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Vehviläisen R620-Scania
kippaa sivulle, NTM-kärry taakse

Karttulan Vehviläiset
halusivat uudesta Scani-
asta yksinkertaisen tyy-
likkään. Topline-hytin
otsaa koristaa yksilölli-
nen valotaulu.
Teksti ja kuvat Jussi Löppönen

Tanskanhenkinen
uljetusliike H. Vehviläinen Oy:n
näyttelyissä palkittu Scania R500
tuhoutui lunastuskuntoon vajaa
vuosi sitten. Tilalle etsittiin kuu-
meisesti sopivaa käytettyä, mut-

ta ainuttakaan sopivaa ei löytynyt.
 Toisena autona Vehviläisellä on 13-litrai-

nen Volvo FH500 vuodelta 2010. Siinä on
samanlaiset päällirakenteet kuin vanhassa
Scaniassakin oli.

- Volvossa ei ole muuta hyvää kuin mootto-
rijarru, Henri ‘Henkka’ Vehviläinen nauraa.

Merkkivalinta oli siis selvä, kun pakon
edessä hankittiin uunituore vetäjä vuonna
1958 perustetulle

kuljetusliikkeelle. Alkuun ajettiin puuta ja
maita yhden taksin ohella. Villan ajo alkoi
vuonna 1993. Vetovastuu on ollut vuodesta
1996 lähtien Risto Vehviläisellä, Henkan
isällä. Kalustoon kuuluu lisäksi taksi.

Niemisellä päällirakennettu

Uusi Scania R620 saatiin vihdoin ajoon

K
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� � � � � Otsaa koristaa
hienosti maalattu

valotaulu.

� � � � �  Vehviläisen Henkka on
erittäin tyytyväinen
asumismukavuuteen.

lokakuun lopulla. Viivytyksiä aiheutti suma
päällirakentajilla. Euro 5 ajan lopulla tuntui
kaikilla olevan töitä.

Vehviläiset ajavat VR Transpointin ajoja.
Kuljetusliike on erikoistunut villan ja sen val-
mistuksessa käytettävän kiven ajoon. Erikois-
kiveä ajetaan Mäntyharjulta, Keminmaalta ja
Lapinlahdelta villatehtaille.

Päällirakenne vaatii erikoisominaisuuksia
perinteiseen pressukapelliin nähden. Veturin
päällä on Metallipaja Niemisen valmistama
sivulle kippaava ja hydraulisesti kattoaukeava
pressukapelli. Toinen sivu on varustettu ”ka-
milaudalla”, jolla estetään kippauksessa kivi-
en iskeytyminen auton kupeeseen.

Lavanpohja on liukasta ja kulutusta kestä-
vää muovia. Kuormatila on varustettu villan
ajoa varten lisäsidontapisteillä, joita on muun
muassa etuseinässä. ��
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Rungon perään tuli Palfingerin
4200S kappaletavaranosturi, jol-
la villakuormat on näppärä pur-
kaa työmailla. Nosturi nostaa 990
kiloa auton sivulta ja 300 kiloa
puomi pitkänä.

- Nostokyky riittää meille oi-
kein hyvin. Nosturipurkuja on noin
kolmaosa, Henkka kertoo.

Villaa ajetaan monenkokoisille
työmaille ja rautakauppoihin. Teh-
taiden välillä ajetaan siirtokuor-
mia.

�

� � � � � Päällirakenteen toimintoja
ohjataan sähköisesti, tarvittaes-
sa ohjaamosta. Manuaalikäytön
vivut on laatikossa auton
perässä.

Sivukippaava kevyempi

Scanian perään ei hankittu uutta
kärryä, vaan perässä vedetään
tuttua NTM:n viisiakselista vau-
nua. Se on nousukapellilla, taak-
se kippaava.

- Kerettiin peruskorjata kärryä
pikkuisen ennen kolaria. Ei ollut
tarvetta nyt vaihtaa, Henkka pe-
rustelee.

Päällirakenteeseen Vehviläiset
ovat tyytyväisiä. Veturin uusi lava
nostureineen painaa lähes saman
kuin edellinen taaksekippaava.

- Juuri painosäästön vuoksi
valittiin sivulle kaatava.

Kantavuutta on veturissa uu-
silla 28 tonnin painoilla 13 tonnia.
Kärryn omamassa on
NTM:läisessä 11 tonnia, mikä on
Volvon perässä olevaa komelais-
ta kolme tonnia pienempi.

Lavan pohja on
liukasta muovia.,,
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� � � � � Purkuja on kuormassa on
maksimissaan viisi. Joskus

joudutaan telaamaan kärrystä
veturiin.

� � � � � Scanian kyljessä on sivun
mittainen hydraulinen kamilauta.
Volvo oli tuomassa pitkää palkkia
samalla pientyömaalle, joten
ruuhkaa pukkaa.

ajatellen Scanian katolle on asen-
nettu taukoilmastointi, jonka en-
simmäisiä käyttökokemuksia ja
tulevaa kesää nuori kuljettaja odot-
taa malttamattomana.

Takaohjaava

Uusi Scania on varustettu takail-

kasilla.
Kulutuslukemat muutamalta

ensimmäiseltä kuukaudelta ovat
pyörineet 45 litran paikkeilla sa-
tasella.

