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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Motoristin näkökulmasta mennyttä talvea on värittänyt keskustelu moottoripyöräverosta. Joskus vero oli tulossa ja joskus ei. Tätä kirjoittaessa tuli hallitukselta sitten
päätös julkisuuteen etteivät moottoripyörät tule verotuksen piiriin. Syynä oli se, että
vero todettiin kannattamattomaksi. Hyvä näin. Harrastuksemme voi siis jatkua suotuisissa merkeissä myös tulevaisuudessa.
Tulevaisuutta valottivat perinteiset kevättalven moottoripyörämessut. Vastaavasti kuin
automaailma sähköistyy niin sama trendi alkaa näkyä myös moottoripyörissä. Toisaalta
omaan silmääni custom-tyyliset menopelit olivat vähemmistössä tänä vuonna. Kaikille
kävijöille varmasti kyllä löytyi mieleinen kulkupeli.
Viime vuonna perinteisellä MC UAS retkellä suuntasimme Joensuuhun, jossa vierailimme Karelia ammattikorkeakoulussa. Lisäksi muun muassa Koli, Bomba, Valamo, Kerimäki ja Imatra kuuluivat reitille. Onnistut reissu kerta kaikkiaan ja esimerkiksi MC Universities of Applied Sciences ry:n facebook sivuilta pääsee tunnelmoimaan reissusta.

MP-messut tarjosivat jälleen laajan kattauksen kaksipyöräisiä.

Tämän vuoden kesäkuussa käännämme etupyörän kohti Lounais-Suomen kansallismaisemia. Ajoreitti tulee olemaan komea Saaristoreitti. Suunnitelmat tarkentuvat tässä
kevään kuluessa. Päävierailu tulee tapahtumaan Turun ammattikorkeakouluun. Tervetuloa mukaan ajamaan.
Toivotan jäsenille ja lukijoille oikein antoisia kilometrejä pyörän selässä. Lopuksi isot
kiitokset aktiivisille opiskelijoille lehden tekemisestä.
Ajoterveisin,
Kyösti Väkeväinen

Lappeenranta oli yksi viime kesän seminaarin välietapeista.
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OPISKELIJAN KOLUMNI - MOOTTORIPYÖRÄHAAVEITA
TEKSTI JA KUVA: ANNI VIHAVAINEN

