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Projektin ohjasi lehtori Tiina Leppäniemi.

Uudelta puheenjohtajalta:

Uusi kausi alkamassa
Jos syksyllä on aina hieman haikeaa tehdä
syyshuoltoja laittaessaan moottoripyörää
talvisäilytykseen, on tunnelma näin keväällä sitäkin innostavampi, kun uusi kausi on
alkamassa. Keväthuollon jälkeen ovat edessä
taas lukuisat hienot pyörämatkat.
Uusi kausi on alkamassa myös moottoripyöräkerhossamme, sillä on aika kiittää Kyösti Väkeväistä,
joka on toiminut viimeiset kaksi vuotta yhdistyksemme puheenjohtajana. Lämmin kiitos myös vuosikokoukselle luottamuksesta, jotta saan jatkaa tehtävässä hänen jälkeensä. Kerhomme on sillä tavoin
minulle kovin arvokas, kun sain olla sitä yhdessä
kollegojen (Taina Junttila, Mikko Karppanen, Satu
Hyökki ja Hannu von Brandenburg) kanssa perustamassa pian vuosikymmen sitten vuonna 2010 ja
toimia silloin ensimmäisenä puheenjohtajana.
Uuden kauden alkaessa asetan tavoitteeksi löytää
yhdistykseen lisää uusia pyöräileviä kollegoja,
kehittää yhdistyksen sähköistä viestintää sekä
luoda kerholle uusia toimintamuotoja, jotka voivat
tuottaa jäsenille niin hyötyä, iloa kuin uusia kokemuksia.
Olen työskennellyt ammattikorkeakouluissa vuodesta 1996 ja nykyään toimin Laureaammattikorkeakoulun rehtorina ja toimitusjohtajana. Moottoripyöräilyn aloitin vasta viime
vuosikymmenellä samaan aikaan, kun olin aloittanut työt koulutusalajohtajana Laureassa. Olen
viehättynyt custom-pyörien tarjoamasta ajokoke-
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muksesta ja nykyinen pyöräni on sarjassaan jo
kolmas. Käytetyn Suzuki Intruder Volusian (800
cc) hankin ajoon kaksi vuotta sitten ja ikuistin
hetken oheiseen kuvaan. Kuten kaikki tietävät, on
pyörän hankinta kovin merkityksellinen hetki!
Erinomaista uutta ajokautta kaikille ja
nähdään viimeistään tienpäällä!
Jouni Koski
puheenjohtaja

Entisen puheenjohtajan tervehdys
MC UAS edistää toiminnallaan motoristien turvallista liikennekulttuuria. Käsittelin viime vuonna
kirjoituksessani motoristien turvallisuutta. 2015-17
vuosien aikana tapahtunut hyvä kehitys katkesi
viime vuonna. 2018 motoristeja menehtyi liikenteessä peräti 24 (12 2017). Näistä 40% oli ikäryhmässä 15-24 vuotiaat. Tiedot ovat Liikenneturvan
tammikuussa julkaisemia tietoja. Vaikka nykykäytäntö on, että nuorilta motoristeilta edellytetään
ajokortit, niin tämä ei kuitenkaan poista tarvetta
ennakoivalle ajolle. Turvallisuustyölle on siis jatkuva tarve.
Perinteisellä MC UAS seminaarimatkalla 2018
tutustuttiin tällä kertaa kahteen ammattikorkeakouluun Oulussa ja Seinäjoella. Kiitokset molemmille ammattikorkeakouluille mahdollisuudesta ja
toimintaan tutustumista. Kun vierailtiin kahdessa
paikassa, niin kilometrejä tuli reilummin ja mikäs
siinä. Se on moottoripyöräilyn ydintä. 2019 vuonna käännetään etupyörä kohti Lappeenrantaa Saimaan ammattikorkeakouluun. Tervetuloa mukaan
reissulle, hienoja reittejä löytyy kaakosta.
Lopuksi lämpimät kiitokset opiskelijoille Wheelers-lehden tekemisestä. Lukijoille oikein mukavaa
ajokautta 2019!
Motoristiterveisin,
Kyösti Väkeväinen
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Kyöstin matkakertomus Kanadasta
myöhemmin tässä lehdessä

Projektipäällikön tervehdys
Tietämykseni moottoripyöristä rajautuu lähinnä
lapsena katsomaani Prätkähiiret-piirrossarjaan.
Olen silti projektipäällikkönä moottoripyöräkerhon jäsenlehden tekemisessä. Kuulostaa varmasti
yhtä loogiselta kuin ateisti olisi ehdolla seurakuntavaaleissa. Mielestäni on kuitenkin hienoa avata
uusia maailmoja oman boksin ulkopuolelta. Erityisesti uusilta ihmisiltä oppii paljon uutta ja keskustelut ovat usein kiinnostavia. Tästä syystä omassa
jutussani MotoGP:n tulosta Suomeen oli hienoa
haastatella Moottoriliiton puheenjohtaja Tapio
Nevalaa. Kirjoittamani teksti ei ammattilaisen
lausunnoista huolimatta ole mikään moottoripyöräjargonin ABC. Onneksi projektissa oli mukana
myös henkilöitä, joille aihe ei välttämättä ole yhtä
vieras. Tekstejä syntyi niin moottoripyöräliikkeen
kuin poliisinkin näkökulmasta unohtamatta tiukkaa faktaa moottoripyöristä.
Uusi ihminen, uusi näkökulma
Projektissa ei ollut pakko haastatella ketään, jos
tekstiä sattui tulemaan omastakin päästä. Minulle
oli kuitenkin alusta asti selvää, että haluan haastatella jotakuta. Aikaisemmin kouluaikanani olen
haastatellut muun muassa entistä jalkapalloilija
Mika Kottilaa. Hänen kanssaan keskustellessa aikaa vierähti pari tuntia, koska aiheena oli minulle
rakas jalkapallo. Nyt tilanne oli täysin toinen haastatellessani minun maailmani ulkopuolelta Moottoriliiton puheenjohtajaa liittyen Iitin Kymiringillä
järjestettävää MotoGP-kilpailua. Toisaalta näkökulmani aiheeseeni oli hyvin tapahtumakeskeinen
ja toki moottoriurheilu on urheilua siinä missä jal-
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kapallokin. Tutustuessani aiheeseeni aloin kiinnostumaan siitä, ja haastatellessani alan asiantuntijaa
innostuin aiheestani yhä enemmän. Keskusteluni
Moottoriliiton puheenjohtajan kanssa oli antoisa ja
se avarsi minulle yhä enemmän Kymiringin ja MotoGP:n saloja. Juttuun syventyessäni olin varma
yhdestä asiasta: haluan päästä katsomaan Suomen
MotoGP-kilpailua ensi vuonna. Tämä on hyvä
esimerkki siitä, mihin keskustelu uuden ihmisen
kanssa voi johtaa.
Tylsistä raporteista luovuuteen
Jäsenlehden kirjoittaminen tarjoaa projektina jotain
erilaista verrattuna useisiin ammattikorkeakoulun
projekteihin. Se tarjoaa mahdollisuuden oppia
monipuolisesti useita asioita. Se ei ole vain ainaista raporttien kirjoittamista vaan mahdollisuus
luovuuteen ja uusiin asioihin. Projekti kehittää
kirjoitustaitoja, joita niin harvoin muissa projekteissa opetellaan. Eikä sovi unohtaa myös tekstien
taittamista ja mahdollisia haastattelutaitoja. Opiskelemme kaikki liiketaloutta, joten tuskin meistä
toimittajia tulee. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
projektissa oppimamme taidot menisivät hukkaan.
Päinvastoin kyseinen projekti kehittää niitä taitoja,
joita monissa projekteissa ei kehitetä. Viimeisimpänä positiivisena asiana voin todeta, että moni pitää
tätä projektia yhdestä hauskimmista ja antoisimmista projekteista koko kouluaikana. Kunnia siitä
kuuluu koko MC UAS-kerhon väelle.

Hyvällä porukalla hyvään lopputulokseen
Projektin toimituskunta koostui toimittajakokemukseltaan aloittelijoista, mutta innostus ja mielikuvitus varmasti korvaa kokemuksen. Olimme
kuitenkin pääosin kaikki toisillemme tuttuja, joten
projekti sujui alusta asti kuin rasvattu. Tämänkaltaisessa projektissa siitä on hyötyä, että uskaltaa
antaa negatiivista palautetta positiivisen palautteen lisäksi. Kritiikki parantaa tekstejä ja sitä kautta taitoja. Toivottavasti panostuksemme tuottivat
kiinnostavan lopputuloksen. Projektipäällikkönä
voin ylpeästi sanoa olevani lopputulokseen tyytyväinen. Kiitos MC UAS mahdollisuudesta opettavaiseen projektiin. Ja vaikka tämä teksti tulee vain
projektipäälliköltä niin kiitos tulee kaikilta.
Terveisin,
Anssi Kuittinen

Mopopojasta moottoripyöräpoliisien koulutusvastaavaksi
TEKSTI & KUVAT: JANI BERG & JIMI KAISKO

Tampereen Poliisiammattikorkeakoulun moottoripyöräpoliisin koulutusvastaava Ylikonstaapeli Kimmo Järvinen on pitkän poliisiuran
tehnyt ammattilainen, joka ajaa MP-messuilla
kaikkien motoristien asiaa.
Menoa ja melskettä moottoripyörämessuilla
Vuosittain helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna
järjestettävät moottoripyörämessut ovat moottoripyöräilystä kiinnostuneille henkilöille kuin kauan
odotettu karkkipäivä. Tapahtuman järjestäjät onnistuivat tänäkin vuonna tarjoamaan yleisölle laadukkaan ja monipuolisesti kattavan kokonaisuuden.
Päätimme sukeltaa messufiilikseen toisena tapahtumapäivänä. Harhailimme aikamme ympäri Messukeskusta etsien poliisien messuständiä kymmenien
muiden joukosta tuhansien ihmisten massassa.
Löysimme miekkaleijona -logoihin puetut ständit
pienen etsinnän jälkeen. Poliiseja oli paikalla useampi kuudelta eri asemalta. Meidät ohjattiin messuesittelystä vastaavan Kimmo Järvisen puheille. Kimmo
Järvinen on 49-vuotias ylikonstaapeli Lohjalta. Hän
vastaa Tampereen Poliisi ammattikorkeakoulussa
moottoripyöräpoliisien koulutuksesta.
Järvinen on ollut poliisina vuodesta 1991 lähtien.
Hän toimi 23 vuotta moottoripyöräpoliisina ennen
siirtymistään koulutuksesta vastaamiseen. Poliisien messujärjestelyt alkavat hyvissä ajoin melkein
vuotta ennen messupäivää, jotta henkilöstöresurssit
saadaan setvittyä ja järjesteltyä. Järvinen painotti,
että MP-messut ovat poliisille tärkeä ”näyteikkuna”,
jossa saadaan tuotua kansan tietoon virkavallan
työtapoja ja arkipäivää. ”Messut järjestetään po-
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liisihallituksen kanssa ja tällaiset tapahtumat ovat
aina mukavia, kun on yhdessä tekemisen meininki”, Järvinen mainitsee.
Järvisen kiinnostus moottoripyöriin alkoi jo nuorena mopoilun ja kevytmoottoripyöräilyn merkeissä.
Varusmiespalveluksen aikana poliisin ammatti
alkoi herättämään kiinnostusta. Armeijan suorittamisen jälkeen hän päätti hakea poliisikouluun,
ja sinne päästyään teki itselleen harrastuksesta
ammatin moottoripyöräpoliisina. Järvinen ajelee
kesäisin vielä 10 vuoroa moottoripyöräpoliisina ja
vapaa-ajalla poikansa ja isänsä moottoripyörillä.
Heillä oli vaimonsa kanssa moottoripyörät vielä
muutama vuosi sitten, mutta perheenlisäyksen
takia he luopuivat omista moottoripyöristään.

