
JUTTA
URPILAINEN,
SDP:

Selkeästi myön-
teisen ja sel-
keästi kielteisen
EU-linjan väli-
maastoon sijoittuvaa politiikkaa
oli vaikea ymmärtää.
Televisiotenttien jälkeen sai kii-
tosta kotiläksyjen tekemisestä, ja
hänet nähtiin aktiivisena haasta-
jana.
Kun Urpilainen ei ollutkaan niin
heikko kuin hänen julkisuusku-
vansa antoi odottaa, paranivat
hänen esiintymiseensä liittyvät
arviotkin suhteellisesti eniten.

TIMO SOINI,
PERUS-
SUOMALAISET:

Sai EU-vastaisen
viestinsä vaivat-
ta läpi.
Asema muiden
puolueiden vastakohtana muo-
dostui ikään kuin itsestäänselvyy-
deksi. 
Portugalin pyydettyä EU-apua
uutisvirta tuotti Soinista mieliku-
vaa totuudenpuhujana ”mitäs
minä sanoin” -henkisesti.
Kelpuutettiin television päämi-
nisteritentteihin, joissa sai medi-
alta kiitosta kansantajuisuudesta
ja haukut viestinsä ohuesta sisäl-
löstä.

MARI
KIVINIEMI,
KESKUSTA:

Kiisti toistuvasti,
että EU:n va-
kausrahaston
Suomen osuutta
pitäisi kasvattaa.
Kiihtyi, kun eduskunnassa kerrot-
tiin, että pääministeri Kiviniemi
oli suljettujen ovien takana suu-
ressa valiokunnassa kertonut
toista kuin julkisuudessa. Syytti
oppositiota epäisänmaalliseksi.
Ristiriitaisuuksien lopputulos oli
Kiviniemen julkisen aseman
”hämmästyttävä romahdus” ta-
louskriisin uutisoinnissa. Vaikka
hän oli pääministeri, hänen us-
kottavuutensa koki kolauksen.

JYRKI
KATAINEN,
KOKOOMUS:

Sanoi silloisena
valtiovarainmi-
nisterinä jo alku-
vuodesta, että
Suomen osuus vakausrahastoissa
tulee kasvamaan. Piti tästä joh-
donmukaisesti kiinni toisin kuin
pääministeri Kiviniemi.
Henkilöityi tiukan talouskurin
vaatijaksi ja vakausrahastojen
puolustajaksi.
Saattoi kritisoida EU:ta ilman, et-
tä se olisi kyseenalaistanut hä-
nen oman asemansa yhtenä EU-
päätöksentekijänä.
Nautti taloudenhoitajan uskotta-
vuutta, jota muilla ei ollut.

EUROOPAN talouskriisi oli
kevään 2011 eduskuntavaalien
ennakoimaton ilmiö, johon
puoluejohtajat joutuivat jatku-
vasti ottamaan kantaa. Puoluei-
den erot tulivat näkyviin. 

PERNAAN ja kumppaneiden
tutkimus vahvistaa, että talous-
kriisi osoittautui yllättävän
kohtalokkaaksi neljän suuren
puolueen johtajille.

OHESSA tiivistettynä tutkimuk-
sen havaintoja puoluejohtajista
eduskuntavaalien 2011 alla. TEKSTI: TEIJA SUTINEN HS

EU:n talouskriisi
toi puheenjohtajien
erot esiin
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Paljon juhlaetuja 
tyynyistä patjoihin, 
sohvista mattoihin...

Tänään klo 10-20

Osallistu arvontaan 

voit voittaa 

1000,- lahjakortin

www.asko.fi 

Asko-päivät
Katso lisää 
juhlaetuja 
www.asko.fi 

VARISTO, Vantaa, Martinkyläntie 47. PORTTIPUISTO, Vantaa, Porttisuontie 1. LANTERNA, Helsinki, Varikkotie 2. 
LOMMILA, Espoo, Espoontie 25. FINNOO, Espoo, Martinsillantie 2. TUUSULA, Hiekkamäentie 5.

Tänään ja huomenna
kaikki tuotteet -25%

Alennukset normaalihinnoista, ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja.

OULU. Jäätymisongelmien
vaivaamien Pendolino-ju-
nien kulkua yritetään paran-
taa uudella huoltohallilla, jo-
ka nousee Ouluun Nokelan
ratapihalle.

Halliin mahtuu yhtä aikaa
neljä Pendolino-junaa tai
kaksi 12-vaunuista IC-junaa.

Aiemmin kaikki junat on
huollettu etelässä, ja Oulussa
yöpyneet pikajunat ovat jou-
tuneet kylmiltään liikentee-
seen.