- Vaikka moni ei usko, villa-
kuormistakin voi tulla kantavuus-
painot. Tosin keveimmillään kuor-
ma voi painaa vain pari tonnia,
Vehviläisen Henkka sanoo.

Saa nähdä, mitä uutta karttula-
laiset keksivät ensi kesän näytte-
lykauteen. �

Tuulahdus Tanskaa
Vehviläisten uusi auto poikkeaa ra-
kentelutyyliltään selvästi edellises-
tä. Henkka kertoo mieltyneensä
tanskalaistyyliseen rakenteluun.

- Tanskassa autot vaan on todella
hienoja, joten päätettiin ottaa vai-
kutteita sieltä. Samalla haluttiin pi-
tää kokonaisuus yksinkertaisen tyy-
likkäänä, Henkka tuumaa.

Ulkonäkö suunniteltiin yhdessä
isä-Riston kanssa.

Tanska-henkisen maalauksen
ohella ulkonäköä on paranneltu
lintuverkolla, ylä- ja alavalorau-
doilla sekä reilulla kädellä asen-
netuilla parkkivaloilla. Otsaa ko-
ristaa maukkaasti koristeltu valo-
kyltti. Lopputuloksena on Vehviläi-
sille tyypillistä näyttävää jälkeä,
jota on ilo katsella. Työmukavuutta

majousilla ja ohjaavalla telillä,
mikä saa kehuja.

- Peräylitystä ei tarvia vahtia
niin paljoa. Eikä alusta ryskää ja
pauku ahtaissa paikoissa, kun
selviää helpommalla, Henkka
kertoo.

Uutukainen on kuljettajansa
mukaan erittäin hyvä ajaa.

- Taattua Scania-laatua, kuu-
luvat perustelut.

Hytti on lämmin ja siellä on
mukava nukkua kovillakin pak-

� � � � � Perävaunu
kipataan
taakse,
vetoauto
sivulle. �����
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Vehviläinen väisti henkilöautoilijaa ojaan

Scania meni lunastukseen vuosi sitten. Vakuutus-
yhtiön kanssa on edelleen korvauskiistaa.

Teksti Jussi Löppönen, kuvat Henri Vehviläinen

■ Vehviläisen Henkka ajeli kai-
kessa rauhassa R500-Scanial-
laan kuutostietä kohti Lappeen-
rantaa. Kyydissä oli kantavuus-
kuorma granulikuonaa. Se on
eräänlaista hiekkaa, jota käyte-
tään betonin raaka-aineena.

Oli tavallinen kevätpäivä 16.
huhtikuuta 2013 . Kellon viisarit
osoittivat melkein puolikahta. Tie
oli kostea, mutta ajourat olivat
kuivat. Henkka ohitti juuri Luumä-
en huoltoasemat ja nopeusrajoi-
tus vaihtui kasikymppiseen. Vas-
taan tuli liikennettä tasaisena vir-
tana.

Auto tulee eteen!

Äkkiä jonon ensimmäinen henki-
löauto ajautui keskiviivan tuntu-
maan, mikä sai Henkan heti rea-
goimaan. Hän nosti jalan kaasul-
ta ja valmistautui jarruttamaan.

Samassa henkilöauto kaartoi
suoraan kohti, R500-Scanian
kaistalle. Vaistomaisesti Henkka
veti oikealle ja teki paniikkijarru-
tuksen.

Henkilöauto kääntyi perässä.

täysperävaunuyhdistelmän pys-
tyssä. Sekunnin murto-osat tun-
tuvat minuuteilta.

Lopulta Scania pysähtyy sula-
misvesien pehmentämään ojaan.
Yhdistelmä pysyy pystyssä. Ja
nuoren kuljettajan mielen valtaa
armoton mielipaha.

Kädenvääntöä

korvauksista

- Ilman turvavyötä vammat olivat
olleet huomattavasti pahempia.
Ja jos oli urakkanuppi, kyllä kädet
lähti, Vehvis tuumaa vajaa vuosi
onnettomuuden jälkeen.

Törmäyksen voimista kertoo
sekin, että granulikuona levisi la-
valle tasaiseksi matoksi laidasta
laitaan.

- Kyllä se on aivan uskomaton
pamaus.

Kolarin jälkipyykkiä puidaan
edelleen. Meneillään on kova kä-
denvääntö korvauksista vakuu-
tusyhtiöiden kanssa.

- Kalliiksi tulee yrittäjälle, Veh-
vis tuumaa. �

Turvavyö pelasti

� � � � � Kuormana ollut granuulikuona
levisi kuormatilaan tasaiseksi
laataksi.

Törmäys oli väistämätön.
Kuului valtava pamaus.

Mielipaha

Turvavyöt tempaisivat Scania-

kuljettaja Vehviläis-Henkkaa ra-
justi. Ohjauspyörä tempautui sa-
lamannopeasti vasemmalle.

LA-puhelin lensi kiinnikkeistään
osuen kuljettajaan. Samalla tie-
tokone lensi kojetaulun kiinnik-
keestään valtavalla voimalla hy-
tin takaseinään.

Henkka yritti ohjata pitääkseen

� � � � � Törmäys
henkilöau-
ton kanssa
oli raju
alhaisesta
nopeudesta
huolimatta.
Alppitor-
vien hatut
irtosivat