”Jokainen poliisi joutuu ajoittain takaa-ajo tilanteisiin”
Moottoripyöräpoliisin päivä koostuu normaaleista
poliisin liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvistä
tehtävistä sekä lähimmän partion periaatteesta.
Kyseinen periaate tarkoittaa, että ilmoitettuun
paikkaan lähtee lähimpänä oleva partio suorittamaan tehtävää. Vaativimmissa tilanteissa paikalle hälytetään useampia partioita. Takaa-ajot,
eli seuranta-ajot ovat valitettavasti osana työtehtäviä, mutta tällaisia tilanteita pyritään ennalta
ehkäisemään. Seuranta-ajoissa harkitaan tarkasti
niiden tarpeellisuutta ja turvallisuutta pakenevan
henkilön sekä sivullisten osalta. Lähtökohtaisesti
karkuun lähtevät pysäytetään aina erilaisia keinoja

käyttämällä. Moottoripyöräpoliisit ovat seurantatehtävissä useimmiten toiminnallisesti tehokkaita, sillä moottoripyörät ovat kooltaan pieniä ja
kiihtyvät nopeasti. Lisäksi pyörällä saavutettava
huippunopeus on riittävä ja ennaltaehkäisevä
vaikutus on suuri, jolloin tilanteet yleisimmin
raukeavat nopeasti. ”Valitettavasti jokainen poliisi
joutuu ajoittain seuranta-ajo tilanteisiin”, Järvinen
harmittelee. Myös moottoripyöräpoliisi kantaa
työaikanaan virka-asetta, mutta Järvisen ei ole tarvinnut koko 28-vuotisen uransa aikana kertaakaan
laukaista asettaan. Tämä kuvastaa hyvin Suomen
turvallisuuden tasoa ja miten poliisin arvokas työ
näkyy yhteiskunnassa.
Järvisen mukaan parhaimmat työpäivät ovat
PR-tapahtumia, jolloin pääsee tapaamaan ihmisiä
ja ennen kaikkea lapsia. Tilaisuuksissa saa monipuolisesti kertoa ja vastata poliisin ammattiin
liittyviin kysymyksiin, ja tehdä samalla ennaltaehkäisevää työtä. Toiminnallisella puolella, eli
kenttätyöskentelyssä mukavimpia työpäiviä ovat
hänen mielestään olleet erityisesti tilanteet, joissa
on saanut käyttää konkreettisesti hyväksi poliisimoottoripyörää sekä koulutusta tilanteen ratkaisemiseksi. Nämä ovat juuri niitä hetkiä, joissa pyörän tehokkuudesta ja tuloksellisesta poliisityöstä
on ollut hyötyä tilanteen ratkeamisessa. ”Ikävintä
tai vähemmän mukavaa on ollut silloin, kun olet
moottoripyöräpoliisina ja ulkona on kylmää sekä
sateista”, Järvinen toteaa.
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Moottoripyöräpoliisien koulutus
Moottoripyöräkoulutuksen tavoitteena on antaa
hyvät valmiudet toimia työturvallisesti moottoripyörällä erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Koulutukseen osallistuu vuosittain 280 poliisia yhteensä
17 erilaiselle kurssille. Moottoripyöräpoliisin
kurssit ovat ammatillista täydennyskoulutusta,
eli koulutukseen voidaan valita vain poliisikoulutuksen suorittanut henkilö. Moottoripyöräpoliisin peruskurssin aloittaa vuosittain enintään
16 poliisia. Kurssilaiset valitaan kahden päivän
mittaisilla pääsykokeilla. Hakijoiden osaamistaso
mitataan teoria- ja ajotaitokokeilla sekä fyysisillä
kokeilla. Pääsykokeissa muun muassa työnnetään
moottoripyörää ajovarusteissa 460 metrin matka,
ja aikaa suoritukseen saa kulua enintään kolme
minuuttia. Ajotaidollisessa kokeessa mitataan
hakijan valmiuksia hallita moottoripyörää erilaisissa käännöksissä ja pujotteluissa. Peruskurssi
kestää seitsemän viikkoa: neljä viikkoa syksyllä
ja kolme viikkoa keväällä. Kurssilla opiskellaan
muun muassa tieliikenne- ja maastoliikennelakia,
hälytysajo-ohjeita sekä moottorin rakennetta ja
ajotekniikkaa.
Tällä hetkellä moottoripyöräpoliiseja on Suomessa
169. Moottoripyöräpoliisin ajokausi sijoittuu huhti-lokakuulle, ja normaalin moottoripyöräpoliisin
ajokauteen kuuluu keskimäärin 41 käyttökertaa.
Ajokausi aloitetaan keväällä kahden päivän ”läm-

mittelykurssilla”, jossa ajetaan motocrossia, taitoajoa ja asfalttiajoa. Kurssin jälkeen saa ajaa taas
tienpäällä koko ajokauden yli. Lämmittelykurssi
on pakollinen vuosittain, vaikka moottoripyörän
käsittelystä olisi vuosien kokemus.
Järvisen mukaan on tärkeää tuoda viestiä messuille siitä, että motoristit harjoittelisivat säännöllisesti myös hidasta ajoa, jotta ajaminen liikenteessä sujuisi turvallisesti. Motoristi, joka osaa
käsitellä moottoripyörää pienessä tilassa hitaalla
nopeudella ja tiukoissa kurveissa, selviää hyvin
myös liikenteen seassa.
Kaksipyöräinen työväline lähtee, kuin se kuuluisa hauki rannasta
Moottoripyöräpoliisien ajokalustosta löytyy
yhteensä 70 ajokkia. Puolet kaksirenkaisista ovat
Kawasakin tehokkaita ZZR 1400 ja Z1000SX mallin ”motskareita” ja loput 35 kappaletta koostuvat
Yamaha FZS, Honda VFR ja KTM Adventure
merkkisistä moottoripyöristä. Virkatehtävissä
”ajojahtien” aikana nopeudet saattavat nousta
hyvinkin suuriin lukemiin, joten pyöristä tulee
löytyä tarpeeksi potkua. ”Pyörien on oltava tehokkaita, niin ei aina tarvitse ajaa täysiä”, Järvinen tuumasi.
Teknologia kehittyy vauhdilla, jolloin myös poliisien varustusta päivitetään säännöllisesti. Nykyään moottoripyöräpoliisi pystyy kirjoittamaan
sakot tietokoneella ja tulostamaan sakkolapun
suoraan pyörän sivulaukussa olevalla tulostimella. Lisäksi ”menopeleissä” on näkyvillä oleva
tutka, keskinopeusmittari, navigaattori, video- ja
hälytyslaitteisto, radio, lisäakku ja kuljettajien
omia tavaroita esimerkiksi lisähanskat.

Moottoripyöräliike kolmannessa sukupolvessa
TEKSTI & KUVAT: JANI BERG & JIMI KAISKO

Oy Frank Nyman Ab on jo kolmannessa sukupolvessa toimiva moottoripyöräliike, joka
perustettiin vuonna 1966. Yrityksellä on yli 50
vuoden kokemus moottoripyörien myynnistä,
huolloista sekä ajovarusteista. Isä-Frank perusti yrityksen harrastuksen pohjalta lähteneestä
kipinästä, ja liike onkin toiminut jo vuosikymmeniä Espoon Kilossa. Tänä päivänä Frankin
poika Ben on siirtynyt yrityksen johtoon ja
kouluttaa vanhimmasta pojastaan itselleen
seuraajaa.

Ben Nyman, 56
•
•
•
•

Kotoisin Espoosta
35 vuotta työkokemusta
perheyrityksessä
12 vuotta Superbikeluokan kilpakokemusta
Innokas penkkiurheilija
ja Liverpool-fani

Saavumme aurinkoisena maaliskuisena aamuna
Espooseen perinteikkään moottoripyöräliikkeen
pihaan. Pihassa näkyy työn touhussa olevia
ihmisiä ja perheyrityksen ovia availlaan uutta
työpäivää varten. Astumme sisään liikkeeseen ja
meitä vastaan tulee hyväntuulinen partasuinen
mies. Tämä mies on moottoripyöräliike Frank Nymanin toimitusjohtaja Ben Nyman. Hän toivottaa
meidät tervetulleeksi ja johdattaa vieraat taukotilaan rauhallisempaan ympäristöön. Nyman kysyy,
maistuuko pojille kahvi? Pojillehan maistuu.
Yrityksen ensiaskeleet
Nykyisen perheyritys Frank Nymanin ensiaskeleet
tapahtuivat vuonna 1966, jolloin Frank Nyman
päätti harrastuksesta lähteneen kiinnostuksen
ansioista perustaa autoille tarkoitetun huolto- ja
korjausliikkeen. Nymanin ajatusmaailma kuitenkin osittain muuttui 1960-luvun loppuun mennessä ja hän päätti lisätä palveluihin kaksipyöräiset
ajoneuvot. Siitä lähtien moottoripyörät ovat olleet
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tämän perheyrityksen suurin tulonlähde. Vuokratilat, joissa yritys sai alkunsa, olivat aikaisemmin
toimineet kasvihuonetiloina. Vanhoissa tiloissa oli
puutteita ja niissä kävi entisaikaan jopa varkaita.
Yritys on muuttanut vuosien varrella vanhoista tiloistaan uusiin omistustiloihin, joissa on paremmat
puitteet sekä kattavammat hälytysjärjestelmät.
Perinteikäs perheyritys on nähnyt vuosien varrella
ylä- ja alamäkiä. Suomessa vuosina 1989-1993 vallinnut lama vaikutti yrityksen menestykseen. Tuol-

loin Suomessa myytiin vain noin 1000 kappaletta
uusia moottoripyöriä. Tähän aikaan Frank Nyman
joutui vähentämään työntekijöitä, mutta haasteista
ollaan selvitty periksiantamattomalla asenteella.
Nykyään Frank Nymanilla myydään moottoripyöriä vuoden aikana 200-250 kappaletta. Myydyistä
pyöristä noin 100 on uusia ja loput koostuvat käyte-

tyistä pyöristä. Huhtikuusta heinäkuuhun kestävä
sesonkiaika on kiireisintä moottoripyöräliikkeessä
ja päivät venähtävät pitkiksi. Tästä syystä työnte-

