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Pilottiprojekti Darfurissa
Suomalaiset suunnittelivat paikallisen televerkon vuosina 1979–80
Projektiryhmän lähtiessä ensimmäiselle tutustumismatkalle Sudaniin heitä odotti
vastassa karut olosuhteet, alkeellinen puhelinverkko sekä joukko ystävällisiä ja
avuliaita ihmisiä. Reilun vuoden kestäneen suunnittelutyön aikana ehti tapahtua
paljon unohtumattomia asioita. Sivuilla 2-7 esitellään suunnittelutyö ja
kohdemaa pääpiirteittäin, ja tapauskohtaiset kuvaukset seitsemän mukana
olleen työntekijän seikkailuista voit lukea sivuilta 8-26.
Vuosina 1979–1980 Darfurin maakuntaan suomalaisin voimin suunniteltu
televerkko perustui Suomen ja Sudanin väliseen kehitysyhteistyö-sopimukseen,
jonka mukaan Suomi myönsi projektiin 1,75 miljoonaa markkaa. Suomen
ulkoministeriö antoi työn posti- ja telehallitukselle. Vaikka kyseessä oli ”vain” yksi
maakunta Sudanissa, oli suunniteltava alue kooltaan valtava – puolitoista kertaa
Suomi, missä asui siihen aikaan 2,5 miljoonaa ihmistä.
Mitä työ piti sisällään?
Toimeksiantoon kuului alueen televerkon suunnittelu, joka käytännössä sisälsi
verkkorakenteen suunnittelun, laitevalinnat spesifikaatioineen,
toteutussuunnitelman ja linkkireittien mittaukset. Lisäksi sopimukseen kuului
koeradiolinkin toimitus ja asennus. Koelinkki oli 30-kanavainen digitaalinen
järjestelmä, jonka toimitti Telefenno Oy.
Projekti alkoi maaliskuussa 1979, jolloin alueen tilanteesta tehtiin esitutkimus ja
projektisuunnitelma. Toukokuussa nimettiin projektipäälliköksi Jouko Jokinen ja
suunnitteluinsinööreiksi Mauri Nissinen, Eero Savolainen ja Timo Turpeinen.
Projektin johtajana toimi Ensio Sorvari ja koordinaattorina Hannu Halme. Töihin
ryhdyttiin saman tien, ja suunnitelma valmistuikin helmikuussa 1980.
Suunnitelma luovutettiin saman vuoden toukokuussa.
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Pilottiprojekti Darfurissa
Sudan - Afrikan suurin maa
Sudan on pinta-alaltaan 2,5 miljoonaa neliökilometriä ja se on täten Afrikan
suurin maa, jossa asukkaita oli tuolloin 25 miljoonaa. Vuonna 1956
itsenäistyneellä Sudanilla on raskas historia, sillä maa kärsi pitkään
levottomuuksista sekä sisällissodasta pohjois- ja eteläosan välillä. Olot
rauhoittuivat vasta vuonna 1972, jolloin eteläisille maakunnille annettiin
autonominen asema.
Vaikka suurin osa Sudanista on Niilin vaikutuspiirissä olevia tasankoja, Darfurin
maakunnan olosuhteet ovat erityisen karut. Väestö on keskittynyt Darfurin
keskiosiin ja erityisesti Jebel Marran vuoristo-alueelle. Darfurin pohjoisosa on
Saharan erämaata, joten siellä ei asutusta juuri ole. Asukkaista 200 000 on
paimentolaisia, jotka vaeltavat paikasta toiseen vuodenaikojen mukaan.
Suurimmassa kaupungissa Nyalassa on lähes 100 000 asukasta.
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Pilottiprojekti Darfurissa
Suomessa yli tuhat kertaa enemmän puhelimia kuin Darfurissa
Suunnittelutyöryhmä kohtasi
ensimmäisellä tutustumismatkallaan
totutusta suomalaisesta
puhelinverkosta kovasti poikkeavan
Darfurin puhelinverkon, joka oli
vanha ja huonokuntoinen.
Puhelinverkko toimi käsivälitteisesti
ja sillä oli vain 1300 puhelintilaajaa,
eli alueella oli vajaa yksi puhelin
jokaista tuhatta asukasta kohti.
Vastaava luku Suomessa oli tuolloin
yli tuhatkertainen.
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Pilottiprojekti Darfurissa
Verkon suunnittelu
Välityslaitteiden osalta suunnitelmaan tehtiin sekä analoginen että digitaalinen vaihtoehto.
Keskusten väliset etäisyydet olivat pitkiä, joten yhteydet keskusten välille suunniteltiin
digitaalisiksi radiolinkeiksi.
Oma haasteensa radioverkkojen suunnittelulle oli myös se, että Darfurin alueesta ei ollut
olemassa riittävän tarkkoja karttoja, joten kaikki 33 linkkireittiä jouduttiin mittaamaan paikan
päällä. Linkeille tehtiin myös taajuusjakosuunnitelma.

