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   Peltipoliisien ”isä”, ylikomisario Sven-Olof Hassel (oik.) sekä pitkäaikainen
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien jäsen, Pohjoismaiaden ainoa
liikennelääketieteen professori Timo Tervo (vas.) ovat astuneet julkisuuteen
vastustamaan kameratolppien eli peltipoliisien väärää käyttöä. Missään muussa maassaa
ei ole vastaavaa kyykytystä kuin Suomessa.
   
   Ruotsalaiset ruoskivat itseään ”kuninkaallisella kateudella”. Se ei ole mitään verrattuna
suomalaiseen kateuteen.           Siksi Suomessa on Euroopan jäykimmät työmarkkinat.
Ay-liikkeen johtajat hehkuttavat kateutta ja herravihaa jäsenistöönsä. Se menee vieläkin perille.
Eikä suomalaisten rajaton kateus kohdistu vain parempiosaisiksi kuviteltuja kohtaan.
 
   
 
  Suomalainen perikateus niittää suurimmat laakerinsa liikenneasioissa.
 
   
 
  Suomessa on pitkään ollut Euroopan raskaimpiin kuuluva autoverotus. Siitä välittämättä että
suuren maan pitkät välimatkat ja puutteellinen joukkoliikenneverkosto perustelevat
ajoneuvotekniikan helppoa, sujuvaa hyödyntämistä kaikille.
 
   
 
  Kansan valitsema eduskunta, maan korkein päättävä elin, on ollut taipumaton korkean
autoverotuksen vaatijana ja päättäjänä. Sama perustelu on kaikunut joka käsittelyvaiheessa:
Kyllä rikkailla on varaa maksaa! Äänekkäimmin sitä ovat vaatineet köyhän kansan edustajat ja
naisverkosto. Omiensa tappioksi.
 
   
 
  Eduskunnassa puoluerajat ylittävän naisverkoston perustelu on ajoneuvoverotus-,
liikenneturvallisuus- ja rangaistusasioissa painottunut yhteen: Autoilija ajaa jalankulkijoiden
päälle! Ökyautoilijat erityisesti.
 
   
 
  
YLINOPEUS
 
  Ylinopeus on Suomessa eduskunnan päätöksellä erotettu tieliikennelaista ja siirretty osaksi
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rikoslakia. Päätös on aivan poikkeuksellinen läntisissä sivistysvaltioissa. Ylinopeutta ajava on
rikollinen kuten varkaat, pahoinpitelijät ja murhaajatkin. Ja oli ylinopeus minkälainen tahansa,
rangaistuksen perusteluksi on eduskunnan päätöksellä tähän saakka merkitty
”liikenneturvallisuuden vaarantaminen”. Ilman selvitystä todellisesta vaarantamisesta saati
vallinneista ajo-olosuhteista.
 
   
 
  Ylinopeusrangaistus on (vain) Suomessa mitoitettu tekijän ansiotulojen ja varallisuuden
mukaan, ei teon vakavuuden mukaan. ”Herrat saa mitä Herrat ansaitsee!” Se edustaa
suomalaisen perikateuden kruunua. Muissa rikoksissa teon vakavuus ratkaisee tuomion
kovuuden, ei tekijän taloudellinen asema.
 
   
 
  
KAMERATOLPAT
 
  Peltipoliisien, kameratolppien, käytössä jyllää Suomessa sama lyhytnäköinen kateus Herroja
ja autoilevaa väkeä kohtaan. Tolpat ei ole sijoitettu liikenneturvallisuuden kannalta
vaarallisimpiin paikkoihin vaan sinne missä autoilija suurimmalla todennäköisyydellä erehtyy
vahingossa ajamaan ylinopeutta.
 
   
 
  Rangaistusrajan alentaminen käytännössä mitättömäksi ja sen kilometrintarkka noudattaminen
ajo-olosuhteista riippumatta puhuu omaa kieltään suomalaisten kateudesta ”Herroja ja
autoilijoita” kohtaan. Kylmää rahankeruutavoitetta vahvistaa nopeusrajoituksen merkitsemättä
jättäminen tienpintaan päinvastoin kuin muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa.
 
   
 
  Suomessa on kaikkiaan ylivoimaisen raskasta ajaa pitkää matkaa pääteillä ilman muistutusta
kulloinkin määrätystä nopeusrajoituksesta. Nykyaikainen navigaattorikaan ei tiedä kertoa kesä-
ja talvinopeuksien kulloinkin vaihtelevista rajoista. Se johtaa nykivään, harhaiseen ajamiseen,
ajatusten risteilyyn ja tahattomiin virheisiin, josta sekä parhaaseen pyrkivä kuljettaja että
liikenneturvallisuus kärsivät.
 
   
 
  Samalla suomalainen katkera kateus ei välitä ajokortin menetyksen johdosta syylliselle ja
myös hänen syyttömälle perheelleen aiheutuneet mielettömät, epäoikeudenmukaiset
seuraukset. Ajokortin menetys on seurannut kolmesta liikenneturvallisuuden kannalta usein
merkityksettömästä ylinopeudesta 12 kuukauden aikana tai neljästä 24 kuukauden sisällä.
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   ASIANTUNTIJAT     Asiantuntijahuiputkaan eivät pärjää suomalaiselle perikateudelle.
Peltipoliisien sijoittelua on arvosteltu siitä kun ensimmäiset tulivat koemielessä valtateille 1993
niiden ”isäksi” mainitun LP:n apulaisjohtajan, ylikomisario  Sven- Olof
Hasselin
johdolla.
 
   
 
  Nyt niiden määrä on ylittämässä 1000 kappaleen rajan. Asiantuntijapiireissä arvostelu
peltipoliisien väärästä sijoittelusta kiihtyy. Itse Sven-Olof Hassel kuten myös 15 vuotta
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnissa toiminut Pohjoismaiden ainoa
liikennelääketieteen professori
Timo Tervo 
ovat tuoreeltaan kumpikin tykittäneet julkisuudessa ankarasti peltipoliisien väärästä
sijoituksesta.
 
   
 
  Mikään ei muutu. Eikä suomalainen perikateus hetkahda. Eikä eduskunta.
 
   
 
  Poliisimme, ja sitä johtava Poliisihallitus, eivät liioin lakkaa ihmetyttämästä. Poliisi valvo lakien
ja asetusten toteutumista. Kansalaisten mielestä poliisilla on myös vastuu nostaa esille
tieliikenteessä havaitsemiaan heikkouksia ja puutteita täsmennettäviksi, korjattaviksi, jne. Sitä
Suomen poliisi pääsääntöisesti ei tee. Ehkä se ei ymmärrä. Se vain valvoo.
 
   
 
  Käynnistyneiden Liikennekari 1:n ja 2:n käsittelyn toivotaan johtavan uudistuksiin, jotka
poistavat pahimmat epäkohdat. Vain, eivät ne poista suomalaisiin juurtunut perikateutta!
Vastuun kantaa liikenneministeriö. Ministeri 
Anne Berner
hoi!
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