kijät pitävät kesälomansa pääosin vasta sesongin
jälkeen.
Kisastartteja koti- ja ulkomaisissa kilpailuissa
Ben Nymanin aloittaessa työskentelyn perheyrityksessä vuonna 1984, aloitti hän samalla kilpauran 750-kuutioisten Superbike-luokassa. Superbike-pyörät rakennettiin käytännössä rungosta
alkaen erikoistyönä ja tuotantopyörästä jäljellä
oli vain moottorilohko. Team Kawasaki Finlandin peräsimessä kilpailukokemusta kertyi vuosien saatossa sekä kotimaisista, että ulkomaisista
kilpailuista. Ranskassa vuosittain järjestettävää
Le Mansin 24 tunnin yhtämittaista ajokilpailua
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hän pääsi ajamaan kokonaiset seitsemän kertaa.
Vuorokauden mittaiset kilpailut eivät ole itsestäänselvyys, sillä ne vaativat jokaiselta tiimiltä
valtavan määrän työtä. Ajoradan kapasiteetista
riippuen karsinnoissa saattaa olla yli sata pyörää ja
loppukilpailuun pääsee 50-60 tiimiä, joiden kesken
ratkaistaan kilpailussa eniten kilometrejä ajanut
yksittäinen pyörä. Yhtä pyörää kohden täytyy olla
aina vähintään kolme kuljettajaa.
Suurempia haavereita kilpailujen keskellä hänelle
ei ole onneksi urallaan sattunut, vaikka kyseessä
onkin ollut laji, jossa ainoastaan nopeus ratkaisee. ”Ensimmäisellä kilpailukaudella minulle tuli
monia kaatumisia yliyrittämisten vuoksi. Solis- ja

kylkiluita on joskus mennyt poikki, mutta sen
suuremmilta vahingoilta olen säästynyt”, Nyman
toteaa. Yksi hänen mieleenpainuvimmista kilpailumuistoista sijoittuu Ruotsin Anderstorpissa
järjestettyyn vuorokauden yhtämittaiseen ajokilpailuun, jossa Nymanin edustama talli sijoittui tapahtumarikkaiden vaiheiden jälkeen viidenneksi.
Kokonaisesta vuorokaudesta vettä satoi 23 tuntia
ja ainoastaan viimeinen tunti kisattiin pisaroitta.
Ilman vastoinkäymisiä ei hänen tallinsa pystynyt
läpikäymään kisaa. Vielä tuntia ennen mittelön
päättymistä he olivat kolmantena, mutta varikkokäynnillä renkaanvaihdon yhteydessä jarrusatula
jumittui. Tämä johti jarrun päälle jäämiseen, ja
lopullinen sijoitus oli viides.

Kaikki huolloista hupiajeluihin
Ovesta saapuva asiakas on tyypillisesti noin
40-vuotias henkilö. Moottoripyöräkulttuurin
muuttuessa yhä enemmän nuorempia naisia astelee moottoripyöräkortin saadessaan liikkeeseen
etsimään itselleen sopivaa kaksipyöräistä menopeliä. Vakioasiakkaita yritykselle on tarrautunut
vuosien varrella satoja. Yritys järjestää vuosittain
kahdesta kolmeen ajotapahtumaa, jonka tarkoituksena on antaa asiakkaille mahdollisuuden käydä
koeajamassa erilaisia moottoripyöriä ja sitä kautta
auttaa löytämään heille sopiva pyörä. Jokainen
yrityksessä myynnissä oleva pyörä löytyy Nettimoto-verkkosivuilta.
Palveluista löytyy lisäksi talvisäilö, johon mahtuu
reilut 200 pyörää. Säilö täyttyy jokaisena syksynä
kylmien ilmojen lähestyessä. ”Ottaisimme enemmän kuin mielellämme lisää pyöriä talvisäilöön,
mutta valitettavasti tämän kaltaisten hallitilojen
puute ja kalliit vuokrat eivät houkuttele pääkaupunkiseudulla”, Nyman pohtii.
Liikkeessä hoidetaan käytännössä kaikki pyörien
huoltoon liittyvät asiat. Määräaikaishuollot, takuuja vakuutusyhtiöiden korjaukset kuuluvat palveluihin. Myyntipuolella valikoimasta löytyy uusia
ja käytettyjä moottoripyöriä, mopoja ja skoottereita. Yritykseltä voi vuokrata moottoripyörän,
vaikka viikonlopun hurvitteluihin. Frank Nyman
Oy työllistää seitsemän henkilöä ympäri vuoden
ja kesällä kiireapulaisia kahdesta kolmeen kappaletta. Maahantuoja järjestää vuosittain koulutuksia
myyjille ja huoltomiehille. Moottoripyörät kehittyvät vauhdikkaasti ja elektroniikka lisääntyy koko
ajan ajokalustoihin, jonka vuoksi tietojen päivittäminen on tervetullutta.
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Messuilta poimittuja pyörämalleja

Yamaha MT-09, tekninen taidonnäyte
TEKSTI: JULIUS VÄINÄLÄ KUVAT: MIIKKA EKLUND
Noin viisi vuotta sitten Yamaha esitteli uuden
pyörän katumallistoonsa. Kyseessä oli täysin uusi
katusportti yamaha MT-09, joka suunnattiin kilpailemaan Kawasaki Z sarjan, Suzukin GSX-S sarjan,
Hondan CBF sarjan ja Triumph Street Triplen
kanssa. Erottuakseen massasta Yamaha kehitti
kokonaan uuden kolmesylinterisen 850 kuutioisen
ruiskumoottorin, perinteisen japanilaisen nelisylinterisen rivimoottorin tilalle. Selkein ero japanilaisiin moottoripyörä valmistajiin verrattuna löytyy
Yamahan uniikista äänimaailmasta ja moottorin
luonteesta. Pyörän ulkonäkö on aggressiivinen ja
ajoasento on ergonominen. Uudemmissa malleissa
Yamaha on hyödyntänyt LED-tekniikkaa ajovaloissa.
Millintarkkaa ajoa olosuhteista huolimatta
Tehoa pyörästä löytyy 115 hevosvoiman verran
sekä vääntöä jopa 87,5 newtonmetriä.
Kuljettajalle on mahdollistettu kolme erilaista
ajo-ohjelmaa, jotka ovat yksinkertaisesti jaoteltu
A,B ja standard- vaihtoehtoon. Arvatenkin A ohjelmalla moottorista saadaan kaikki villit 115 hevosvoimaa ulos ja räväkkä kaasunvaste kuljettajalle.
Standard ohjelmalla kaasunvaste on rauhallisempi
ja ajaminen kaupungissa ja liikenteessä onnistuukin parhaiten käyttämällä kyseistä ohjelmaa. B-ohjelma on suunniteltu sadekelille ja sillä on pyritty
minimoimaan pidon menettämisen mahdollisuus
pyörässä. ABS-jarrut pitävät myös huolen, että
pyörän pysäyttäminen onnistuu turvallisesti olosuhteista riippumatta.
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Pyörä soveltuu matka-ajoon tai mutkateille hyvin,
mutta vaikeammalla alustalla, kuten hiekkatiellä
ajaessa tulee kaasukahvan kanssa olla varovainen
jollei halua löytää itseään ja pyörää ojan pohjalta.
Pyörä tuntuu kuitenkin olevan elementissään kuivalla kelillä ja silloin kun saa laittaa prätkähiiristä
tutut ‘’hanat auki’’.
Ensimmäinen ‘‘iso’’ pyörä
Haastattelin kuvien pyörän omistajaa, intohimoista moottoripyörien harrastajaa Miikka Eklundia.
Eklund kertoo ostaneensa 2015 vuosimallin pyörän vuonna 2016 Yamaha Centeristä. Näin 9600
ajokilometrin jälkeen on hän oppinut, että pyörä
suoriutuu hyvin ajotavasta tai paikasta riippumatta. MT-09 on 24 vuotiaan eklundin ensimmäinen tehoilta rajoittamaton pyörä. Aikaisemmin

‘‘Hiekkatiellä ajaessa tulee kaasukahvan kanssa olla varovainen jollei
halua löytää itseään ja pyörää ojan
pohjalta. ‘‘

Eklund on omistanut vain supermoto luokan pyöriä. Eklund ajoi yli kaksi vuotta 650 kuutioisella
Honda FMX supermotolla, pyörällä jolla kuka
vaan voisi aloittaa moottoripyöräily harrastuksen. Kesällä rakennustyömaalla töitä tehdessään
hän näki useaan otteeseen moottoripyöräileviä
autokoululaisia. Hän myöntääkin, että houkutus korottaa ajokorttiluokkansa A-luokkaan, eli
täysitehoisten moottoripyörien maailmaan lähti
tästä. Uuden ajokortin saatuaan oli Eklundille
iskenyt kova pyöräkuume. Hän tiesi, että nyt sai
ajaa laillisesti ihan mitä vaan pyörää. Hän alkoi
katselemaan paikallisten moottoripyöräliikkeiden
pyöriä, jonka seurauksena vastaan tuli aivan uusi
esittelykäytössä ollut MT-09. Pelkkä pyörän päällä käyminen sai ostohalut liikkeelle. Liike tarjosi
Eklundin Hondasta huippuhinnan. Tilanteessa
jossa useimmiten pyöräkauppoja tehdessä petytään, yllättikin positiivisesti. Eklund oli pitänyt
vaihdokkinsa huippukunnossa ja sitä liikkeessä
selvästi arvostettiin.
Onnistunut kompromissi
Useimmiten pyörää hankittaessa pitää ottaa huomioon pyörän sopivuus kuljettajalle. Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon pyörän koko,
tehot ja huoltovälit. On olemassa sporttipyöriä,
enduroita, customeita ja kaikkea siltä väliltä.
MT-09 onkin eräänlainen kompromissi johon on
yhdistetty sporttipyörän tehot, matkapyörän rento ajoasento, enduropyörän keveys ja ketteryys.

Eklundin mukaan pyörä soveltuu hyvin eri pituisille kuljettajille. Ajoasento on lähempänä matkaenduroa kuin sporttipyöriä. Matalalle sijoitettu
penkki mahdollistaa jalkojen yltämisen maahan
vaikka lyhyemmällekin kuljettajalle.
Pyörällä saa ja voi kuljettaa kyytiläistä, mutta
pyörän ajettavuus voi kärsiä keulan keveydestä,
etenkin kiihdytyksissä. Pyörän keulan keveys luo
pyörästä haasteellisen hallita eteenkin kokemattomalle kuljettajalle. Sen sijaan kokeneempi kuski
saa kaiken hauskuuden irti pyörästä tarkasti suunnitellun painon jakauman ansiosta.
Ongelmia ja ratkaisuja
Eklundin mukaan parasta MT:ssä on moottori. 850
kuutioinen rivikolmonen soveltuu pyörään kuin
nyrkki silmään. ‘’Ei tarvitse odotella menoja, voisi
luulla kokoistaan isommaksi.’’ kuvailee Eklund.
Hän suositteleekin pyörään Termignoni- merkkistä pakoputkistoa ja ECU yksikön optimoimista
täydellisen äänimaailman luomiseksi. Uuden
moottorin kehittäminen ei kuitenkaan onnistu
aina ongelmitta, kuten olemme moottoriurheilusta
oppineet.
Eklund kertoo omakohtaisin kokemuksin joutuneensa ongelmiin jakoketjun kiristäjän kanssa.Tyypillisin indikaattori ongelmasta on satunnaisesti
moottorista kuuluva ylimääräinen ääni. Yamaha
on luonut uusia versioita kiristäjistä, mutta useiden omistajien kohdalla ongelmat ovat vasta
ratkenneet tarvikeosana saatavan manuaalisen
kiristäjän avulla.
‘’Muistaakseni Yamahalla on jo kolmas painos
kiristäjästä. Onnistumisesta en mene takuuseen’’,
kertoo Eklund ongelmasta viisastuneena. Muuten
pyörä on hyvin valmistettu ja sitä voisi jopa luonnehtia luotettavaksi.
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Brittiläinen kilpailija
Ainoa pyörä, joka pääsee lähelle kyseistä äänimaailmaa ja ajokokemusta on brittiläinen Triumph
Street Triple. Triumph on teknisenä laitteena
Yamahaan verrattaessa todennäköisesti parempi.
Sirompi sekä tehokkaampi Triumph on jopa teknisesti kehittyneempi. Autoteollisuudesta voidaan
kuitenkin ottaa oppia ja verrata pyöriä Jaguariin
ja Toyotaan. Suomessa luotettavuus ja valmistajan
maine vaikuttaa valtavasti. Yamaha onkin rakentanut pyörän, jossa on eurooppalaisen pyörän tyyliä,
mutta japanilaisen valmistajan luotettavuus.
Koska kaikki eivät osta moottoripyörää uutena,
vaikuttaa käytettyjen pyörien markkinoilla yamahan perinteikäs luotettavuus usean suomalaisen
ostopäätökseen. Myöskään teknisesti yamahan
tapaisia pyöriä ei ole markkinoilla montaa. Tämän
voi huomata etenkin käytettyjä pyöriä etsiessä.
Triumpheja löytyy käytettynä vain muutamia, kun
taas yamahaa on tarjolla ympäri suomea. MT-09
on hyvä kompromissi, jolla voi saada lähes kaikki
Street Triplen edut kuitenkin ilman korkeampaa
hintaa ja luotettavuusongelmia.

