
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R-kioski-yhtiön toimitus-
johtaja Johannes Sangnes 
kaataa kahvia pahvimukiin 
Varkauden Kauppakadun 
R-kioskilla. Mukin kyljessä 
kannustetaan Suomen jää-
kiekkojoukkuetta voittoon 
parhaillaan menossa olevissa 
MM-kisoissa.

– Me löimme Norjan, nor-
jalainen Sangnes myhäilee 
tyytyväisenä muutaman päi-

vän takaisen pelin tulokseen.
Jääkiekkokupit ovat pieni 

osa R-kioskien uutta ilmettä 
ja toimintatapaa, jota Sang-
nesin johdolla on kehitetty 
keväästä 2012. Silloin norja-
lainen Reitan Convenience 
osti Rautakirjan tuotemerkit 
sekä R-kioskit. Sangnesin 
mielestä kahvi on suomalai-
sille niin tärkeä asia, että se 
tuotiin R-kioskeihinkin. Sa-
malla tulivat pienet pöydät 
kahvittelijoita varten niin si-
sälle kuin uloskin.

– Kioski on myös sosiaali-
nen kohtaamispaikka. Kios-
kit ovat lähellä asutusta, ja 
varsinkin nuorille ja vanhuk-
sille, joilla ei ole autoa, kios-
ki voi korvata lähikaupan, 
Sangnes sanoo.

Tarjontaan onkin tulossa 
lisää ruokaa kuten hedelmiä 
ja vihanneksia. Sangnes on 
seurannut S- ja K-ryhmien 
kisaa hinnanalennuksista, ja 
sanoo R-kioskien hintojen 
olevan kohtuullista Siwa-, 
Valintatalo-tasoa.

Kauppa on vain yksi suun-
ta, johon R-kioskit ovat 
edenneet. Kioskeista voi ha-
kea passin, ostaa junalipun ja 
tapahtumalippuja, lunastaa 
kalastusluvan, ja monessa 
kioskissa toimii myös posti.

– Olemme ottaneet niitä 
palveluja, joita muut ovat vä-
hentäneet, Sangnes sanoo.

Tällä hetkellä Veikkauksen 
pelit ovat monen R-kioskin 
suurin tulo. Nettipelaami-
nen yleistyy, ja siksi kioskeille 
Sangnesin mukaan etsitään-
kin uutta toimintaa.

– Kaikki lähtee asiakkais-
ta, mitä asiakkaat haluavat, 
Sangnes korostaa.

Tästä syystä kioskeissa 
myös paikallisuus on tär-

keää. Se on yksi syy, miksi 
R-kioskit ovat siirtymässä 
kokonaan franchising-yrittä-
jyyteen. Paikallinen yrittäjä 
tuntee oman alueensa ja on 
valmis kehittämään oman 
kioskinsa toimintaa. Varkau-
dessa Kauppakadulla ja Tau-
lumäen torilla on jo yrittäjät, 
Savontien R-kioskiin yrittä-
jää parhaillaan haetaan.

Sangnesille kioskiyrittäjä 
on myös työhyvinvoinnin te-
kijä. Yrittäjä huolehtii omista 
työntekijöistään paikan pääl-
lä.

 
Asiakkaan jälkeen yrittäjä 
ja työntekijät ovat Sangnesin 
mukaan tärkeimmät. Itsensä 
hän laskee yhtiön hierarki-
assa pahnanpohjimmaiseksi 
ja toteaa, että ei paikallisia 
tarpeita voi Vantaalta käsin 
ratkaista.

– Yrittäjä tietää, mitä täällä 
täytyy olla hyllyssä. Hän ha-
luaa huolehtia asiakkaistaan, 
Sangnes sanoo.

R-kioski tarjoaa yrittäjälle 
tilat ja kioskin varustelun, 
vastaa markkinoinnista ja 

investoinneista. Yrittäjä palk-
kaa työntekijät ja hankkii 
myytävät tuotteet. Yrittäjän 
kanssa tehdään sopimus kol-
meksi vuodeksi kerrallaan.

Kioskien ilmeen uudis-
tamisessa on ajateltu sekä 
työntekijöitä että asiakkaita. 
Kun kioskien kokoa on suu-
rennettu, on hyllyjä samalla 
madallettu. Näin asiakkaat 
näkevät työntekijän ja päin-
vastoin. Sangnesin mukaan 
se on sekä turvallisuus- että 
viihtyvyyskysymys.

– Asiakkaat ovat aina ar-
vostaneet R-kioskin palvelua, 
ärrän tätejä. Kioskista pal-
velua saa nopeammin kuin 
marketeista, ketjujohtaja 
Teemu Rissanen sanoo.

Ideoita kioskien kehittä-
miseen saadaan paitsi omilta 
kioskeilta, myös yhtiön muis-
ta pohjoismaisista kioskeista. 
Mikä toimii Ruotsissa tai 
Norjassa, toimii Suomessa-
kin.

– Juustosämpylä on suosit-
tu koko Euroopassa, Sangnes 
toteaa.

R-kioskeista on tullut kahviloita, posteja ja lähikauppoja.

Kioski poimii palvelut

Asiakkaat ovat 
aina arvostaneet 
ärrän tätejä.

Teemu Rissanen, Kauppakadun R-kioskin yrittäjä Minna Pylkkänen ja Johannes Sangnes.

Johannes Sangnes arvostaa 
R-kioskien historiaa. Kios-
kien tarina alkoi 1910, kun 
neljä kustantajaa perusti 
Rautakirjan myymään kir-
jallisuutta ja sanomalehtiä 
rautatieasemilla.

– Eikä vain omia lehtiä, 

vaan kaikkia lehtiä, eri mie-
lipiteitä. Se on osa demokra-
tiaa, Sangnes sanoo.

Siitä syystä lehdet ovat 
edelleen tärkeä osa R-kios-
kien valikoimaa.

– Äitienpäivänä äidille voi 
ostaa vaikka hyvän lehden 

lahjaksi, Sangnes vinkkaa.
Sangnes korostaa, että 

viimeisimmät investoinnit 
ovat vain jatkumoa R-kios-
kien yli vuosisadan kestä-
neessä historiassa. Kioskit 
ovat kehittyneet koko ajan 
aikojen muuttuessa.

Hieno historia

Sirpa Ylönen

1 kk lahjalehti 0 euroa
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