rillä kuuntelemaan tuntikausia moottoripyöräjuttuja. Ne jutut sopiva ratkaisu, vaikka mikä olisi.
eivät siinä iässä niinkään kiinnostaneet, mutta salaa haaveilin, että joskus minäkin ajelen omalla moottoripyörällä ja tie- Elämme 2010-lukua, pian 2020-lukua - aikakautena, jona
dän kaiken männistä ja suuttimista.
itse ajavat autot, sähköpolkupyörät, robotit ja muut elämää
helpottavat kulku- sekä apuvälineet lisääntyvät. Nämä edelAjassa on kuitenkin tultu 15 vuotta eteenpäin päivään, jona lä mainitut ovat vain esimerkkejä luultavasti jo muutamien
joudun pohtimaan haaveitani uudelleen. Lihastauti on hiljal- vuosien päästä normaaliin katukuvaan kuuluvista laitteista.
leen vienyt minua kauemmaksi moottoripyörähaaveestani.
Etenevissä sairauksissa fyysiset rajoitteet johtavat vähitel- Tekniikan ihmeellinen maailma on luomassa tulevina vuosilen luopumiseen. Luonnollisesti tätä tapahtuu ihmisen vanhe- kymmeninä todellisuutta, jossa mikä vain on mahdollista. Sen
tessa. Kroppa ei anna enää myöten erilaisille askareille, jotka sijaan, että pelkäisin tulevaisuutta ja luopumista, olen optiovat ennen olleet elämässä niitä itselle tärkeitä ja nautin- mistinen. Sekin on tässä tilanteessani melko tärkeä piirre.
nollisia asioita. Olen 23-vuotias ja olen joutunut luopumaan Uskon, ettei mene kauaakaan, kun voidaan luopua luopumimonista minulle tärkeistä asioista lihastaudin takia.
sesta. Olisiko peräti niin, että tulevaisuuden innovaatioiden
myötä voidaan ottaa takaisin elämään niitä luopumisen seuVuosia takaperin, elämäni oli silminnähden vauhdikkaampaa. rauksena kuopattuja asioita?
Jos voisin päättää, se olisi sitä edelleen. Kun oma liikkuminen
on välillä jopa ärsyttävän verkkaista, täytyy vauhtia hakea Kysymysmerkiksi jää ainoastaan, kehittääkö joku minulle rojostain muualta. Onneksi apu löytyy läheltä. Tallista löytyvän, bottilihakset vai mikä on se keino, minkä avulla Samurai ei jää
poikaystävän Skyline r33:n apukuskin paikka on kesäkauden vaan koristeeksi tallin perälle...?
vapaana minua varten. 412 hevosvoimaa takaavat vauhdikIsäni, pitkän linjan moottoripyöräharrastaja lupasi minulle jo kaat kyydit sekä suoraa että driftingiä ajettaessa.
varhain toisen Kawasaki 250 Samurai -moottoripyöristään.
Minä saisin punaisen Samurain ja veljeni sinisen.
Siltikin, ehkäpä suurin ero syntyy siitä, ajaako itse vai istuuko Anni Vihavainen,
kyydissä. Ja tässä tapauksessa, tämä neiti haluaa ajaa itse. opiskelija, Helsinki
15 vuotta sitten olin 8-vuotias, ala-asteen toisella luokalla.
Kun isäni lähti tapaamaan moottoripyöräkaveriaan tai ihan Sairaudesta huolimatta luonteeni kätkee onnekseni sisälleen
vaan kesäiselle ajelulle, olin aina lähdössä mukaan. Tiesin, erään tärkeän piirteen; en ole luovuttaja. Jos ja kun haluan
että kyydissä istumisen ilon vastapainoksi joutuisin taas pe- elämässäni moottoripyöräillä, on siihen löydyttävä minulle
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sia pyöriä Suomen teille, monet sähkömoottorin tuomat edut
esiintyvät edukseen. Monet moottoripyöräilijät huolestuvat
oman pyöränsä käyttökustannuksista, jotka ovat sähkömoottoripyörissä lähes olemattomat. Polttoaineen hinta nousee
jatkuvasti Suomessa mutta sähköpyörän omistajan ei tarvitse siitä murehtia. Sähköpyörän akun saa ladattua alimmillaan
noin eurolla, joten polttomoottoreihin verrattuna sähköpyörällä tulee huomattavan edullisia kilometrejä. Sähkömoottorit
eivät tuota lainkaan päästöjä, joten sähköpyörä on ympäristöystävällinen valinta uutta pyörää hankkivalle. Sähkömoottori
ei tarvitse huoltamista ja se käytännössä kestää koko pyörän
eliniän, joten huoltokustannukset ovat polttomoottoripyöriin
verrattuna selkeästi pienemmät ja sähköpyörän omistaja voi
unohtaa öljynvaihdot ja monet muut pienet huollot. Pyörien vääntövoima sähkömoottorin ansiosta heti kaasukahvaa
kääntäessä on jotain, mitä ei polttomoottori pysty tarjoamaan.

Sähkömoottoripyörän tankin voi täyttää
haluamallaan tavalla.

TEKSTI: JANI RIKKOLA KUVA: ZERO MOTORCYCLES INC.

TURHAAN POLTATTE SULAKKEITANNE – SÄHKÖMOOTTORIPYÖRÄT OVAT TULOSSA

Sähköpyörät ovat Suomen teillä outo näky tällä hetkellä, mutta tilanne tuskin jatkuu kauan samana.
Sähköenergian valjastaminen pyörien voimanlähteeksi on
tuonut sähkömoottoripyörät markkinoille ja teknologia kehittyy kovaa vauhtia. Sähkömoottorien tuomat hyödyt lisääntyvät jatkuvasti ja tulevaisuudessa vain taivas on rajana.
Suomalaiset moottoripyöräilijät eivät kuitenkaan vielä ole
hullaantuneet sähkömoottoripyöriin ja monet moottoripyöräilijät edelleen luottavat polttomoottoreihin. Zero-sähkömoottoripyöriä maahantuovan Brandt Oy:n myyntipäällikkö Keijo
Rouvali uskoo vahvasti, että tulevaisuudessa, kun kuluttajille
tulee erilaisia vaihtoehtoja, myös tietoisuus lisääntyy ja sitä
kautta myynnin kehitys on voimakkaasti positiivista. Hänen
arvioiden mukaan vuonna 2017 Zero-sähkömoottoripyörien
kokonaismarkkinaosuus on noin 1 % kaikista moottoripyöristä.
Ulkoiset tekijät ja sähköpyörien tämänhetkiset heikkoudet vai5
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kuttavat pyörien pieneen määrään Suomen teillä. Pyörien latausaika ja toimintasäde on tämänhetkisissä pyörissä sopivia
kaupunkiajoon mutta hieman pidemmät matkat saattavat aiheuttaa moottoripyöräilijöille harmaita hiuksia. Zero-sähköpyörien toimintasäde on pyörissä 100–200 kilometrin välillä,
eikä vielä tällä hetkellä Suomen jokainen tieosuus ole latauspaikkojen läheisyydessä. Latauspisteiden sijainnit painottuvat
kaupunkialueille ja taajama-alueen ulkopuolella saattaa esiintyä vaikeuksia löytää latauspiste pyörälleen. Myös pyörien latausaika on huomattavasti pidempi verrattuna perinteiseen
tankkaukseen. Uusimpien sähköpyörien akut saa ladattua pikalaturilla nopeimmillaan 2-3 tunnissa, joten monelle potentiaaliselle sähköpyörän omistajalle parin minuutin tankkaus
todennäköisesti on vielä paljon houkuttelevampi vaihtoehto.
Vaikka sähköpyörät eivät vielä tällä hetkellä ole ihanteelli-