Analogisen verkon rakenne eteläiseen Darfuriin

Digitaalisen verkon rakenne pohjoiseen Darfuriin

Pilottiprojekti Darfurissa
Maailman pisin linkkijänne?
Televerkon suunnitteluprojektiin kuului myös koelinkin asennus, jonka toteutti
Nokia Elektroniikan asennusryhmä Alpo Lopperin johdolla.
Linkkiyhteys rakennettiin El Fasherin ja El Geneinan kaupunkien välille, ja yksi
rakennetuista jänteistä oli lähes 200 kilometriä pitkä. Tiettävästi se oli pisin
vastaava linkkijänne maailmassa. Näin pitkän linkkijänteen mahdollisti Jebel
Marran 3000 metriä korkea vuori, jonka huipulla linkkiasema sijaitsi. Koelinkkiä
koskeva järjestelmä saatiin käyttöön maaliskuussa 1980.
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Pilottiprojekti Darfurissa
Samankaltaisissa projekteissa myöhemmin satoja suomalaisia insinöörejä
Suomalaisten osuus Darfurin televerkkoprojektissa rajautui verkon
suunnitteluun ja koelinkin asentamiseen. Varsinainen projektin toteutus oli
Sudanin telehallinnon vastuulla, joten tarkkaa tietoa suunnitelman
käyttöönoton toteutumisesta ei suomalaisella työryhmällä ole.
Projektivienti ei kuulunut posti- ja telehallituksen varsinaiseen toimintaan, ja
helmikuussa 1980 perustettiinkin telealan konsulttivientiin erikoistunut yritys
Telecon Oy (www.telecon.fi) , jonka suurimmaksi osakkaaksi posti- ja
telehallitus ryhtyi. Teleconin toimitusjohtajaksi nimettiin Darfurin projektissa
projektipäällikkönä toiminut Jouko Jokinen.
Darfurin projekti tarjosi siinä mukana olleille hienon mahdollisuuden kerätä
oppia sekä ammatillisesti että elämästä muutenkin, mutta projekti oli myös
merkittävä suomalaisen telealan konsulttiviennin näkökulmasta. Darfur oli
konsulttiviennin pioneerihanke, jonka jälkeen vastaavanlaisiin projekteihin
osallistui 1980- ja 1990-luvuilla useita satoja suomalaisia asiantuntijoita.

Sudan Telecommunications Corporation’in pääkonttori Khartumissa

Telecon Oy:llä on ollut toimeksiantoja yli 80 maassa vuodesta 1980 lähtien.
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Pilottiprojekti Darfurissa
Projektiryhmän jäsenet muistelevat
Helsingin Sanomien elokuun 2007 Kuukausiliite julkaisi jutun suomalaisen Pekka Haaviston ponnisteluista Darfurin sodan rauhan sovittelusta. Darfurjutun innoittamana Jouko Jokinen kutsui projektiin osallistujia muistelemaan vuoden 1979-1980 Darfurin suomalaista teleprojektia. Ihan kaikki
mukana olleet eivät valitettavasti päässeet mukaan. Palaverin tulos oli, että muistot olisi syytä säilöä. Seuraavilta sivuilta voitte lukea mukana
olleiden kansainvälisten televientiprojektipioneerien muisteluja.

Posti- ja telehallituksen
suunnitteluryhmä
Hannu Halme
Projektikoordinaattori
(sivut 9-11)
Jouko Jokinen
Projektipäällikkö
(sivut 12-13)
Mauri Nissinen
Transmissiosuunnittelija
(sivut 14-16)

Timo Turpeinen
Televerkkosuunnittelija
(sivut 17-18)

Nokia Elektroniikan
asennusryhmä
Alpo Lopperi
asennusryhmän päällikkö
(sivut 19-21)
Osmo Hörkkö
Transmissioasiantuntija
(sivut 22-23)
Veli-Matti Ristolainen
Transmissioasiantuntija
(sivut 24-26)

