Opintomatka Armeniaan ja Georgiaan
VR Sähkötekniset STY ry järjesti 112. toimintavuonnaan, syksyllä 2013, opintomatkan Euroopan ja
Aasian rajamaille, Mustanmeren ja Kaspianmeren välille Etelä-Kaukasiaan, Neuvostoliitosta
vapautuneisiin itsenäisiin valtioihin Armeniaan (armeniaksi Հայաստան, Hajastan) ja Georgiaan
(georg. საქართველო, Sakartvelo). Matkanjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Arto Isomäki.
Yhdistyksen jäsenten kontaktit paikallisiin rautatiealan toimijoihin eivät ole kovin vahvoja, joten
matkalla ei tällä kertaa erityisesti painotettu rautatiekohteita.
Armenian rautateiden suuruuden päivät olivat Neuvostoliiton aikana, jolloin suurvallan hajautettu
raskas teollisuus tuotti eri neuvostotasavalloissa teollisia välituotteita ja komponentteja koko
itäblokin tarpeisiin ja kuljetti niitä rautateitse tehtaista toiseen. Neuvostoliiton romahdettua tehtaat
on kannattamattomina pääosin suljettu, mutta niiden rappeutuneet purkamattomat rakenteet
muistuttavat teollisesta tuotannosta. Armenian talous perustuu nykyään maatalouteen,
kaivannaisiin ja turismiin ja siitä on tullut teollistuneen Neuvostoliiton ajan jälkeen jälleen
leimallisesti maatalousmaa. Itsenäisyys on tuonut vapautta ja omakielisen kulttuurin kukoistusta,
mutta ei vaurautta. Armenian pääkaupunki Jerevan oli Neuvostoliiton aikana tunnettu
järjestelmäkriittisistä satiirisista Radio Jerevan -vitseistä, jotka noudattavat tuttua kaavaa: "Täällä
Radio Jerevan, kuuntelijamme kysyy meiltä: ”Mikä sana alkaa kirjaimella `U´ ja se ei lopu
koskaan"? Me vastaamme: 'Uudelleenorganisointi'."
Armenian rataverkon pituus on 845 km ja raideleveys on 1520 mm ja rataverkko on sähköistetty (3
kV DC). Armenialla on avoin rautatieyhteys samalla raideleveydellä Georgiaan ja Azerbaidžaniin,
mutta jälkimmäinen yhteys on suljettu johtuen maiden poliittisista jännitteistä mm. armenialaisen
separatistisen kansainvälisoikeudellisesti tunnustamattoman Vuoristo-Karabahin tasavallan
aluehallintakiistaan liittyen. Rautatieyhteyksiä Iraniin ja Turkkiin, joissa on normaaliraideleveys
1435 mm, on myös ollut, mutta nyt ne on suljettu. STY:n opintomatkalaiset vierailivat Jerevanin
päärautatieasemalla ja sen yhteydessä toimivassa rautatiemuseossa. Miljoonakaupungin erittäin
vähäliikenteinen päärautatieasema ja sen mennyt loisto olivat surullinen kokemus rautateiden
rappiotilasta.
Georgia, jota suomeksikin on pitkään nimitetty venäläisperäisellä nimellä Gruusia, etsii paikkaansa
idän ja lännen välillä. Vuonna 2008 kesäolympialaisten aikaan Georgian ja Venäjän välillä käytiin
lyhyt sota, joka oli maiden välisen pitkäaikaisen Etelä-Ossetian konfliktin aseellinen kärjistymä.
STY:n Georgian opintomatkan aikana lokakuussa 2013 maassa elettiin jännittyneissä
vaalinalustunnelmissa. Lokakuun lopulla pidetyt presidentinvaalit voitti venäläismielisen
miljardöörin ja pääministerin Bidzina Ivanishvilin johtaman Georgian unelma -puolueen Giorgi
Margvelashvili. Vuoden 2013 presidentinvaalit täydensivät siten v. 2012 parlamenttivaalin tuloksen,
mikä käytännössä lopettaa Georgian voimakkaan länsisuuntautuneisuuden aikakauden, joka
henkilöityy v. 2004 presidenttinä istuneeseen, suosionsa sittemmin menettäneeseen Mihail
Saakashviliin. Saakashvilin aikana Georgiassa uudistettiin Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin tuella
koko poliisilaitos. Korruptoituneet liikennepoliisit (noin 30 000 henkilöä) saivat v. 2005 potkut ja
tilalle palkattiin nuoria voimia ja poliisilaitos oli noin kahden kuukauden ajan lähes toimimaton.
Modernit läpinäkyvät poliisiasemat teiden varrella liputtivat vielä lokakuun alussa Georgian lipun
ohella myös Euroopan Unionin lippua symbolina maan pyrkimyksestä osaksi läntistä Eurooppaa.
Georgian rautaverkon pituus on 1324 km ja sillä on avoimet saman 1520 mm raideleveyden
yhteydet sekä Armeniaan että Azerbaidžaniin. Yhteydet Venäjälle ovat konfliktien vuoksi poikki,
mutta yhteys normaaliraideleveydellä Turkkiin on rakenteilla. Georgian rautatiet olivat vuoteen