Sähköpyörät ovat herättäneet kiinnostusta suomalaisten keskuudessa pyörien vähäisestä lukumäärästä huolimatta. Rouvalin mukaan sähkön tuoma huima vääntö, pyörän kiihtyvyys ja äänettömyys sekä
helppokäyttöisyys ovat asioita, jotka nousevat usein puheen aiheeksi. Hänen mukaansa sähköpyöriä koeajaneilta
saatu palaute on ollut tähän mennessä erittäin positiivista.
Sähköpyörien tulevaisuus näyttää valoisalta ja on vain ajan
kysymys milloin sähköpyörät saavat enemmistön kokonaismarkkinoista. Pyörien teknologia kehittyy jatkuvasti parempaan suuntaan ja ongelmakohtia pyritään kehittämään. Sähköpyörien latausajat pienenevät hurjaa vauhtia ja samalla
pyörien toimintasäde kasvaa vuosi vuodelta suuremmaksi.
Latauspisteiden lisääntyessä sähköpyörien kannattavuus lisääntyy entisestään. Sitten kun moottoripyöräilijä saa ladattua pyörän kahvikupillisen juodessa ja kun latauspisteet löytyvät yhtä helposti kuin perinteinen tankkauspiste, sähköpyörä
saattaa tulla maanteillä vastaan useammin kuin uskotkaan.

KOSKAAN ET TIEDÄ, KENET TAPAAT LAHDEN MOOTTORIPYÖRÄMUSEOSSA
TEKSTI JA KUVAT: SAKU SAIRANEN & KARRI VARJOMÄKI

Suomen Moottoripyörämuseossa Lahdessa voit tutustua
moottoripyöräilyn historiaan. Paikka tarjoaa lisäksi paljon
erilaisia tapahtumia ja siellä on tämän kesän sesonkina esillä
Moottoripyörä 100 vuotta Suomessa -näyttely.
Riku Routo perusti Suomen Moottoripyörämuseon Lahteen
vuonna 2011. Ennen tätä hän ajoi itse kilpaa ja myi uusia sekä
käytettyjä moottoripyöriä kymmeniä vuosia. Taloudellisen
tilanteen takia hän päätti hypätä täysin tuntemattomaan ja
perustaa paikan, jonne moottoripyöräharrastajat voisivat
kokoontua. Paikalle kannattaakin tulla, vaikkei itse moottoripyörää omistaisikaan, sillä museo on täynnä historiaa ja
tapahtumia.
Lahden Moottoripyörämuseo aukaisee ovensa taas 15.415.10. väliselle ajalle. Museo pääsee tänä vuonna yhdeksi
museokortin kohteeksi, kun esillä on Moottoripyörä 100
vuotta Suomessa -näyttely. Kalustoa oli jo esillä keväällä
moottoripyörämessuilla, mutta museossa saa laajemman
kattauksen historiaa. Näyttelystä löytyy moottoripyöriä jo
vuodesta 1902, ja mukana tulee olemaan todellisia helmiä.
Suurena harvinaisuutena on vuoden 1935 Harley Davidsonin
Riku´o moottoripyörä, joita on tällä hetkellä vain kourallinen
koko maailmassa. Jääkiekkoilija Teemu Selänteen entinen
menopeli on myös nähtävillä. Lisäksi museossa on laaja kattaus pyöriä eri aikakausilta. Näyttelypyörät on saatu pääosin
lainaamalla ne ympäri Suomea.