Petteri Voutilainen
Transmissioasiantuntija

Eero Savolainen
Televerkkosuunnittelija
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Hannu Halme, projektikoordinaattori
Satelliittitekniikan huippulaitteet käsivälitteisessä verkossa
Projektin koordinaattorina toimineen Hannu Halmeen lähtö Sudaniin oli rivakka.
Viikon sisällä ensimmäisistä keskusteluissa hän oli jo matkalla Khartumiin
paneutumaan tilanteeseen.
”Lähdimme matkaan Telefenno Oy:n vientipäällikkö Henrik Nyqvistin ja
aluepäällikkö Hassan Abdallahin kanssa. Tutuistuimme ensin viikon Khartumin
olosuhteisiin ja lensimme sen jälkeen El Fasheriin, Darfuriin. Kiersimme siellä
mukana tuomillamme Land Rovereilla sekä Pohjois- että Etelä-Darfurin. Kaikki oli
uutta ja erikoista, sillä tämä oli ensimmäinen ulkomaanprojektini”, Hannu
kuvailee.
Suunnistamista tähdistä
Olosuhteet Sudanissa ovat jääneet Hannulle vahvasti mieleen. Lentokentällä
vastassa odotti yli 40 °C asteen kuumuus, kuivuus ja ilmassa leijuvat erikoiset
hajut. Khartumista Darfuriin matkustaessaan Hannun ryhmä kävi kolmena
peräkkäisenä päivänä lentokentällä turhaan, sillä lennot oli peruttu, kun
polttoainetta ei ollut. ”Darfurissa ei ollut minkäänlaisia teitä, näimme
korkeintaan jälkiä siitä, että joku oli polulla aiemmin ajanut. Etelä-Darfuriin
mennessämme kuljettaja vaihtui ja oppaaksemme saapui nuori poika. Kävi ilmi,
etteivät kuski eivätkä opas kumpikaan tunteneet reittejä. Olimme välillä
eksyksissä ja yritimme öisin suunnistaa tähtien avulla oikealle reitille”.
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Hannu Halme, projektikoordinaattori
Erikoisia, jopa vaarallisia tilanteita
”Aavikolla liikkuessamme kohtasimme pari paimentolaista, jotka ratsastivat
komeilla valkoisilla hevosilla – kiväärit selässään. Näky oli vaikuttava, ja meidän
teki mieli ottaa valokuvia. Itsesuojeluvaisto kuitenkin esti kuvaamisen, mikä
tuntuu näin jälkeenpäin perin viisaalta”, Hannu hymyilee.
Luhistuneet linkkilaitteet eivät olleet toimineet vuosiin
Darfurin projekti laajensi Hannun kokemuspiiriä monessa suhteessa. Sen myötä
arabikulttuurista muodostui jonkinlainen kuva, ja paikallinen elämäntyyli näytti
kovasti toiselta kuin totuttu kotimainen. Paikallisten suhtautuminen aikaan oli
aivan toinen kuin Suomessa, ja systematiikkaa työssä oli vähän. ”Sitä tehtiin mitä
kunakin hetkenä eteen tuli”, Hannu kertoo.

Hämmästys oli Pohjolan pojille suuri, kun he näkivät puhelinverkon kunnon.
”Meille oli viikon ajan esitelty olemassa olevaa verkkoa piirroksin ja kartoin.
Kuulimme, että siirtoyhteyksinä käytettiin englantilaisten 1960-luvun lopulla
rakentamaa linkkiverkkoa. Kun saavuimme paikan päälle Darfuriin, näimme
edessämme luhistuneet linkkilaitteet. Niistä huomasi välittömästi, etteivät ne
olleet toimineet vuosiin.”
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Hannu Halme, projektikoordinaattori