Moottoripyörien poikkeuksellisen suuri määrä
Suomessa, ja yhä ympäristöystävällisempään
suuntaan menevän maailman, keskenäistä
suhdetta on hyvä miettiä moottoripyöräilijän
näkökulmasta.

päätöksiä ympäristöystävällisempään suuntaan.
Pariisin sopimuksessa on mukana paljon asiaa
raportoinnista ja teknologian kehityksestä, mutta
sopimuksen päätavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Polttomoottorien
aika on hiipumassa

Ympäristöystävälliset muutokset eivät ole nopeita - etenkään maailmassa, joka on lähestulkoon
elänyt fossiilisilla polttoaineilla jo yli sata vuotta.
Muutos polttomoottoreista sähkökulkuvälineisiin tulee olemaan kaikkea muuta kuin vaivatonta. Muutos tulee olemaan asteittaista, ja pienillä

TEKSTI: DAVID KAYMAZ. GRAFIIKKA: MTV3. KUVAT: GEARPATROL; CNBC.

Ole valmis uuteen

Huoli ilmastonmuutoksesta on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Maailma muuttuu jatkuvasti vihreämpään suuntaan, ja yhtenä
muutoksena kasvihuonepäästöjä vähennetään
korvaamalla fossiilipolttoaineet osittain, ellei jopa
kokonaan, uusiutuvalla energialla.
Sähköautojen tuloa yleisempään käyttöön ollaan
hehkutettu jo pidemmän aikaa, mutta on tärkeää
tiedostaa, että autojen lisäksi moottoripyörät ja
monet muut kulkuvälineet sekä laitteet toimivat
polttomoottoreilla. Suomessa tämä on erityisen
hyvä huomioida, sillä moottoripyörien määrä on
ollut kasvussa 1940-luvulta asti ja 2014-vuonna
moottoripyöriä oli rekisteröitynä lähes 260 000.
Ilmastonmuutos ja siitä koituva jatkuva paineistus
on asettanut valtioitakin asemaan, jossa heidän
on vaikea olla tekemättä ympäristöystävällisempiä päätöksiä. Erilaiset ilmastosopimukset, kuten
YK:n 2015 Pariisin ilmastosopimus sekä maiden
itsenäiset tavoitteet, kuten Britannian aikomus
kieltää kokonaan uusien bensiini- ja dieselautojen
myynti vuodesta 2040 alkaen, tahdittavat näitä

13

MC UAS -KERHOLEHTI 2019

nimenomaan kosketus ja tunne nostalgiseen moottoripyörään, joka käy sataprosenttisesti polttomoottorilla, eikä edes mekaanisiin toimintoihin ole
lisätty sähköä. Etenkin vanhempi sukupolvi kokee,
etteivät he voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen
merkittävästi. Kuulutko sinä heihin? Yllä esitettyihin kysymyksiin on harvoin helppo vastata
varmuudella, mutta käydään läpi asiaa viimeaikaisten päätösten, sopimusten ja trendien avulla,
jotta tulevan ennakoiminen perustuu valistuneisiin
arvioihin.

päätöksillä päästään lähemmäksi kulttuurinormien muuttamista suuntaan, jossa polttomoottoririippuvaisuus vähenee pikkuhiljaa.
Näitä asioita silmällä pitäen on hyvä miettiä
niiden vaikutusta moottoripyöräilijään. Mitä
moottoripyöräilijä voi odottaa tulevalta ja miten
muutoksiin voi valmistautua? Joutuuko yksittäinen motoristi tekemään isoja kompromisseja
ihmiskunnan vuoksi, vai onko muutos vaivatonta?
Kokenutta moottoripyöräilijää saattaa viehättää

Jotta välttämätön muutos voidaan ottaa haltuun
ongelmitta, on motoristien oltava valmiita muuttamaan ajattelutapaa ajamisen ja “tankkaamisen”
suhteen. Sähkömoottoripyöräilijät ajavat yleensä
akut loppuun, ennen kuin he lataavat ne uudelleen. Vastoin tätä tapaa, esimerkiksi litiumakuissa
jatkuva lataaminen, vaikka akku olisikin suhteellisen täynnä, voi pidentää akun latauselinikää jopa
yli puolella. Vaikka sähkömoottoripyörien osuus
markkinoilla kasvaa ja hinnat tulevat alaspäin, on
juuri akkujen elinikä iso henkinen este muutoksessa. Tämän vuoksi ajattelutapaa jo pelkästään
tankkauksen suhteen tulisi muuttaa. Sähkömoottoripyörien isoin haaste onkin perinteisten akkujen koko ja paino. Olisiko tähän tulossa muutosta
tulevaisuudessa? Viime vuosina nanoteknologiaan
perehtyneiden tiedemiesten työn alla on ollut
kondensaattorit, jotka voisivat korvata akkujen
käytön. Näihin superkondensaattoreihin voitaisiin
varastoida suuri määrä energiaa, koska elektrodien
pinta-alaa on kasvatettu suuremman varauskyvyn
saavuttamiseksi. Superkondensaattori on normaali
kondensaattori, joka pystyy varastoimaan selvästi
suuremman määrän energiaa. Voi olla myös mahdollista, että ratkaisu syntyy jonkinlaisella yhdiste-

lymenetelmällä, jossa vanhoja perinteisiä akkuja
yhdistetään näihin superkondensaattoreihin. Joka
tapauksessa, valoa näkyy tunnelin päässä myös
sähkömoottoripyörien energiamaailmassa, joka on
koitunut kehityksen jarruksi vuosien saatossa.

Muutu ympäristön kanssa
Varautuminen yksittäiseen muutokseen ei ole tarpeellista, vaan päästöjen vähentäminen kannattaa
miettiä kokonaisvaltaisesti. Suomessakin kannattaa varautua valtion asettamiin tavoitteisiin, jotka
tulevat muokkaamaan päivittäistä elämäämme
konkreettisesti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
erilaiset valtiolliset kannustimet, kuten sähköajoneuvojen verokevennykset, autovapaat alueet,
tai ilmaiset asuinparkkipaikat.
Norja oli ensimmäisiä maita, joka alkoi tarjota
kannustimia sähköajoneuvoille 1990-luvulla. Kannustimiin kuuluivat tuohon aikaan sähköajoneuvojen arvolisäveron vähentäminen, sekä vapautus
lautta- ja tullimaksuista. Nykyään Norja johtaa
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sähköajoneuvojen myyntiä markkinaosuuden
perusteella. Samanlaisia ja yhä progressiivisempia
kannustimia on hyvä odottaa tulevaisuudessa.
Kannustimien ohella on sähkömoottoripyörän
omistaminen on mahdollisuus säästää pidemmällä
aikavälillä verrattuna polttomoottoriajoneuvoon
eikä niiden huoltaminenkaan ole sen haasteellisempaa. Teknologian kehittyessä sähköajoneuvoista tulee yhä taloudellisempia ja helpommin
huollettavia.

Helppous: Ajo tuntuu yleisesti käyttäjien mielestä
helpommalta, vaihteiston ja kytkimen poissaolo
tekee ajosta saumattomampaa ja koska kaikki
toimii sähköllä, ovat myös lähdöt ja kiihdytykset
huikeita!

Jos asennemuutos on mahdollista ja vihreä tie
on edessä päin, miksi muutos on niin hidasta? Globaali muutos tulee riippumaan paljon
siitä, miten poliittiset voimat painostavat jatkossa tekemään päätöksiä vihreämpään suuntaan.
Verotus, säätely ja itse investointi teknologian
kehittämiseen ovat muutamia asioita, jotka diktatoivat muutoksen vauhtia, mutta lähtökohta
tämän ongelma selvittämiseen on ihmisen käytös.
Nykyään lähes kaikki ratkaisut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen löytyvät, mutta pääongelmana
on ihmisten asenteiden muuttaminen. Ajattelutapa
siitä, miten tuotamme ja käytämme energiaa, on
muututtava.

Ympäristöystävällisyys: Sanomattakin selvää,
etteivät ne eivät toimi rajallisen luonnonvaran polttoaineella. Jotkin osat eivät ole kokonaan kierrettävissä, mutta sekin on muuttumassa teknologian
kehittyessä, akuistakin on tulossa kierrätettäviä.

Viisi asiaa sähkömoottoripyöräilemisen puolesta
Kannustimet: Etenkin tulevaisuudessa hallituksen päätökset voivat antaa sähköajoneuvojen
omistajille selkeitä etuja, kuten rekisteröintiveron
alentamista sähköajoneuvoissa tai verotuksen yksinkertaistamista sähköajoneuvojen lataamisessa
työpaikalla.
Huolto: Ilman nesteitä ja liikkuvia lisäosia, sähkömoottoripyörä vaatii selvästi vähempää huoltamista.

Säästöt: Selvästi isoin myyntisanoma sähkömoottoripyörän ostamisen puolesta. Vaikka alkuinvestointi on hieman suurempi, on itse käyttö selkeästi
edullisempaa ja maksaa itsensä takaisin.