Lahden Moottoripyörämuseo.

jälkeläisiä. Asiakkaiden suureksi suosikiksi noussut Ace Big
Burger on saanut rinnalleen nyt uuden Black Ace Burgerin.
Hampurilaisia ja Coca-Colaa lasipullosta 50-luvun tyyliin on
hyvä tulla nauttimaan Vesijärven rannalle usein myös liveLahden moottoripyörämuseon Ace Cafe Lahti on maailman musiikin kera. Museossa järjestetään runsaasti erilaisia tatoisiksi vanhin ketjun ravintola. Ketjun ensimmäinen, Ace pahtumia huhtikuusta syyskuuhun. Tapahtumia on laaja kirjo
Cafe London, on maailman tunnetuin moottoripyöräravinto- laidasta laitaan; yhteisajotapahtumista mainittakoon vapun
la, joka perustettiin vuonna 1938 ja on nyt saanut muutamia tienoilla tapahtuva Vappu Cruising, sekä erittäin suosittu
6
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kuukausittain järjestettävä Jenkkiauto Cruising. Tällaiset tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden päästä ajelemaan saman
henkisessä seurassa. Monenlaisia koeajo- sekä esittelytilaisuuksia on paljon. Toukokuussa on oiva mahdollisuus päästä tutustumaan Aprilian, Ducatin, MotoGuzzin, Vespan sekä
SWM:n pyöriin, kun museon alueella järjestetään italialaisten
moottoripyörien esittely- ja koeajopäivä.

Lahden moottoripyörämuseo
Suomen ainoa Moottoripyörämuseo sisältää
yli 100 moottoripyörää ja niihin liittyvää
historiallista rekvisiittaa. Näyttelyt vaihtuvat
vuosittain.
Avoinna 15.4-15.10. välisenä aikana
Lahden Moottoripyörämuseon kunnostuspaja.

Kaikki tapahtumat eivät liity pelkästään moottoripyöriin; livemusiikkia pääsee kuuntelemaan sesongin aikana useaan
otteeseen ja järjestetään kesäkuussa Miss Pin Up Ace Cafékilpailukin.

Jimmy Cornett on tehnyt parikin keikkaa museossa, ja ne
ovat vetäneet paikalle tuhansia ihmisiä. Museon pihassa on
kuvattu Kaija Koon ja Cheekin musiikkivideo “Nää yöt ei anna
armoo”. Museossa on vieraillut myös monia isoja nimiä, kuten Paul Teutul sr. (American Chopper), Bruce Oreck (USA:n
Lahden Moottoripyörämuseossa on ehtinyt tapahtua vuosien ex-suurlähettiläs), Bryan Setzer (artisti) sekä Richard Rawvarrella vaikka mitä - paikalla on järjestetty lukuisia tapah- lings (Gas Monkey Garage). Ketähän paikalle ajelee tänä ajotumia sekä iltoja, jotka ovat saaneet suuren suosion. Super- kautena? Starttaahan pyöräsi ja ajele paikalle katsomaan!
suositun Sons of Anarchy -televisiosarjan tunnusbiisin tekijä
7
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Aikuiset 12 € | Lapset (7–12 v.) 6 € | Museokortilla vapaa pääsy | Alle 7-vuotiaat
veloituksetta
Museon yhteydessä on Ace Corner kahvila
ravintola, joka palvelee museon aukioloaikojen mukaisesti
Veistämönkatu 1, 15140 Lahti

PÄIJÄNTEEN YMPÄRIAJO 2017
Suuri suomalainen seikkailu ajettiin ensimmäistä kertaa MM-sarjan osakilpailuna.
TEKSTI: MARIA SORVALI KUVAT: PÄIJÄNNE ENDURO