Toisaalta vastakohtaisuudet olivat suuret, sillä vaikka paikallisverkko oli
käytännössä luhistunut, satelliittitekniikka oli huippuluokkaa.
”Maan kaukoverkko oli toteutettu satelliittitekniikalla, ja Sudanissa oli 14
satelliittiasemaa, joista Darfurissa sijaitsi kaksi. Vertauksena kerrottakoon, että
esimerkiksi koko Pohjoismaissa oli vain yksi asema. Sudanin satelliittiverkko oli
toteutettu amerikkalaisella tekniikalla Saudi-Arabian rahoittamana. Oli aika
vaikuttava näky, kun El Fasherissa yhdessä kontissa olivat huippunykyaikaiset
satelliittitekniikan laitteet ja viereisessä kontissa hunnutetut naiset kytkivät
satelliittipuheluita käsivälitteisesti. Koko olemassa oleva verkkohan oli
käsivälitteinen.”
Ammatillisesti projekti oli Hannulle ainutkertainen.
”Darfurin puhelinverkon ja sen käytännön ongelmien näkeminen laajensi
merkittävästi ymmärrystäni kehitysmaiden tilanteesta. Opin, ettei mistään
pitänyt hätkähtää. Kokemusta karttui myös projektin käynnistämisestä,
neuvotteluista paikallisten kanssa sekä tietysti siitä, että projektisuunnitelmaa
laadittaessa täytyy varautua aikataulullisesti vaikka minkälaisiin yllätyksiin.”
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Jouko Jokinen, projektipäällikkö
Elämän ensimmäinen keilailukokemus Sudanissa
Projektipäällikkö Jouko Jokisella oli muista Darfurin projektiin osallistuneista
hieman erilainen tausta. Hän oli osallistunut aikaisemmin
ulkomaanhankkeeseen, joka oli miehitykseltään kutakuinkin samankokoinen kuin
tuleva Darfurin haaste. Jouko toimi projektipäällikkönä 1975–77 tehdyssä
Syyrian kaapeliprojektissa silloisella Suomen Kaapelitehtaalla (nykyinen Nokia).
Joukon Darfurin tehtäviin kuului vastata projektista käytännön tasolla, eli
huolehtia kaikista yleisistä asioista, jotta projektin suunnittelijat pystyivät
keskittymään heille tarkoitettuihin tehtäviin. Kaksi vuotta toisessa arabimaassa,
Syyriassa, helpotti sopeutumaan Sudanin olosuhteisiin, mutta silti Joukolle on
jäänyt vahvasti mieleen alueen poikkeukselliset olot.
”Mieleenpainuvinta oli koko Darfurin alueen autius. Hiekkaa tai karkeaa soraa ja
louhikkoa oli kaikkialla. Sikäläisten ihmisten selviytyminen noissa oloissa jaksaa
vieläkin ihmetyttää. Opin myös sen, että kehitysmaissa tarvitaan pitkää pinnaa ja
erityistä kekseliäisyyttä yllättävissä tilanteissa”, Jouko kuvailee.
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Jouko Jokinen, projektipäällikkö
Maastomatkat pudottivat painon
Jouko oli säännöllisesti yhteydessä vastaanottavaan hallintoon, STC:hen, mutta
muuten kommunikoinnissa paikallisten kanssa oli vaikeuksia kieliongelmien
vuoksi. Oppia kertyi paikallisilta kuitenkin monessa muodossa, ja yksi yllättäväkin
piirre Joukon muistoista löytyy.
”En ollut koskaan kokeillut keilausta, kunnes kävimme Khartumin Hiltonin
keilaradalla. Lähettäisin kaupallinen sihteeri Matti Hyväriselle kiitokset
mainiosta opastuksesta”, Jouko nauraa ja jatkaa: ”Kunpa saisin painon
pudotetuksi joskus yhtä alas kuin se oli joulukuussa 1979 pitkän maastomatkan
jälkeen. Maastomatkoilla altistui muutenkin luonnon vaikutuksille, kuten kovalle
auringonpaahteelle. Työkaverini kertoivat myöhemmin huulieni olleen
turvoksissa kuin alkuperäisillä afrikkalaisilla.”
Entä mitä Jouko arvosti eniten eksoottisessa projektissa?
”Vaikeista olosuhteista ja lukuisista aikatauluyllätyksistä huolimatta projektin
kokonaisuus pysyi minusta hyvin hanskassa”, Jouko kiittelee työryhmää.
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Mauri Nissinen, transmissiosuunnittelija
Yllättävä joulu Sudanissa
Suunnitteluinsinööri Mauri Nissistä pyydettiin mukaan projektiin huolehtimaan
siirtojärjestelmien reittisuunnittelusta ja linkkiasemapaikkojen määrittelystä.
Käytännössä Mauri vastasi siitä, että sopivat siirtolaitteet löytyivät, reitit toimivat
ja että mastojen korkeus oli riittävä asemapaikoilla. Kuten monen muunkin
projektiin osallistuneen, myös Maurin lähtö matkaan tapahtui nopeasti.
Ensimmäisen tiedustelun Mauri vastaanotti huhtikuun puolivälissä ja
lentokentälle oltiin matkalla jo toukokuun seitsemäs päivä.
”Kävimme ennen lähtöä ostamassa varusteita Partioaitassa. Myyjän ilme oli
näkemisen arvoinen, kun Posti- ja Telelaitoksen pakettiauto peruutti sisään