Pienelle Suomelle suuri kilpailu

Tällä hetkellä Kymenlaakson Iittiin valmistuva Kymiring-moottorirata on jo loppusilausta vaille valmis. Aikaisemmin vain ajatuksissa pyörinyt
suomalainen huippuluokan rata on nyt siis konkretiaa. Iitin Kymiringillä ajetaan tämän vuoden elokuussa ratamoottoripyöräilyn MotoGP-luokan testiajot ja ensi vuonna Suomen ensimmäinen MotoGP-kilpailu. Kymiring tulee olemaan Pohjois-Euroopan ainoa MotoGP- rata ja sitä voidaan pitää suurena saavutuksena pitkät moottoriurheiluperinteet omaavalle Suomelle.
TEKSTI: ANSSI KUITTINEN

MotoGP tuo moottorisirkuksen Suomeen
Mutta kuinka isosta tapahtumasta lopulta puhutaankaan? MotoGP on maailmalla valtava laji ja se
tuo isot massat ihmisiä myös Suomeen. Viime kaudella MotoGP-kilpailuja kävi katsomassa noin 2,8
miljoonaa ihmistä. Kymiringille on odotettavissa
noin 100 000-150 000 katsojaa. MotoGP:n suosiosta
kertoo myös se, että sitä televisioidaan yli 200 maahan ja sillä on arviolta noin 480 miljoonaa katsojaa.
Voidaan siis sanoa, että kisan vaikutus on Suomen
kokoiseen maahan valtava. Tapahtuma on suuruudessaan niin iso, että sen vaikutukset eivät jää
vain Iitin lähialueille. Moottoriliiton puheenjohtaja
Tapio Nevalan mukaan majoittuminen jakaantuu
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Kymiringin lähialueilta jopa Helsinkiin asti. Täytyy muistaa, että MotoGP ei ole vain yksittäinen
kilpailu, vaan se on eräänlainen moottorisirkus,
joka vaatii paljon erilaisia aktiviteettejä alueelle.
Tämän lisäksi kisaturisteille täytyy olla mahdollisimman helpot kulkuyhteydet Kymiringille.
Suomen moottoriurheiluperinteet puhuivat puolestaan
Jokaisen ison hankkeen takana on valtavasti työtä.
Nevalan mukaan ensimmäiset puheet Kymiringistä on pitkälti yli kymmenen vuoden takaa.
Suurimpana haasteena oli osoittaa radan monet
positiiviset vaikutukset, kuten kisojen tuomat ra-

halliset ja mainosarvolliset hyödyt. Lopulta radan
hyödyt ymmärrettiin ja nyt ollaan matkalla kohti
isoja tapahtumia. Kymiringillä on MotoGP-sarjan
promoottori Dornan kanssa viisivuotinen sopimus
tulevista kisoista. Ylipäätään MotoGP-kisan saaminen maahan kuin maahan on vaikeaa. Dornalla
on tiukat kriteerit, jotka ratapaikan on täytettävä.
Suomen puolesta puhui hyvä maantieteellinen
sijainti MotoGP:n kannalta, nykyajan kriteerit
täyttävä rata ja Suomen luotettava maine. Dorna
arvostaa myös korkealle Suomen moottoriurheilun
historiaa, eihän meitä turhaa tunneta maailman
nopeimpana kansana.

Hintalappu kymmenesosa Olympiastadionin
peruskorjauksesta
Jokaisella hankkeella on vastustajansa, myös
Kymiringillä. Rahoituspuoli herättää aina mielipiteitä, mutta pistetään asiat oikeaan mittakaavaan.
Kymiringin kustannukset ovat esimerkiksi noin
kymmenen kertaa pienemmät kuin Helsingin
Olympiastadionin peruskorjaus. Kymiringin tapauksessa merkittävä osa on vielä yksityistä rahaa.
Kymiringin mahdollisuudet ja positiiviset vaikutukset ovat kiistattomat. Kymiring tarjoaa jatkossa
kansainväliset mitat täyttävän ratakokonaisuuden Suomelle. Tämä tarkoittaa harrastajamäärien
kasvua, parempia harjoitteluolosuhteita ja tätä
kautta toivottavasti entistä parempaa menestystä
moottoriurheilussa. MotoGP:n tulo tarjoaa myös
maailmanlaajuista näkyvyyttä Suomelle. Kymiring
pyrkii saamaan MotoGP-kisaan reilusti yli 100 000
katsojaa, joka on Nevalan mielestä täysin realistinen tavoite. ”Jos pääsemme tähän lukemaan ovat
yhden viikonlopun rahalliset hyödyt lähialueille
noin 30 miljoonan euron luokkaa”, kertoo Nevala.
Hyvät järjestelyt ovat hyvän kisan tae
Iso määrä ihmisiä on haaste, mutta miten siitä
selvitään. Jopa yli kuusinumeroinen määrä ihmisiä
mahtuu helposti katsomaan tapahtumia Kymiringillä. Tämä johtuu siitä, että Kymiring koostuu
pääosin luonnonmukaisista rinnekatsomoista,
jotka takaavat hyvän näkyvyyden ympäri rataa.
Nevala kertoo esimerkiksi Tšekin Brnon olevan
luonnonmukaisuudessaan hyvin samankaltainen
kuin Kymiring. Suomen rata eroaa monista muista
MotoGP- radoista nimenomaan sen luontaisista
korkeuseroista johtuen. Parhaimmillaan radan
matalimman ja korkeimman kohdan korkeusero
on 20 metriä. Suurien ihmismassojen vaikeudet korostuvat enemmän kulkureiteillä ja parkkipaikoilla
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sekä tavanomaisissa järjestelyissä, kuten ruokailuissa ja vessoissa. Nevalan kokemuksen mukaan
hyvät kisat koostuvat nimenomaan laadukkaista
perusjärjestelyistä.
Kaksi suurinta ja kauneinta
Suomessa usein F1-kisat saavat paljon enemmän
mediahuomiota kuin MotoGP-kisat. Moni ei tiedä,
kuinka lähellä MotoGP katsojaluvuiltaan todellisuudessa on formuloita. Etenkin Keski-Euroopassa
isoja katsojamääriä keräävä MotoGP on erittäin
arvostettu sarja. Tästä kertoo se, että paikanpäälle
MotoGP keräsi viime kaudella keskimäärin noin
150 000 katsojaa. Formula 1 sarjan samainen luku
oli noin 200 000 katsojaa. Toisaalta vertailu on turhaa, sillä tarkoituksena on saada myös F1-kilpailu
Suomeen tulevaisuudessa. Kymiring on rakennettu täysin modernien vaatimusten mukaan, joten on

täysin mahdollista, että F1 tulee MotoGP:n jalanjäljissä Suomeen. Siinä olisi Suomella ylpeyden
aihetta, kun kaksi suurinta ja kauneinta moottoriurheilun jättiläistä nähtäisiin Suomen Iitissä. Ei
alle 7000 asukkaan Iitti kuitenkaan mikään maailman keskipiste ole, vaikka Iittiläiset tästä eri mieltä
olisivatkin.
MotoGP markkinoi itse itsensä
Usein suurien tapahtumien tuleminen kantautuu
ihmisten korviin väkisin. Nevalan mukaan MotoGP-kilpailu Suomessa ei vaadi jättiluokan maksullista markkinointia, vaikka markkinointia tehdäänkin. MotoGP on asia, joka markkinoi pääosin itse
itsensä. Tosin sarjan promoottori Dorna hoitaa
markkinointia jatkuvasti Suomen ulkopuolella.
Tapahtuman lähestyessä mediahuomio tulee varmasti lisääntymään, joka toivottavasti takaa suuret

katsojamäärät Kymiringille. Tapahtuma tulee
vaatimaan myös mittavan määrän työntekijöitä ja
toimihenkilöitä. Promoottori Dorna tuo mukanaan
jopa 2000 työntekijää, joista suurin osa selittyy televisioinnista johtuvasta työmäärästä. Tämän lisäksi
tarvitsemme Suomesta noin 1500 henkilöä lisää
erilaisiin tehtäviin. Yksi kisaviikonloppu vaatii siis
aikamoista talkoohenkeä, jotta tapahtuma saadaan
järjestettyä.
Kisaturistit tuovat rahansa Suomeen
MotoGP on Suomen turismille kuin lottovoitto.
Keski-Euroopassa on totuttu urheilun saralla
jättimäiseen fanikulttuuriin. Tässä MotoGP ei tee
poikkeusta, vaan lajilla on omat uskolliset faninsa,
jotka seuraavat kilpailuja ympäri maailman. Nevalan mukaan pelkästään ratamoottoripyöräilyn
yhdeksänkertaisella maailmanmestarilla Valentino
Rossilla on suuri uskollinen fanijoukko. Jos pelkästään Rossi tuo tuhansia faneja mukanaan, niin
mitä voimme odottaa koko tapahtumalta. MotoGP-yhteisö varmasti odottaa jo seuraavaa kautta
ja uuden ratapaikan näkemistä. Kisaturistit, joilla
on varaa matkustaa rakkaan lajinsa perässä maailman eri kolkkiin, tuovat varmasti suuren hyödyn
Suomen turismille.
MotoGP on pelkkä keihäänkärki Kymiringille
MotoGP on markkina-arvoltaan yksi suurimmista
tapahtumista, joita Kymiringille voidaan saada.
Moni maa olisi valmis maksamaan siitä, että saa
tällaisen näkyvyyden ja MotoGP:n tuomat turistit
mukanaan maahansa. Totuus kuitenkin on, että se
täyttää vain yhden viikonlopun radan kalenterista.
Tästä syystä Kymiringillä tullaan ajamaan lukuisia
muitakin moottoriurheilun sarjoja, niin kotimaisia
kuin kansainvälisiä. Kymiring on todellisuudessa
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suuri ratakokonaisuus, joka 4,6 kilometrin pituisen
pääratansa lisäksi tarjoilee muun muassa mahdollisuudet kartingille, endurolle, speedwaylle,
motocrossille ja rallicrossille. Radalla on tarkoitus järjestää kilpaurheilun lisäksi ajokoulutusta.
Rata-alueelle rakentuu myös raskaanliikenteen
ajokoulutuskeskus. Kokonaisuudessaan voidaan
siis todeta, että Kymiringin hyödyt ovat laaja-alaiset. Kymiring takaa Suomen moottoriurheilulle
loistavan kehittymispaikan sekä kisojen kautta
järjettömän suuren mainosarvon ja rahallisen vaikutuksen. Se onko hintalappu tästä kaikesta liian
suuri, on jokaisen itse päätettävissä. Mielestäni se
ei sitä ole.

Kaatumaton moottoripyörä?
Kohti turvallisempaa liikennöintiä?
TEKSTI & KUVAT: VEIJO ILMAVIRTA

Vastaava paripyörätekniikka oli käytössä Piaggio
MP3 -skootterissa jo v. 2006.
Mitähän byrokraatit sanovat jatkossa, kun saavat
käsiteltäväkseen kaatumattoman yksipyöräisen Rynon liikennöintiluokan? (https://www.
motouutiset.fi/fi/moottoripyorat/uutiset/509/
Ryno---huikea-yksipy%C3%B6r%C3%A4inen-s%C3%A4hk%C3%B6city-mp-nyt-ennakkotilattavissa-Ryno.htm )

moottoripyörän määritelmän, jonka mukaan moottoripyörässä on kaksi pyörää, ei enempää eikä
vähempää.

Sitten ensimmäisen ”moottoripyörän” esittelyn
v. 1885 on suunnittelijoita varmaankin haastanut
ajatus pyörästä, joka ei kaadu tai miten kaatumisen todennäköisyyttä voisi teknillisin ratkaisuin
pienentää. Vaikean kehittämishaasteen asettaa
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Pari vuotta sitten markkinoille tullutta ”kolmipyöräistä” Yamahan Niken GT:tä voitaneen pitää
kaatumattomana. Niken luokitellaan paripyöräiseksi moottoripyöräksi, ei kolmipyöräksi. EU:n
asetuksesta löytyy nimittäin lauseke ”paripyörillä
tarkoitetaan kahta samalle akselille asennettua
pyörää, joita pidetään yhtenä pyöränä ja joiden
maata koskettavien pintojen keskipisteiden välinen etäisyys on enintään 460 mm”. Nikenin etuakselin raideleveys on 410 mm. Tämä määritelmällä
kikkailu sallii Nikenillä ajamiseen moottoripyöräkortilla.