2004 asti pahasti korruption mädättämät, kunnes pääjohtaja Akaki Tschchaidse pidätettiin. Uusi
yhdysvaltalaistaustainen pääjohtaja saneerasi rautatiet amerikkalaisen konsulttiyrityksen Booz
Allen Hamiltonin avulla ja yli 2000 työntekijää irtisanottiin ja jäljellejääneiden palkkoja nostettiin.
STY:n opintomatkalaiset tekivät junamatkan Georgian pääkaupungista Tbilisistä Goriin,
Neuvostoliiton diktaattorin Josef Stalinin syntymäkaupunkiin, mikä olikin tutustumismatkan ainoa
rautateitse taitettu matka. Ryhmän linja-auto vei matkalaiset rautateille ja haki, jolloin rautatiematka
oli valinnainen, joskin suosittu matkustusvaihtoehto. Gorissa nähtävyytenä oli Stalinin museo ja
Stalin panssaroitu matkustajavaunu, jollaisia hänen käytössään oli useita eri puolilla
Neuvostoliittoa. Stalinin museossa ei virallisten oppaiden suulla puhuttu poikkipuolista sanaa Isä
Aurinkoisesta ja huone, jossa Stalinin ajan synkkiä puolia kuulemma esitellään, oli suljettu.
Itävaltalaisessa Braunau am Innissä ei voisi olla toisen vuoriston miehen, kaupungissa syntyneen
Adolf Hitlerin, vastaavaa museota.
Stalinin rautatievaunuun liittyy neuvostoliittolainen anekdootti eli kasku, joka kuvaa järjestelmää ja
sen johtajia. Stalinin rautatievaunussa olivat yhteisellä matkalla koolla Neuvostoliiton johtajat Josef
Stalin, Nikita Hruštšov, Leonid Brežnev ja Mihail Gorbatšov. Yhtäkkiä juna pysähtyi. Stalin huusi
junavaunun ikkunasta: "Jollei juna jatka matkaansa, veturinkuljettaja ammutaan!". Veturinkuljettaja
teloitettiin, mutta juna ei liikkunut. Sitten ratkaisunsa esitti Nikita Hruštšov: "Rehabilitoidaan
veturinkuljettaja ja puretaan rataa junan takaa ja rakennetaan uutta junan eteen." Näin tehtiin,
mutta juna ei liikkunut. Tuli Leonid Brežnevin vuoro: "Toverit, vedetään verhot junanvaunun
ikkunoiden eteen ja laitetaan gramofoni soimaan ja teeskennellään, että juna liikkuu." Juna ei silti
liikkunut. Viimein ääneen pääsi Mihail Gorbatšov: "Mennään kaikki ulos työntämään junaa."
Hänkään ei saanut junaa liikkeelle.
STY:n järjestämä opintomatka Etelä-Kaukasiaan oli erittäin hyvin johdettu ja organisoitu.
Paikalliset oppaat ja bussinkuljettajat sekä ryhmän oma opas Anne-Ruth Laine pitivät matkalaisista
hyvää huolta. Näin eksoottisiin maihin matkaaminen ei voisi omatoimisesti olla yhtä antoisaa kuin
tällaisessa ryhmässä. STY:n opintomatka avasi matkalaisten silmiä näiden eteläisten rajamaiden
todellisuuteen, rautateillä ja sen ulkopuolella. Suomalaisten rautatieläisten on hyvä muistaa, että
elämme vahvan itäisen naapurimaamme vaikutuspiirissä ja avoin rautatieyhteys Venäjälle on portti
itään, mutta myös idästä.
Aki Härkönen
STY:n jäsen

On hienoa nähdä eri kulttuureita ja elämän tapoja. Aikataulu oli tiukka ja monipuolinen, mutta silti
paljon jäi näkemättä. Seuraavalla kerralla sitten.
Viimeisessä kuvassapuusta tehty rasia, joka on kuulemma tehty Pasilan konepajalla ja viety
tuliaisena lahjaksi Stalinille.
Alla olevat kuvat ja teksti Markku Toukola, yhdistyksen hallituksen jäsen.

Maisemat olivat hulppeat

Matkustaminen on raskasta, mutta junassa on
hyvä hetki levätä

Luolakylä 1100 vuosiluvulta oli mielenkiintoinen

Stalinin teräsvaunu oli kuusi akselinen, koska
vaunun seinät olivat paksua terästä ja painava

Autokuskillemme annoimme lisänimen ”Kimi
Räikkönen”, vauhti ja ohitukset olivat sen
mukaisia

Neuvostoajan talot rappeutuvat, uusia kyllä
rakennetaan, mutta raha on tiukassa

Matka oli antoisa ja säät suosivat meitä. muutamaa vatsatautia lukuun ottamatta reissu meni hyvin.
Moni toi mukanaan Suomeen Sitruunasuolaa,
joka tehoaa vatsapöpöihin. Myös ”Turkkilainen
kahvi” – velli auttoi maha tautiin. Pahaa, mutta
tehokasta.
Kuva oikealla:
”Pysti” on yksi lahja Stalinin lahjakokoelmasta.
Sen on lahjoittanut Stalinille, meille kerrotun
tarinan mukaan, Suomalainen delekaatio
Presidentti Kekkosen johdolla ja se on
valmistettu aikoinaan Pasilan konepajalla.