myymälään ja me nakkelimme arvioimamme tarvikkeet autoon aina teltoista
kaasupolttimiin”, Mauri kuvailee.
Mauri on itse entinen partiolainen, joten jonkinlainen käsitys eräoloista hänellä
oli jo entuudestaan. Afrikan mantere oli Maurille kuitenkin uusi kokemus, joka
yllätti monessa mielessä.
”Alussa ilmasto, ympäristö sekä eläin- ja lintumaailma tuntuivat todella
eksoottisilta. Lintuharrastajana minulla oli kamera- ja kiikarikalustoa mukana, ja
havainnoimme eliökuntaa kotkista gaselleihin erityisellä innolla. Yllättävintä oli
kuitenkin alkukesän todella kuumat olosuhteet, sillä päivällä lämpötila ylitti 40 °C
asteen ja yölläkin lämpö oli 30 °C.”
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Mauri Nissinen, transmissiosuunnittelija
Paikallisten ystävällisyys käsin kosketeltavaa
Elo Darfurissa oli vuonna 1979 rauhallista ja kiireetöntä. Sisällissota oli loppunut
vuonna 1972 ja pahoista katovuosien kuivuuksistakaan ei parhaillaan kärsitty.
Maurille on jäänyt erityisesti mieleen paikallisten ihmisten ystävällisyys,
avuliaisuus ja iloisuus.
”Yksi esimerkki hauskoista ja mielenkiintoisista tapahtumista oli El Fasherin
kaupungissa järjestetty iltajuhla, johon arabi-insinöörit meidät veivät.
Istuskelimme ensin miesporukalla iltaa ja rupattelimme mukavia. Iltapala syötiin
yhteisestä astiasta ja vesikarahvi kiersi mieheltä miehelle. Yhtäkkiä ulkoa alkoi
kuulua rummutusta ja vieressä olevalle aukiolle kerääntyi miehiä ja naisia
juhlavaatteissaan tanssimaan paikallisia tansseja. Meidät napattiin tanssiin
mukaan, ja niinpä huomasimme hytkyttelevämme ilta-auringossa hiekan
pölistessä kuin parhaassakin diskossa”, Mauri nauraa.
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Mauri Nissinen, transmissiosuunnittelija
Kertakäyttölakanoista tehty tonttulakki
Joulu 1979 on jäänyt osalle projektilaisista ikuisesti mieleen. Joukko suomalaisia
joutui jäämään El Fasherin lentokentän hotelliin, koska lentoja Kharttumiin ei
enää lähtenyt. Jouluvalmistelut oli siis aloitettava Sudanissa, ja niistä selvittiinkin
mainiosti melkoista mielikuvitusta käyttäen.
”Eero Savolainen ja Jouko Jokinen kävivät ostamassa torilta muutaman kanan, ja
me Timo Turpeisen kanssa koristelimme ”Kysyvä ei kaapelia katko” -tarroilla
Telefennon asennusryhmän jättämän pienen muovikuusen. Askartelimme
kertakäyttölakanoista tonttulakit, keitimme jäljelle jääneestä lääkepirtusta glögit
ja saimme arabi-insinööreiltä lisäksi pari sherry-pulloa juhlan kunniaksi.”
Jouluun toi oman säväyksensä myös se, sotilasdiktaattori Nimeiri oli tulossa
alueelle pitämään puheita Tapaninpäivänä, joten Sudanin armeijan
vartiokomppania saapui hotellin ympärillä vahtia pitämään.
”Mikäs meillä oli joulua viettäessä, kun hyvin varustautuneina ja vartioituina
laulelimme suomalaisia ja sudanilaisia lauluja ja vietimme ikimuistoisen illan”,
Mauri lopettaa.
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Timo Turpeinen, televerkkosuunnittelija
Armeijan kuljetuskoneella määränpäähän
Suunnitteluinsinööri Timo Turpeinen innostui oitis Darfurin projektista, sillä
Sudanin eksoottinen sijainti ja uusien kokemusten jano vetivät nuorta miestä
eteenpäin. Timon työtehtäväksi muodostui siirto- ja keskusjärjestelmien
suunnitteleminen, mitä edelsi tarkka tutustuminen toimeksiantoon ja
lähtötilanteen selvittäminen.
Monen muun projektiin osallistuneiden tavoin Darfur oli Timon ensimmäinen
ulkomaankomennus.
”Lähdin liikkeelle siitä, että työ kyllä opettaa tekijäänsä. Heti alkuun opin, että
kulttuurierot vaikuttavat suuresti työskentelytapoihin ja että odottamattomia
viiveitä voi syntyä milloin vain. Oli hienoa oppia tuntemaan myös
maantieteellisesti meistä kovasti poikkeava alue, jonka näkeminen avarsi mieltä
ja maailmankuvaani”, Timo kertoo.
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Timo Turpeinen, televerkkosuunnittelija
Niilin risteily Sudanin pankin kanssa
Olosuhteiden karuus ja kuivuus yllättivät kaikki matkaajat, niin
myös Timon. Muina mieleenpainuvina piirteinä Timo nimeää
paikallisen kulttuurin ja organisaatioiden hierarkkisuuden ja
eräänlaisen salamyhkäisen poliittisuuden, joka vaikutti
työnteon taustalla.
”Muistan, että usein puhuttiin ’Saudi-avusta’, joka viittasi SaudiArabialta saatuun tukeen.”