Ensimmäinen aidosti kahdella pyörällä seisova kaatumaton ”moottoripyörä” esiteltiin jo v.
1913. Venäläisen Pjotr Shilovskyn Birminghamissa valmistamaa vempelettä kyyditsi Wolseleyn
C5-moottori, joka tuotti 16-20 hevosvoimaa. Laite
painoi 2,75 tonnia. Tasapainosta huolehti yhden
metrin läpimittainen ja 11 cm paksu, sähkömoottorin pyörittämä gyroskooppilevy. Pysyi kuulemme
hyvin pystyssä, jopa matkustajan noustessa laitteeseen.

Gyrotekniikkaa on sittemmin sovellettu useiden
moottoripyörien suunnittelussa. Esimerkkinä
olkoon sarjatuotantoon päätynyt yhdysvaltalainen
LIT C1, joka on kaksipyöräinen mikroautoa muistuttava vempele (Kuva 4). Laite pysyy pystyssä
paikallaan ollessakin. Vakaudesta huolehti elektronisesti ohjattu gyroskooppi
http://parinaa.xl8r.com/2012/09/kaatumaton-moottoripyora_6704.html

Uusinta tekniikkaa edustaa Hondan kehittämä
kaatumaton moottoripyörä. Stabiilisuudesta
huolehtii tarkemmin määrittelemätön mekanismi,
joka liikuttelemalla etuhaarukkaa pitää pyörän
pystyssä paikallaan ollenkin. Näyttääpä Honda
rakentaneen myös teknologian, jonka avulla pyörä
seuraa omistajaansa ilman kuljettajaa (https://gizmodo.com/hondas-new-experimental-motorcycle-can-balance-all-by-i-1790635255).
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Toissa vuonna MP 18 messuilla Helsingissä tiedustelin Hondan esittelijältä, milloin mahdollisesti
tulee markkinoille kaatumaton Honda, jonka
teknologia on jo kehitetty. Esittelijä ei ollut kuullutkaan moisesta ihmeestä. Harmillista, jos toimivanoloinen tekniikka ei tulisi jossakin vaiheessa
avustamaan ajotapahtumassa. Tuskin meistä
kukaan haluaa antaa pyöränsä hallintaa robotille
tai tekoälylle, mutta apulaitteita ottaisimme kyllä
käyttöön. Miksi korjautella katteita ym. pikkuvaurioita, jos kaatumisen voisi normaalioloissa estää
tekniikalla. Mikään teknologia ei kuitenkaan voine
estää kuljettajan omasta holtittomuudesta johtuvia
vahinkoja.

1894537275.1527276294

Monenlaisia visioita on tehty tulevaisuuden
moottoripyörän ja pyöräilyn turvallisuuden edistämiseksi. Esimerkkinä olkoon BMW:n Next 100
-visio vuodelle 2030 (https://www.motouutiset.
fi/fi/moottoripyorat/uutiset/4570/BMWn-visio-ei-pet%C3%A4-tulevaisuuden-moottoripy%C3%B6r%C3%A4-pysyy-pystyss%C3%A4-itsest%C3%A4%C3%A4n-BMW.htm ). Futuristinen
pyörä toden totta!

”Tulevaisuutta on se, että Ducatilta on tulossa Multistradaan etu- ja takatutka 2020 sekä sen mukana
mahdollisesti SAE1-tason mukautuva vakionopeudensäädin.

BMW:n itsekseen ajava moottoripyörä lienee
edellä mainitun vision kokeiluaste (https://www.
verkkouutiset.fi/tama-on-kuskiton-moottoripyora/ ) .

Moottoripyöräily tulee käsitteenä jakautumaan, Saarikoski uskoo. Ensinnäkin ovat matkapyörät, jotka on
tarkoitettu pitkille matkoille ja matkailuharrastukseen.
Pyörät ovat melko samanlaisia kuin nytkin. Toinen
ryhmä ovat sähkökäyttöisiä, niitä käytetään työmatka-ajoon, hyötyajoon, ja kauppareissuihin. Ne ovat
hybridejä sähkömoottoripyöriä, jotka pystyvät 80 km/h
nopeuteen.”

Mukavasti tuo RS kurvailee ilman kuljettajaa ja pysähtyy aikanaan sivutukijalan
varaan. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/bmwn-hurja-keksinto-saa-pyorittelemaan-paataan-tuskin-koskaan-kauppoihin/
d562085b-70ae-4e22-a006-c09014fb00d7?ref=iltalehti:b96f&utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=almainternal&utm_campaign=kiintea_kauppalehti_ohjausboksi&utm_content=ohjausboksi&_ga=2.59166574.2124861448.1546795581-

Liikenneturva on osaltansa paneutunut moottoripyörän elektronisen ohjailun ja automaation ja
kaatumattomuudenkin maailmaan. Toukokuussa
2018 pidetyssä seminaarissa (https://www.smoto.
fi/?p=6106 ) moottoripyörä- ja liikennetutkija
Janne Saarikoski totesi mm.
”Miten hyväksyttävää automaatio sitten on moottoripyörissä. Tällä hetkellä se on 0-tasolla. Moottoripyörään
liittyy hallinnan tunne. Kuluttajilla on tietysti erilaisia toiveita ja tarpeita. Onko niin, että tosimotoristi ei
perusta automaatiosta?”

Automaatio hiipii prätkäpuolelle, mutta kehitys laahaa
perässä. Kaatumaton itsestään pystyssä pysyvä pyörä
on yksi mahdollisuus, ja kehittämässä ollaan myös autonomiseen ajoon pystyvää moottoripyörää.

Mitähän seuraavaksi?

Kanadan Kalliovuoret

TEKSTI: KYÖSTI VÄKEVÄINEN
KUVAT: KYÖSTI JA ANU-ELINA VÄKEVÄINEN JA DANI/PETERPANBIKE

Pitkään suunnitelmissa ollut prätkäreissu Atlantin
taakse alkoi hahmottua talvella 2017-18. Alustavasti suunniteltu klassikko Route66 vaihtuikin
viime hetkellä seikkailuksi Kanadan Kalliovuorilla. Joskus sitä haluaa päästä helpolla suunnittelun,
miettimisen ja erilaisten varaamisten suhteen.
Käännyin siis MP18 messuilla ympäri maailman
matkoja järjestävän PeterPanBiken apuun. Heillä oli omaan kalenteriimme sopiva uutuusreitti
Kanadassa. Ajoreitillä tulisi olemaan pituutta
vajaa 300km ja päiviä kuluisi 10. Asiakas sai valita
pyörän, ja itse halusin kokeilla isompaa Yamaha
FJR1300 matkapyörää, kun kaksi on päällä täysillä
varusteilla.
Ennen reissua lähtijät kokoontuivat Suomessa ja
sovittiin pelisäännöistä ja siitä, että näemme Vancouverissa hotellissa lähtöpäivää edeltävänä iltana.
Osallistujia oli sopiva porukka (8) ja seitsemällä
pyörällä. Järjestäjän puolesta ajo-oppaana toimi
pätevä Dani ja matkapakettiin kuuluivat siis pyörät, bensat, hotellit ja muutamat illalliset. Todella
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helppoa ja asiakas sai keskittyä vain olennaiseen.
Aikaeroa Vancouveriin on 10 tuntia ja siksi tulimme vaimon kanssa reilusti aikaisemmin (lento
Islannin kautta) tutustumaan rajan toisilla puolella
olevaan Seattleen. Aikaeroon totuttautumisella oli
myös turvallisuusnäkökohta, ettei väsytä liikaa
kesken ajon. Koko reissullamme oli pituutta 21
päivää, joista 10 ajopäivää. Seattlesta siirryttiin junalla Vancouveriin, jossa tutustuminen muutamia
päiviä olympiakaupunkiin.
Pyörät saimme kahdesta eri vuokraamosta (HD ja
muut) aamulla. Vuokraamoon sai hyvin jätettyä
isot matkalaukut. Päästiin itse asiaan ja ajo läpi
Vancouverin. Kanadan tiet ovat hyväkuntoisia ja
turvallisia sekä liikenne maltillista. Sää oli samanlaista kuin Suomessa kesällä 2018 eli reilusti
lämmintä (max +38C pyörän mittarissa) ts. T-paita ajokeli HD kuskeilla. Ensimmäinen pysähdys
tehtiin suhteellisen pian ja tutustuimme kaivosmuseoon. Sitten kohti olympialaisten alppilajien
päänäyttämöä Whisleriä, jossa taas stoppi. Pieneen

historialliseen 2300 asukkaan Lillooetiin saavuttiin,
kuten muihinkin yöpaikkoihin, noin 16-17 paikkeilla, jolloin jäi ajaa palautumiselle ja illalliselle.
Itselleni tuntematon ”kypäräkalja”-konsepti tuli
tutuksi eli yksi olut heti ajon jälkeen. Ajopäivälle
tuli matkaa 260km.
Lillooetista jatkoimme 300km päiväetapilla Kelownaan, joka on tunnettu viinialueena. Pienessä porukassa on rento ajaa ja pyöräletka venyi riippuen
siitä, minkälaisia maisemia oli tarjolla. Risteyksissä
porukka otetiin taas kasaan. Seuraavana päivänä
Kelownasta suuntasimme pyörät kohti USA rajaa
Route 33 tiellä, jossa tankkaus ja pysähdys motoristikahvilassa. Seinällä olevaan vierailijakarttaan
saimme Suomen nastan ensimmäisenä kiinnitettyä. Sää suosi ja jostain löytyi myös paikka aurinkoinen paikka käydä uimassa. 380km ajon jälkeen
saavuttiin Balfouriin.
Balfour-Revelstoke 300km. Lauttamatka aivan
tyynessä kelissä ja sellaisella hikoilulla, että osa
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porukasta meni uimaan ja osa jatkoi Revelstokeen.
Poikkeus sääntöön ja teimmekin hotellilta ylimääräisen kierroksen lähellä olevan vuorenhuipulle,
nousten noin 2 km korkeuteen. Kannatti. Pienen
kävelyn jälkeen päästiin huipulle ja edessä aukenivat maalaukselliset maisemat. Ajaminen vuorelle
tiukkoja mutkia ylös ja alas oli nautinto.
Revelstokesta ajettiin noin 300 km reitti Banffiin,
jossa pidettiin ajosta välipäivää. Oli siis mahdolli-