”POHJANMAAN radan para-
neminen ja junien nopeuk-
sien kasvaminen lisää var-
masti matkustajaliikenteen
kysyntää. Hallin avulla Ou-
lussa yöpyvät junat saadaan
myös lämpimään. Hallin si-
sälle johtaa kaksi kiskopa-

ria”, sanoo projektipäällikkö
Jussi Kivikoura VR:ltä.

VR haluaa keskittää junien
huollot suuriin, tehokkaam-
piin yksikköihin pääradan
tärkeimmille liikennepai-
koille.

MATKUSTAJAJUNIEN siivous
ja wc-säiliöiden tyhjennykset
sekä mahdolliset korjaukset
tehdään vastedes lämpimis-
sä sisätiloissa. Samalla junat
sulatetaan.

Hallin läheisyyteen raken-
netaan myös vaunujen pesu-
halli sekä sorvihallin jatke.

Nokelassa pystytetään par-
haillaan hallin ulkosienien
pilareita. 334 metriä pitkän
ja 20 metriä leveän hallin on
määrä valmistua runsaan
vuoden kuluttua.

KOKO Nokelan varikkoalu-
een uudisrakentaminen
maksaa noin 46 miljoonaa
euroa.

Kun rakennukset ovat val-
miina, junien huoltotyö työl-
listää Oulussa noin 300 ih-
mistä.

Tapio Mainio HS

Jäätyville junille uusi
huoltohalli Ouluun
Halliin mahtuu
sulamaan
samanaikaisesti
neljä Pendolinoa.

KAI TIRKKONEN

Aiemmin kaikki junat huollettiin etelässä, mutta nyt Ouluunkin
nousee junien huoltohalli.

PERUSSUOMALAISTEN tilan-
ne on nyt kuntavaalien alla sa-
mankaltainen kuin ennen
eduskuntavaaleja 2011, sanoo
politiikan tutkija Ville Pernaa
Turun yliopistosta.

Kaikki merkit ovat saman-
suuntaiset kuin eduskuntavaa-
leissa. Nyt eletään vaihetta,
jolloin puolue mielipidekyse-
lyiden perusteella lisää koko
ajan kannatustaan. 

Kesällä perussuomalaisille
mitattiin laskusuuntaan kään-

tynyttä 11–12 prosentin suosi-
ota, nyt viimeksi HS-gallupis-
sa perussuomalaisten kunta-
vaalikannatus oli noussut jo
15,7 prosenttiin eli neljännelle
sijalle heti keskustan kantaan.

Pernaan ja tutkija Erkka
Railon yhdessä toimittama
loppuraportti eduskuntavaa-
lien 2011 mediajulkisuudesta
ilmestyi maanantaina. 

Turun yliopiston eduskunta-
tutkimuksen keskuksen tutki-
jat selvittävät Helsingin Sano-
main Säätiön rahoittamassa
tutkimushankkeessa, mitä tee-
moja tiedotusvälineet silloin

pitivät esillä ja miksi vaalit
johtivat perussuomalaisten
jytkyyn eli poikkeukselliseen
voittoon. 

MEDIAN puhetapa näyttää
toistuvan. Ennen eduskunta-
vaaleja perussuomalaisten
parlamentaarista kokemusta
vähäteltiin, nyt puolueen ko-
kemus kunta-asioista nähdään
heiveröiseksi. 

Jälleen esitetään Pernaan
mukaan epäilyksiä, että puo-
lueen ehdokasasettelu ei ole
täysin onnistunut. Samaa
epäiltiin eduskuntavaaleissa –

silloin oli muotia todeta mah-
dollisten kannattajien petty-
vän, kun he havaitsevat, että
puheenjohtaja Timo Soinia
voi äänestää vain Uudella-
maalla.

Muut puolueet yrittävät ko-
rostaa, että eurokriisiä ei rat-
kaista kunnanvaltuustoissa,
mutta Pernaan mukaan ne ei-
vät voi estää parhaillaan pääl-
lä olevaa yhteiskunnallista
keskustelua euromaiden tues-
ta. Se keskustelu on perussuo-
malaisten ruisleipää.

Pernaan mielestä Espanjan
mahdollinen tukipyyntö en-

nen kuntavaaleja ei muuttaisi
asetelmia enää ratkaisevasti.

EDUSKUNTAVAALIEN kaltai-
seen jymy-yllätykseen perus-
suomalaiset tuskin yltävät
kunnissa. Silti jo alta kahden-
kymmenen prosentin valta-
kunnallista kannatustakin voi
pitää ”keskikovana jytkynä”.