Jatkoprojekteja muissa kehitysmaissa

Timo kertoo, että oli hyvä oivaltaa, että elämä afrikkalaiseen
tapaan hyvin vähäisellä materiaalisella omaisuudella voi olla
hyvinkin onnellista. Myös ammatillisesti Sudanin kokemus antoi
Timolle paljon, ja hän onkin Sudanin jälkeen tehnyt
konsultointitehtäviä muissa kehitysmaissa, kuten Sri Lankassa,
Bangladeshissa ja Tansaniassa.

Niilin risteily oli unohtumaton kokemus

18

Alpo Lopperi, asennusryhmän päällikkö
Koelinkkiä asennettiin kovissa oloissa
Darfurin projektiin kuului oleellisena osana koelinkin asentaminen, jonka suoritti
Nokia Elektroniikan asennusryhmä Alpo Lopperin johdolla. Asennuspäällikkö
Lopperi tunsi töiden suoritustavan ja laitteet hyvin, sillä hän oli itse aikaisemmin
suunnitellut laitteita ja laatinut niille mittaus- ja tarkastuspöytäkirjoja.
Ulkomaankomennukset olivat nekin tuttuja, sillä Alpo oli työskennellyt aiemmin
muun muassa Neuvostoliitossa ja Qatarissa.
Tällä kertaa kaikki ei kuitenkaan sujunut täysin suunnitelmien mukaan. Alpon
vastuualueisiin kuului laitteiden ja tarvikkeiden kuljetukset asemille,
asennusryhmän mittaus- ja asennustyöt sekä asennusryhmän perustarpeista
huolehtiminen. Hän siis vastasi käytännössä siitä, että koko järjestelmä saataisiin
toimimaan suunnitelmien mukaisesti.
Alueen infrastruktuuri oli kuitenkin hyvin puutteellinen.
”Näin jälkeenpäin ajateltuna työni keskeinen sisältö oli se, että pyrin saattamaan
olosuhteet sellaisiksi, että asennusryhmämme ylipäänsä pystyi työskentelemään
Darfurissa”, Alpo kertoo.
”Jouduimme heti aluksi toteamaan, että paikalliset eivät olleet tottuneet
aikatauluihin ja kaikki sovitut aikataulut myöhästyivät järjestäen heti aloituksesta
lähtien. Viiveet itse asiassa vain kertautuivat projektin edetessä.”
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Alpo Lopperi, asennusryhmän päällikkö
Asennusryhmän ensimmäinen seikkailu
Projektin alettua eteen tuli heti yllätys – linkkiyhteys El Fasherin ja El Geneinan
välillä ei toiminut ja kaupunkien välille tarvittiin toistinasema. Tämän
rakentaminen hyväksyttiin sekä Suomessa että Sudanissa.
”Koska Darfurin alueella ei ollut kunnollisia topografikarttoja, etsimme
maastosta kenttävoimakkuusmittausten avulla toistinasemalle sopivan paikan ja
laskimme maston korkeuden. Sovimme, että paikalliset rakentavat aseman ja
linkkimaston, ja me tulemme sen jälkeen asentamaan laitteet sekä suorittamaan
tarvittavat mittaukset.”
Lopperin ryhmä palasi Suomeen, ja rakennusaikataulun umpeuduttua he ottivat
telexillä yhteyttä paikallisiin. Kysymyksiä oli kaksi: olivatko asema ja masto
valmiita ja voisivatko suomalaiset tulla suorittamaan asennustyöt. Myönteinen
vastaus saapui pian telexillä.
”Saavuimme ryhmän kanssa El Geneinaan, josta meidän piti siirtyä varsinaiselle
toistinasemalle. Tässä vaiheessa kävi ilmi, että koko aseman rakennustöitä ei oltu
edes aloitettu, ja ryhmämme matka oli turha”, Alpo kertoo ja jatkaa:
”Seuraavalla kerralla varmistimme aika monesta lähteestä, että asema tosiaan oli
valmis. Kyllä se lopulta valmistuikin, sillä paikalliset olivat saaneet El Geneinan
varuskunnasta apua ja rakennustyöt suoritettiin 200 sotilaan voimin.”
Alpo kertoo, että hän ymmärsi projektin edetessä, miten paikallisille oli miltei
mahdotonta vastata kysymyksiin kieltävästi, joten väärinkäsityksiä syntyi jo
tästäkin syystä.
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Alpo Lopperi, asennusryhmän päällikkö
Ruoka syötiin porukalla sormin kulhosta
Ennen projektin käynnistymistä asennusryhmä oli tehnyt tutustumismatkan
Darfuriin ja saanut jonkinlaisen kuvan alueen olosuhteista. Lopperin ryhmän työ
tehtiin käytännössä kokonaan maastossa, missä olot olivat rankat. Tarkoista
valmisteluista huolimatta asennusryhmä joutui kovan tilanteen eteen.
”Meillä ei ollut projektin ensimmäisen vaiheen matkalla sissimuona-annoksia
mukana. Kohtasimme heti suuria vaikeuksia ruoan saannissa, ja koko
asennusryhmän väki laihtui vaarallisen oloisesti. Poikien kunto laski niin
huonoksi, että aloin jo pelätä maastotöissä onnettomuuden mahdollisuutta. Sain
neuvoteltua meidät mukaan paikallisten ruokailuun, johon osallistuimme hieman
hämillämme. Ruoka syötiin suurella joukolla isosta vadista suoraan sormin.
Totuimme järjestelyyn kuitenkin pian, ja söimme loppujen lopuksi ihan
kohtuullisella ruokahalulla”, Alpo kertoo.