suus käydä lenkillä ja pestä pyykkiä paikallisessa
kolikkopesulassa. Lenkkeillessä löytää aina erilaisia paikkoja ja täällä se oli mahtava vesiputous.
Banffista suunnattiin luonnonpuistoa pitkin 410
km upeita vuoristoreittejä. Matkalla oli Kanadan puoleisten Kalliovuorten korkein paikka Mt.
Robson. Paikka on osana Unescon maailmanperintökohteita. Päivä päättyi Valemounttiin. Kuivasta säästä johtuen ja sattumalta ukkoskuuron
sattuessa näimme, kun viereisellä vuorella syttyi
metsäpalo. Lentokone tuli pian ja tarkisti. Metsän
annettiin palaa ja sammua itsestään.
Valemountista lähdettiin kohti Kamloopsia noin
320km mittaiselle pätkälle. Suurten vuoristojen jälkeen ajaminen tuntui ehkä liiankin tavanomaiselta.
Pyöräkaverit kysyvät ollaanko laskettu koskea. Ei.
Puhelinsoitolla varasin paikan. Neljä lähti kosken
laskuun ja muut jatkoivat matkaa. Kohta oltiinkin
pienessä bussissa märkäpuku päällä matkalla ylös
koskelle. Koskeahan sitten riitti ja kokemuksena
kyllä uskomattoman hieno, pärskeitä riitti. Koko
kokemus kesti noin viitisen tuntia. Paikallisilla
oli kesälomakausi ja pyörällä ajaessa vastaan tuli
monia autoja kanootit päällä. Mielikuva kanadalai-
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sista nauttimassa luonnosta ja ulkoilusta vahvistui
edelleen.
Yöpyminen Kamloopsissa ja aamulla viimeisen
ajopäivän valmistelut ja pitkä 470km ajo Vancouveriin. Enää pysähdyttiin lounaalla. Ajo suoraan
Vancouverissa takaisin pyörävuokraamoon.
Taksilla hotellille, suihkuun ja illalliselle porukan
kanssa. Ajokilometrejä tuli mittariin kaikkiaan
2854 km. Aamulla matkaoppaamme jatkoi lennolla Chicagoon vetämään seuraavaa ajoporukkaa
Route66:lla. Me jatkoimme tutustumista Vancouveriin ja siirryttiin bussilla yöksi Seattleen. Pari
päivää palautumista löhöten hotellin uima-altaalla
ja seuraten Blue Angels lentonäytöstä.
Kaiken kaikkiaan hyvä ja suositeltava kokemus
näin valmispakettina. Porukka oli meille tuntematon ja onkin aina hienoa tutustua uusiin ihmisiin.
Yhdistävänä tekijänä oli intohimo moottoripyöräilyyn. MP-messuilla tammikuussa 2019 olikin sitten
mukava tavata reissukavereita. Ja pakkohan se on
sanoa, että vuokrapyörä oli sen verran mukava,
että nyt tallista löytyy uusi Yammu FJR odottamassa 2019 kesää.

MC UAS seminaarimatka Oulun seudun ja Seinäjoen
ammattikorkeakouluihin 17.-19.6.2018
KIRJOITTAJA: VEIJO ILMAVIRTA
KUVAT: MATTI HYPPÄNEN, VEIJO ILMAVIRTA &
TAINA JUNTTILA

Sunnuntai 17.6.
MC UAS:n seminaarimatkat ovat mukavia perinteeksi muodostuneita tapahtumia yhdistyksemme
toiminnassa. Seminaarien tarkoituksena on tutustua maamme eri ammattikorkeakouluihin mukavan yhdessä ajon puitteissa.
Seminaarimatkan kohteina olivat vuonna 2018 Oulun seudun ammattikorkeakoulu (http://www.
oamk.fi/fi/ ) sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu
(https://www.seamk.fi/ ). Ajoreittien suunnittelusta vastasi tämän kirjoittaja. Vetureina vuorottelivat Matti Hyppänen, tämän kirjoittaja ja Lassi
Tissari.
Seminaareihin osallistujia on vuosittain ollut
mukana ihan mukavasti. Niin viime kesänäkin,
kun kolmen pyöräkunnan eturintama teki lähtöä
matkaan Tikkurilassa Laurean edustalla klo 8.00:
Lassi Tissari Kawasakilla, Kyösti ja Anu-Elina
Väkeväinen Hondalla ja tämän kirjoittaja BMW:llä.
Matkan varrelta liittyisi mukaan kolme pyörää ja
Ouluun ajaa suoraan omia reittejään kaksi. Kahdeksan pyörän ryhmä on juuri sopivan kokoinen
muun tieliikenteen lomaan.
Lähtöaamun lämpötila oli puolipilvinen ja mukavan viileä. Kun ei satanut, oli hienoa aloittaa
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reissun pisin päiväurakka, 614 km Ouluun.
Ensimmäinen taukopaikka oli 133 km päässä
Heinolassa oleva Tähtihovi, muutaman vuosikymmenen takainen loisteliaaksi luonnehdittu
palvelukeskus kahden puolen 4-tietä. Tien ylittävä
lasiputkisilta oli aikanaan ihan poikkeuksellinen,
ihmettä kävivät tuhannet autoilijat varta vasten
katsomassa. Nyt Tähtihovista oli palvelukäytössä
vain pinta-alaltaan suurempi länsipuoli. Hovin
asiakkaita ovat syöneet ABC:t ja muut monialaiset
tienvarren uudet liikekeskukset. Kaunis ja levollinen näköala Ruotsalaiselle on sentään ennallaan.
Maisemaa kelpaa katsella ja rauhoittaa liikenteen
hulinassa mahdollisesti stressaantunutta mieltään.

remontissa olevaa 4-tietä pitkin. Lisää liikenteellistä haastetta aiheutti Tikkakoskella myöhemmin
tuona päivinä oleva suuri lentonäytös ja sen mukanaan tuomat tuhannet autot, jotka etsivät vapaata
parkkipaikkaa. Bussikuljetus lentokentälle oli näet
järjestetty Hirvaskankaan ABC:ltä.
Viitasaaren ABC:llä oli lounastunnin aika. Joensuusta BMW:llä aamulla lähtenyt Matti Hyppänen oli saapunut hyvissä ajoin tapaamispaikalle,
samoin kesälaitumiltaan tullut Metropolian Eric
Pollock Triumphilla. Viitasaarelle etelästä tullessa
oli hetkeä aikaisemmin ylitetty Vähä-Keiteleen
ja Keiteleen välissä oleva Miekkasalmi ennen
saapumista palvelukeskukseen luonnonkauniin
Keiteleen Kirkkosalmen rannalle. Lämmin aurinko
norjisti mukavasti pitkästä istumisesti jäykistyneitä jäseniä. Kyllä noutopöydän antimet maistuivat
nälkäisille, olihan kello jo ennättänyt kolmeentoista.
Keiteleen kimallus kauneimmillaan jättää muun varjoonsa

Ruotsalainen Tähtihovista katsottuna

Eteenpäin Veli Hopea! – kohti 168 km päässä
olevaan Hirvaskankaan ABC:n taukopaikkaa, jossa
olikin jo odottamassa Tiina Lautamo JAMK:sta
(BMW). Hetimiten jäätelönpituisen pysähdyksen
jälkeen matka jatkui tällä kohdin melkoisessa

sekalaisten ajoneuvojen myötä. Aiemmin päivällä
Ouluun saapunut TAMK:n Risto Kallionpää oli
tullut Yamahallaan meitä vastaan Siikalatvaan,
mikä oli mukava yllätys.
Matkaa jatkettaessa siirtyminen takaisin 4-tielle vasemmalle ei sujunut kuten Strömsössä on totuttu.
Vastapuolelta tulevalla paikallistiellä oli useita
suoraan nelosen yli pyrkiviä ajoneuvoja, ensimmäisenä auto, joka ei mitenkään uskaltaneet ajaa
pitkähköihinkään väleihin 4-tiellä. Usean minuutin
odottelun jälkeen ryhmämme vetäjä otti aloitteen
käsiinsä ja veti ryhmämme vastaantuloa hautovien
editse 4-tielle. Tuskaiset ilmeet tuossa empivässä
autossa olivat näkemisen arvoiset.
Luova tauko ennen Oulua

rupattelun ja olusten äärellä. Pian Nukku-Matti
kutsui vahvistumaan toisen ajopäivän koitoksiin.

Sateeseen on Edenissäkin hyvä varautua kun se kerran on
mahdollista

Maanantai 18.6.
Aamu valkeni sumuisena ja sadetta uhkaavana.
Lämpötilakin oli vain +10 °C tienoilla. Rauhallisen
aamiaisen jälkeen tavarat pyörien laukkuihin ja
keula kohti OAMK:in kampusta Kotkantiellä. Matkaa hotellilta 9 km ja 14 minuuttia. Vettä tihutti
mutta ei häiritsevässä määrin. Pienen etsiskelyn
jälkeen löytyi oikea P-alue ja sisäänpääsy seminaaritilaan. Johanna Miettunen Haaga-Heliasta (Honda) oli myös löytänyt reittinsä koululle. Vastassa
oli vararehtori Jyrki Laitinen.

Matin K 1600 GTL, BMW:n lippulaiva

Auringossa kimmeltävä Keitele oli kuitenkin
jätettävä ja lähdettävä kohti pohjoista. Mikä oli
ajaessa hyväpintaista tietä mukavassa ja ajoltaan
säntillisessä seurueessa. Miten sattuikaan, kahvitaukomme Siikalatvassa osui jälleen ABC:lle –
muun vaihtoehdon puutteessa. Palvelu oli hyvää
ja hulina asemalla melkoista tulevien ja lähtevien
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Siikalatvasta olikin enää vajaan 100 km:n pyrähdys
Ouluun Sokos Hotelli Edeniin Nallikarissa. Pyörät paikoitimme komeasti katoksen alle. Pikaisen
majoittumisen jälkeen kylpylän palvelut olivat
paikallaan. Suomalaisen kansallisperinteen mukaisesti hotellin varsinainen ravintola oli sunnuntaina
suljettuna – mitenkäs muuten - siksi jouduimme,
me seminaarikulinarismiin taipuvaiset matkalaiset, tyytymään hotellin hampurilais/pizza -baarin
antimiin. Ihan hyvä niinkin, nälkä lähti rattoisan

Makoisan kahvitarjoilun saattelemana seminaarimme pääsi vauhtiin. Jyrki esitteli OAMK:n
numeroina, strategiana ja tulevina tavoitteina.
Monipuolinen keskustelu polveili osallistujien
kiinnostuksen mukaisesti. Ennen tutustumiskierrokselle lähtöä, puheenjohtajamme Kyösti ojensi
OMK:lle yhdistyksemme pienoislipun kiitoksena
saamastamme vieraanvaraisuudesta.
Kiertokäynnillä Oulun Innovaatioallianssin toimitiloihin saimme erinomaisen läpileikkauksen

vat hiekkadyynit ovat poikkeavia suomalaisessa
maisemassa. Ei ihme, että alueelle on rakentunut
vahva matkailuteollisuus oheispalveluineen. Kun
päivä oli jo yli puolessaan ja nälkä kurni rankasti,
päätimme lounastaa Lokkilinnassa, jonka pihasta
ensin ihastelimme hiekkasärkkien kauneutta. Tarjolla oli mm. erinomaista uunikampelaa ja paljon
muuta mukavaa.
Vararehtori Jyrki Laitinen ja Kyösti pienoislipun kera