Pernaa ennustaa, että perus-
suomalaiset sekoittavat ku-
vioita esimerkiksi kunnissa,
joissa keskustalla on ollut
niukka enemmistö, tai etelän
suurissa kaupungeissa, joissa
kunta-asioita on hoidettu eri-

laisilla vakiintuneilla puoluei-
den yhteistyöakseleilla.

TUTKIJOIDEN käytössä oli 14
päivälehden, molempien ilta-
päivälehtien ja kolmen yleisai-
kakauslehden vaaleja koskeva
kirjoittelu 1. 1.–17. 4. 2011. Li-
säksi he kävivät läpi Ylen ja
MTV3:n pääuutislähetykset se-
kä Ylen alueuutiset.

Yleisimmät aiheet eri näkö-
kulmista käsiteltyinä olivat
Pernaan mukaan eurokriisi, it-
se perussuomalaisilmiö, maa-
hanmuuttoasiat ja kannatus-
mittaukset. 

Pernaan mukaan perussuo-
malaisten nousukiidossa oli
kaikki mediaa kutkuttavat ele-
mentit. Huikea nousu mielipi-
demittauksissa johti siihen, et-
tä puolue pääsi neljänneksi
mukaan tärkeimpiin televisio-
väittelyihin ”pääministeripuo-
lueiksi” luokiteltujen rinnalle.

”Se oli ällistyttävä muutos
traditioon”, Pernaa sanoo.

PUOLUETTA ei haitannut se-
kään, että valtamedia nosti
esiin myös kriittisiä huomioi-
ta ja kohteli puoluetta epäile-
västi pääkirjoituksissa ja ko-
lumneissa.

Sosiaalisessa mediassa eli
ehdokkaiden blogeissa ja Face-
bookissa pätivät toiset sään-
nöt. 

Syrjinnäksi koettu kohtelu
oli suorastaan niiden käyttö-
voima.

Teija Sutinen HS

Tutkija: Luvassa jatkojytky
Eduskuntavaalien 2011 asetelma sisälsi kaikki mediaa kutkuttavat elementit.

Suomalaisen televisiohistorian ensimmäinen neljän suuren puolueen tentti järjestettiin maaliskuun viimeisenä päivänä vuonna 2011. Paikalla olivat silloin puheenjohtajisto Jutta Urpilainen (sd), Jyrki
Katainen (kok), Timo Soini (ps) ja Mari Kiviniemi (kesk).

TOUKO HUJANEN

LYHYESTI

KELA ryhtyy kokeilemaan
nettiajanvarausta. Se otetaan
käyttöön ensiksi Tampereel-
la, Pohjois-Savossa ja Poh-
jois-Pohjanmaalla.

Palvelu on tarkoitettu
sellaisille asiakkaille, joiden
elämäntilanteessa tapahtuu
suuria muutoksia eikä asiaa
saa hoidetuksi verkkoasioin-
nilla tai puhelimitse. Ajan-
varaus tapahtuu osoitteessa
www.kela.fi/ajanvaraus. 

Tampereella ja Pohjois-
Savossa voi internetissä
varata ajan puhelinpalve-
luun tai osaan Kelan toimis-
toista. Pohjois-Pohjanmaa
tarjoaa aikoja pelkästään
puhelinpalveluun. 

Myös muualla Suomessa
voi asioida ajanvarauksella,
mutta tällöin Kelan palvelu-
neuvoja varaa ajan asiak-
kaan puolesta. 

Internet-ajanvarausta on
tarkoitus laajentaa asteittain,
niin että se tulee käyttöön
koko Suomessa ensi vuoden
aikana. STT

Kela
kokeilee
ajanvarausta
netissä 

TURKU. Lounais-Suomen
päivittäistavarakaupoista
löytyi kesällä yllättävän
paljon säännösten vastaisia
mittalaitteita. Kauppojen
vaaoista reilu viidennes oli
Lounais-Suomen aluehallin-
toviraston tehostetun mu-
kaan säännösten vastaisia. 

S-ryhmän myymälöissä oli
16 prosenttia ja K-ryhmän
myymälöissä 34 prosenttia
vaaoista varmentamattomia
kauppavaakoja.

Yleisin syy mittauslaite-
rikkomuksiin oli, että var-
mennus oli vanhentunut.
Joissakin kaupoissa oli käy-
tössä kotitalouksissa käytet-
täviä talousvaakoja.

Torikaupassa osa myyjistä
käytti säännösten vastaista
mittaustapaa etenkin marjo-
jen myynnissä. Marjoja
myytiin epätavallisessa
rasiakoossa.

Litrahinta on ilmoitettava
myös silloin, kun marjoja
myydään epätavallisen
kokoisissa rasioissa. HS

Kaupoista löytyi
paljon säännösten
vastaisia
mittauslaitteita