Darfurin projekti oli kaikille osanottajille merkittävä kokemus, niin myös Lopperin
porukalle. Uutta tietoa kertyi niin ammatillisesti kuin elämästä ylipäätäänkin.
Opetuksia on lukuisia, mutta erään asian Alpo kertoo ymmärtäneensä
perinpohjaisesti.
”Tällaisissa projekteissa Suomessa kirjoituspöydän ääressä tehdyt aikataulut
eivät pidä. Myöhemmin kehitin kertoimet, joilla aikataulut sovitettiin eriasteisiin
kehitysmaihin. Sudanin osalta kertoimeksi saatiin 2,0”, Alpo hymyilee.
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Osmo Hörkkö, transmissioasiantuntija
Asennustöissä ei riitä pelkkä taito – hyvästä kunnosta apua
Darfurin projektiin toimitettu Nokian digitaalinen radiolinkki oli entuudestaan
tuttu Osmo Hörkölle. Hän tarttui mielellään työehdotukseen, joka piti sisällään
muun muassa radiolinkkien asennukset ja testimittaukset. Darfurin projekti
houkutteli jo siksikin, että se oli Osmon ensimmäinen työkokemus ulkomailla.
Matkaan valmistauduttiin huolella, ja Osmo pyrki kartoittamaan kohdemaan
olosuhteita tarkasti etukäteen. Matkaan lähtevä ryhmä tutustui myös
laitejärjestelmään ja pyrki hankkimaan tarpeellisen informaation siitä, mitä
tuleman pitää. Mutta kuten muutkin Darfurissa mukana olleet, myös Osmo koki
monia yllätyksiä heti alusta alkaen.
”Ensimmäinen ulkomaan työmatka näinkin eksoottiseen maahan yllätti
etukäteiskuvitelmat suoralta kädeltä esimerkiksi kuuman ilmanalan ja ruoan
saannin sekä kulkemisen vaivalloisuuden suhteen.”
Yllätyksenä eteen tuli myös se, että asennettu järjestelmä ei alkanutkaan toimia
odotetusti, vaan tarvittiin lisätoistinasema täydentävine laitetoimituksineen ja
lisämatkoineen.
”Lisätoistinaseman sähkönsyöttö toteutettiin aurinkokennoilla ja erään myrskyn
aikana aurinkokennot irtosivat asennusalustastaan ja tuhoutuivat täysin. Tämän
vuoksi tarvittiin jälleen yksi asennusmatka lisää”, Osmo kuvailee.
Kuva Sunin kylästä. Etualalla näkyy kylästä Ufugon huipulle johtava polku.
Alkumatkasta polku on hyvälaatuista, mutta myöhemmin muuttuu kivikkoiseksi
jyrkänteiden reunalla ja solissa kulkevaksi kapeaksi uraksi, jota pystyy kulkemaan
ainoastaan jalan, aasilla, muulilla tai kamelilla. Hevonen on liian säikky, joten se
ei sovi tavaroiden kuljettajaksi. Matka kylästä huipulle on n. 8 km ja korkeuseroa
n. 1 km.
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Osmo Hörkkö, transmissioasiantuntija

Mutkia lentomatkassa
Koko projekti useine erilaisine matkoineen oli jo kokemus sinänsä, mutta yhtenä
erityispiirteenä Osmolle on jäänyt mieleen lentomatkustaminen.
”Pidempien välimatkojen kulkeminen lentokoneilla ei ollut mitenkään
yksinkertaista puuhaa. Kerran istuimme El Fasherin kentällä lentokoneessa jo
sisällä, kun lentäjät totesivat koneemme moottorin vialliseksi. Lähtömme
luonnollisesti peruuntui, ja jouduimme odottamaan viisi vuorokautta ennen kuin
korjaukseen tarvitut osat saapuivat ja kone oli korjattu. Uusi lähtöyritys onneksi
onnistui, ja pääsimme turvallisesti Khartumiin.”
Venymiskyky kultaakin arvokkaampi
Osmo havaitsi heti projektin alettua, että paikallisten ihmisten kulttuuri,
elämäntavat ja elinolosuhteet olivat jotakin aivan muuta mihin Suomessa
ryhmäläiset olivat tottuneet.
”Tällaisissa projekteissa ei riitä pelkästään hyvä laite- ja järjestelmätuntemus,
vaan onnistuminen vaatii myös hyvää fyysistä kuntoa ja erityisen pitkää pinnaa.
Vasta tällaisissa ääriolosuhteissa oppii tuntemaan työtoverinsa kunnolla.
Arvostan eritoten mukana olleiden henkilöiden venymiskykyä ennalta
arvaamattomissa olosuhteissa”, Osmo kiittelee.
”Paikallisten ajattelutapa laajensi paljon omaa ajatusmaailmaani, ja sain monesta
asiasta itsekin oppia. Todella vähälläkin voi tulla hyvin toimeen. Yksi
mielenkiintoinen yksityiskohta oli myös se, että ongelmatilanteissa paikalliset
pyysivät aina ensimmäiseksi apua Allahilta”, Osmo hymyilee.
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Veli-Matti Ristolainen, transmissioasiantuntija