Kalajoen kuulut hiekat

Uusikaarlepyyn Topeliuksenpuistikko on komea kuusikaistainen bulevardi, jonka toinen puoli näkyy kuvassa

alueen erityisistä osaamisalueista kuten terveydenhuollon, ICT:n ja digitalisaation soveltamisesta
alueen johtavien yritysten kanssa yhteistyössä. Oulusta meillä on todellakin lupa odottaa lähivuosina
uusia, kansainväliseen liiketoimintaan johtavia
läpimurtoja. Mitä lämpimimmin toivomme niin
käyvän!
Päästyämme pyörille ja matkaan alkoi sataa, ajoittain kaatamalla. Sade jatkui ensimmäisen 27 km:n
etapin ajan tankkausasemalle Liminkaan mutta
loppui sitten. Käänsimme pyörämme kohti Raahea
Lumijoen ja Siikajoen kautta kulkevaa polveilevaa
rantatietä. Ylitimme Lumijoen, johon liittyy tietokilpailukompa: ”Mikä Pohjanlahteen laskeva joki
virtaa lännestä itään?” Lumijoki tekee osapuilleen
näin laskiessaan Liminganlahteen.
Raahen sisääntuloa vartio kaupungin v. 1649
perustaneen Pietari Brahen patsas. Kaupungin ytimen muodostavat hyvin säilynyt vanha kaupunki
idyllisine puurakennuksineen sekä Raahen punatiilestä rakennettu kirkko. Ajokierros Vanhassa
Raahessa oli kiinnostava kokemus ennen 128 km:n
matkaa kohti Kokkolaa rantatietä Arkkukarin,
Pyhäjoen ja Kalajoen kautta.
Kalajoelle kannattaa poiketa, ei ajaa ohi. Tuulen
tuivertamat rannat ja silmänkantamattomiin jatku-
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Alkuperäisen ajosuunnitelman mukaan lounas oli
tarkoitus syödä Kokkolassa Rock’n Roll Dinner
-kahvilassa, joka visiitti jäi nyt toiseen kertaan.
Himangan ja Lohtajan kautta suuntasimme siksi
Kokkolan ohitustien kautta suoraan kohti Larsmon
saaristoa. Toinen toistaan kauniimmat rantamaisemat ja pienet asutustaajamat seurasivat toisiaan
ennen saapumista Pietarsaareen, tuohon vajaan 20
000 asukkaan elinvoimaiseen kaupunkiin. Pienen
kaupunkikierroksen jälkeen matka jatkui kohti
Uusikaarlepyytä, jossa olikin jo aika myöhäisiltapäivän kahvihetkellemme. Yritimme matkailuoppaista tunnettuihin Juthbacka Herrgårdiin ja
kesäkahvila Siltatupaan, mutta molemmat olivat
kiinni!!! Topeliuksenpuistikon varrelta löytyi
lopulta mukava leipomo-kahvila, Lillkungs Konditori, jossa viihdyimme hyvän tovin ennen matkan
jatkumista suoraan Seinäjoelle.

Viihtyisä Lillkungs Konditori

Uusikaarlepyystä Seinäjoelle on valittavissa
useampia ajoreittejä, esim. pienempiä teitä Munsalan ja Oravaisten kautta Vöyriin ja Ylistaroon.
Aikataulullisista syistä valitsimme kuitenkin nopeimman reitin tietä Nro 19 Ylihärmän ja Lapuan
kautta Nurmoon. Seinäjoen Sokos Hotelli Vaakunaan saavuimme aikataulun mukaisesti klo 18.00.
Klo 20.00 alkaen olimme varanneet hotellin ravintolasta kabinetin illallista varten. Vieraiksemme
olimme kutsuneet SEAMK:n rehtorin Tapani
Varmolan ja aiemmin yhdistyksemme puheenjohtajanakin toimineen yksikönjohtajan Taina
Junttilan. Yhdistyksen tarjoama menu oli ammattikorkeakoulun ravintola-alan opiskelijoiden ravintolalle suunnittelema, omaperäinen ja herkullinen

”ruokaprovinssimenu” soveltuvien viinien kera.
Erinomainen illallinen siivitti vilkkaan keskustelun vieraidemme kanssa. Kohteliaaseen tapamme
Kyösti ojensi illan päätteeksi SEAMK:lle yhdistyksemme pienoislipun. Monipuolinen ja mielenkiintoinen päivä oli valmis ja virkistävä uni odotti jo
nukkujaansa.

terveydenhuollon opintosuunnan koulutus- ja
tutkimustiloihin, jotka ovat Tainan valtakuntaa.
Uudet rakenteelliset ratkaisut ja nykyaikainen
laitteisto luovat erinomaiset puitteet koulutus- ja
tutkimustoiminnalle sekä yritysyhteistyölle. Kysymyksiin ja keskusteluun varattu kaksi tuntia ei
tahtonut riittää innokkaiden matkalaisten tutkiessa
moninaisia toimintatiloja. Hienoa, että SEAMK:lla
on ollut mahdollisuus täydentää muutenkin jo monipuolisia ja moderneja toimitilojaan tällä hienolla
uudisrakennuksella.

Liputettu rehtori Tapio Varmola ja Kyösti

SEAMK:n uudisrakennuksen sisääntuloaula.

Lähtökahville siirryimme joen toisella rannalla olevaan Framiin. Edelleen satoi jonkin verran. Framin
yritystiloihin tutustuminen oli hieno päätös vierailullemme SEAMK:ssa. Parhaat kiitokset Tainalle ja
Tapiolle sekä menestyksen toivotukset olivat nyt
paikallansa.
Tapio, Taina ja Matti jälkiruoan odotuksen tunnelmissa

Tiistai 19.6.
Heti aamusta satoi vettä. Vaikka matka hotellista SEAMK:n Kampustalolle oli vain muutamia
minuutteja, kastuimme jo huomattavalla tavalla.
Kampustalon lämpiössä oli paljolti tilaa levitellä
takit ym. kuivumaan. Vastassamme oli Taina,
täynnä tarmoa kuten aina. Meillä oli ainutkertainen mahdollisuus tutustua miltei valmiina oleviin
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Startti SEAMK:sta.

Lähtökahvilla Framilla Lassi, Johanna, Kyösti, Taina, Eric,
Matti, Tiina ja Risto.

Sadeasut oli tarpeen pukea ylle ennen starttia
kotimatkalle, sade kun ei osoittanut loppumisen
merkkejä. Kaupungista ulos pääsimme kohtuullisessa sateessa ennen kuin taivas aukeni. Nurmosta
lähtien vettä tuli niin, että ajoittain oli vaikeuksia
nähdä kunnolla eteensä. Vesi täytti tien kulumaurat, joiden pohjalla saattoi olla salakavalia kuoppia
tai asfaltin liukkaita halkeamia. Ajaa piti varovasti
ja tarkasti. Alavuden risteyksessä otettiin porukalla pohtimistauko, mitä seuraavaksi, kun sade vain
jatkui kovana? Ajoturvallisuus nostettiin keskusteluun. Eteenpäin oli kuitenkin mentävä, emmehän
tien varteenkaan voineet jäädä.
Luonnonkaunis Virrat ohitettiin läpi ajaen sillä
edelleen jatkuva sade ei inspiroinut pysähdyksiin.
Iso vahinko, paljon luonnonkaunista jäi näkemättä. Ruovedelle suunniteltu pysähdys Runebergin
lähteellä vaihdettiin lounastaukoon Ruoveden laivarannan Rantaravintolassa. Hieno löytö! Noutopöytä oli erinomaisen monipuolinen ja edullinen,
mitä todisti myös lähes täysi sali asiakkaita paikalle saapuessamme. Ravintolan henki ja ilmapiiri oli
kodikas. Kukaan ei katsonut pitkään kun riisuimme läpimärät varusteemme kahviloossin sohville
ja pitkin lattioita ja kaiteita ja vaihdoimme kuivaa
ylle. Syötyä, vatsa täynnä ja miltei kuivana alkoi
mieliala vähitellen kohota ja hiljakseen aloimme

Lähtö edessä Ruoveden Rantaravintolasta.

koota märkiä varusteitamme satulalaukkuihin.
Kas vain, sade oli tällä välin tauonnut ja aurinko
yritti vaivalloisesti pilkistää pilvien takaa.
Siinä määrin intensiivinen oli sessio Rantaravintolassa, ettei ilmeisesti kukaan meistä tullut ottaneeksi kuvia vyörytyksestämme. Vahinko, sillä
tilanne oli ainutkertainen, mutta nyt jo hauskaltakin tuntuva episodi.
Vaikka startatessa ei satanut, sateen mahdollisuus
roikkui kuitenkin ilmassa. Siksi oli viisasta pukea
sadevarustus takaisin päälle. Tarpeen varustus
iltapäivän mittaan olikin lyhyiden sadekuurojen
takia.
Seuraavaksi ajoreitiksi oli ennakkoon suunniteltu
pikkuteitä Jäminkipohjan ja Selkeen kautta Murolen kanavalle. Märän ja liukkaan tien vuoksi
ajoreitiksi vaihdettiin tie 66 Orivedelle ja E 63
Suinulaan ja edelleen Vehoniemen automuseolle.
Tuuli oli kylmä Harjulan selänteellä vaikka aurinko paistoi. Kuuma kahvi ja museon erinomaiset
munkit lämmittivät pian kehon ja tunnelman. Museon kokoelmaankin oli hieman intoa tutustua.
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Päivä oli kulunut jo aika pitkälle, kun valmistauduimme lähtöön museolta. Kotiutumisen varhentamiseksi luovuimme historiallisesti mielenkiintoisesta ajosta Kaarina Maununtyttären tietä
purettavaksi tuomitulle Valkeakosken kirkolle ja
sieltä vanhaa tietä pitkin Sääksmäen silloille ja Hämeenlinnaan. Nyt ajettiin suorempi ja nopeampi
reitti Pälkäneen kautta Hattulaan, Hämeenlinnaan
ja Tervakoskella olevaan Linnatuuleen tauolle ja
tankkaamaan.
Vanha Helsingintie Nro 130 oli vastikään päällystetty ja oli siksi erinomaisen miellyttävä leppoisalle moottoripyöräilylle. Reitin varrella olisi ollut
monia mielenkiintoisia tutustumiskohteita, kuten
Riihimäen Lasimuseo, Metsästysmuseo tai Hyvinkään Veturimuseo. Ne jätettiin odottamaan seuraavia ajoreissuja. Hangontien ylitettyä jatkoimme
Hämeentielle Tuusulaa kohti.
Vanha Unkka Hyrylässä on suosittu pyöräkansan
ja rekkojenkin taukopaikka. Unkka oli jo suljettuna mutta tulipa paikka kuitenkin tutuksi. Unkalle
kannattaa suunnata ajo, jos tekee mieli lounaaksi
maukasta ja edullista kotiruokaa.
Unkalta jatkoi Helsinkiin enää vain Väkeväisten
pyöräkunta. Toiset olivat erkaantuneet matkan
varrella kuka minnekin kotoisiin rientoihinsa.
Hyvästit oli heitetty kullekin ajallaan ja toivotettu
turvallista ja mukavaa ajokesää.
Kesästä 2018 tuli poikkeuksellisen kuuma ja kuiva,
mikä korvasi monin kerroin kolmannen seminaaripäivämme sateet. Saimme kukin tahollamme nauttia Suomen luonnosta parhaimmillaan, ja aivan
erityisesti vedestä, mutta sinisissä järvissämme!

Kesä 2018 parhaimmillaan Rantasalmen Kolkonjärvellä.

MC UAS
seminaarimatka tehdään
17.-18.6.2019 Saimaan
ammattikorkeakouluun
Matkan kuvaus ja ilmoittautuminen
löytyvät
yhdistyksen nettisivuilta
http://www.mcuas.fi/tapahtumat.html
ILMOITTAUDU MUKAAN!

Kiinnostuitko yhdistyksen toiminnasta?
Näin voit liittyä MC UAS FINLAND Ry:n jäseneksi.
Voit liittyä jäseneksi, jos työskentelet suomalaisessa ammattikorkeakoulussa.
Täytä lomake osoitteessa www.mcuas.fi
Saat tiedon hyväksymisestä jäseneksi sähköpostiisi.
Jäsenmaksu on 30 € vuodessa.

Turvallisia kilometrejä!
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