Juomaksi akkuvettä ja ruoaksi puolikas keksi
Veli-Matti Ristolainen toimi asennusryhmässä transmissioasiantuntijana. VeliMatti teki paljon työtä kenttäolosuhteissa, ja muistellessaan taannoisia
seikkailuja hän intoutuukin kuvaamaan tilanteita värikkäästi.
”Ensimmäisenä tulee mieleen lento Khartumista El Fasheriin Herkules-nimisellä
kuljetuskoneella. Saimme Petteri Voutilaisen kanssa "istumapaikat"
verkkokeinusta, joita olin aiemmin nähnyt vain amerikkalaissotilaiden käytössä
elokuvissa. Land Rover ja tavarankuljetuslaatikot kulkivat nekin siististi mukana.
Perille päästyämme kokenein paikallinen kuljettaja lähti ajamaan meitä Suniin.
Sen verran olin nuorena suunnistanut, että maamerkkien perusteella havaitsin
samojen vuorten olevan oikealla, jotka olivat tuntia aiemmin olleet vasemmalla
puolellamme”, Veli-Matti muistelee.
Perille Suniin Veli-Matin ryhmä pääsi kuitenkin ehjin nahoin, joskaan ei
suunnitellussa aikataulussa. Sunissa vastassa odotti enää kahdeksan kilometrin
matka ja 1200 metrin nousu vuoren huipulle. Korkeasta ilmanalasta huolimatta
nousu ei tuottanut suurempia ongelmia, mutta legendaariseksi sen sijaan
muodostui ensimmäinen yö.
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Veli-Matti Ristolainen, transmissioasiantuntija
Villiintyneet apinat turvallisuusriskinä
”Nukuimme ensimmäisen yön teltassa. Muistan vieläkin kristallin kirkkaana
paikallisten muistutuksen siitä, että apinat voivat villiintyä jos niiden poikanen
lyö esimerkiksi varpaansa kiveen, sillä aikuiset apinat tulkitsevat tämän ihmisen
hyökkäykseksi. Tämän jälkeen apinat voivat tulla repimään ihmisen kappaleiksi”,
Veli-Matti kertoo.
Apinoita ei ensimmäisenä yönä näkynyt, mutta tunnelma oli muuten melko
levoton.
”Kaikki meni aluksi hyvin, kunnes jokin ”hiiri” syöksyi teltan alle ihan pääni
viereen. Käteni olivat makuupussin sisällä alaspäin sojottamassa, joten ainoa
tapa reagoida tilanteeseen oli yrittää nitistää ”hiiri” kumauttamalla sitä otsalla
teltan lattian läpi. Loppuyö sujui hyvin, mutta seuraavana aamuna siirsimme
teltan suosiolla laiteaseman sisälle.”
Seuraava yllätys oli ruokavarastojen loppuminen. Miehet suorittivat
tarkistuslaskelmat, ja tulos oli lohduton.
”Totesimme, että juomavesi loppuu, joten joimme kallisarvoista akkuvettä, joka
oli tarkoitettu laiteaseman akuille. Muutaman päivän jälkeen aamupala oli
”runsas” – kuppi teetä ja puolikas Suomesta tuotu keksi. Päivälliseksi saimme
jokainen puolikkaan sissimuonapakkauksen. Juomavesitäydennystä saimme kyllä
eräänä päivänä, mutta aasilla juomaa tuoneen miehen vesi oli pakattu nyljettyyn
koirannahkaan. Todella taivaallisen makuinen täydennys”, Veli-Matti nauraa.
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Veli-Matti Ristolainen, transmissioasiantuntija
Öljylamppu paljasti raa’at sisäelimet
El Geneinaan saavuttuaan Veli-Matin ryhmä yllättyi, ettei Sudanin tärkeässä
kauppakeskuksessa ollut sähköjä.
”Saavuimme kaupunkiin iltamyöhällä, eivätkä rajavartijat päästäneet meitä
sisään kaupunkiin. Nukuimme yön Land Roverissamme, joka oli täynnä tavaraa.
Makuutilaksi jäi noin puoli metriä katon ja tavaravuoren väliin, joten yöstä tuli
kuuma. Olipahan tiimillä ainakin yhteenkuuluvuuden tunnetta.”
Mieleen on jäänyt myös paikallisen kuvernöörin illallinen.
”Järjestelyt olivat upeat ja ruokaa oli niin että pöydät notkuivat. Olin meidän
tiimistä ensimmäisenä jonossa kahmimassa ruokaa, ja huomasin öljylamppujen
valossa, että yhdessä kupissa oli raakoja sisäelimiä. Varoitin näistä muita
ryhmämme jäseniä, johon Alpo Lopperi totesi, että ’onhan meillä rokotukset, ei
tässä tarvitse hätäillä’.”
Tarinoita Veli-Matilla on vaikka kuinka monta, mutta vielä yksi niistä on jäänyt
hänelle erityisesti mieleen.
”Paluumatkalla Khartumiin ja istuimme jo koneessa, kun toisen moottorin
käynnistymisessä syntyi jokin ongelma. Kenttämies tunki moottoriin
sammuttimen suuttimen, joka jäi sinne kiinni. Kapteeni sammutti moottorin ja
lähti kireissä tunnelmissa suutinta irrottamaan. Moottorin uudelleen
käynnistämisen jälkeen kapteeni toteaa, ettei öljyä ole riittävästi. Kotimatkamme
myöhästyi parilla päivällä, sillä öljyä Khartumiin saatiin vasta seuraavalta
lennolta”, Veli-Matti lopettaa.
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