25.-26.3. ajettu Päijänteen ympäriajo on yksi
Suomen endurokilpailuhistorian vanhimmista
ja tunnetuimmista kilpailuista. Tänä vuonna
Päijänne-järvi kierrettiin 82. kerran ja ensimmäistä kertaa pitkän historiansa aikana
kilpailu ajettiin osana maailmanmestaruussarjaa. Tämä tuo haasteita niin kilpailun järjestäjälle kuin ulkomailta saapuville kuskeillekin, jotka eivät välttämättä ole koko uransa
aikana ajaneet kertaakaan lumella ja jäällä –
puhumattakaan piikkirenkaista. Miten tähän
kaikkeen valmistauduttiin ja miten MM-kilpailulle epätyypillinen formaatti koettiin?
Endurokilpailut koostuvat maastokokeista eli
8
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niin kutsutuista kisapätkistä ja näiden pätkien
välisistä siirtymistä, joita Päitsillä kertyykin
aina monia satoja kilometrejä. MM-osakilpailuissa on kuitenkin omat sääntönsä ja pykälänsä, joihin perinteikkään Päijänteen ympäriajon tulee osaltaan mukautua, jotta kilpailu
voidaan maailmanmestaruussarjan osakilpailuna järjestää. Helsingin Moottorikerho
ry, eli HMK, toimii kilpailun järjestäjänä tänä
vuonna yhteistyössä Suomen Moottoriliiton
kanssa. Vuonna 2016 Päijänneajo alkoi lauantaina Vierumäeltä ja päättyi Jyväskylään, josta kilpailua jatkettiin sunnuntaiaamuna aina
Sipoon motocross-radalle asti. MM-sarjan
säännöt kuitenkin edellyttävät, että kilpailu

alkaa ja päättyy samaan paikkaan ja näin ollen, kun jaossa on molemmilta päiviltä omat
MM-pisteensä, päättyi kilpailu lauantaina jälleen Vierumäelle. Sieltä siirryttiin Lahden,
Padasjoen, Kuhmoisten, Jämsän, Joutsan ja
Sysmän kautta takaisin Vierumäelle yöhuoltoon, josta poikkeusluvalla kokonaiskilpailun
päätöspaikkana sunnuntaina toimi Malmin
lentokenttä Helsingissä.

kävivät Suomessa harjoittelemassa lumella
ajamista täkäläisten yhteistyökumppaniensa
avustuksella. Ihmetyksen aiheita ovat olleet
muun muassa nastarenkaat ja liukupohjasaappaat, joita talvella enduroa ajaessa käytetään. Kokonaisuudessaan kilpailun aikana
tapahtuva huoltotoiminta on herättänyt paljon mielenkiintoa – missä tulee olla ja milloin, mitä mekaanikot saavat tehdä ja mikä
ihmeen haalarihuolto? Tämä kaikki on uutta
Tänä vuonna koettiin ennennäkemätön seik- jo suomalaisille ensikertalaisillekin Päitsilkailu, joka aiheutti harmaita hiuksia, nau- lä, mutta italialaiset huoltomiehet ne vasta
reskelua ja uusia kokemuksia ulkomaisten ihmeissään ovatkin olleet. Päijänteen ympäkuljettajien ja heidän huoltojoukkojensa kes- riajon siirtymät ovat monien kilpailupätkien
kuudessa. Monet MM-sarjaa kiertävät tiimit välillä useita kymmeniä kilometrejä ja osa

näistä siirtymistä ajetaan asfalttiteitä pitkin.
Talvikilpailussahan tämä tarkoittaa parhaimmillaan jopa kymmenien asteiden pakkaslukemia ja hyytävää viimaa täysien urheilusuoritusten välillä. Paleltuminen tuleekin ottaa
tosissaan huomioon ja kilpailureitin varrella
nähtiin pilkkihaalareihin ja paksuihin rukkasiin sonnustautuneita kuljettajia. Olikin mielenkiintoista seurata, miten ulkomaiset tiimit
ottivat tämän seikan hoitaakseen, sillä jokaisen pätkän, joita jo pelkästään lauantaina
kertyi viisitoista, jälkeen oli haalari puettava
päälle ja ennen lähtöä taas riisuttava. Tämä
aiheuttikin sattumuksia jo lauantain kolmannella maastokokeella, jossa nähtiin kuljettajien ajavan kisapätkät haalarit päällään, kun
huoltoautot eivät olleet ajoissa paikalla.
Lauantaipäivän aikana huomattiin kokemuksen puhuvan puolestaan; kärkiviisikko koostui suomalaiskuljettajista, jotka ovat ajaneet
useita talvia nastarenkailla. Todellinen kiinnostuksenkohde oli suomalainen MM-sarjaa
ajava Eero Remes, joka osallistui kilpailuun
ensimmäistä kertaa. Miehen johto oli jo aamupäivän ensimmäisten pätkien enemmän
kuin selvä ja eroa seuraavaan oli kertynyt
jo toista minuuttia. Normaaleissa olosuhteissa erot maastokokeilla ovat vain joitakin sekunteja, mutta Päijänteen ympäriajon
luonteeseen kuuluvat isotkin erot ja pitkät
maastokokeet. Päivän mittaan korostui myös
riittävä energian saanti, mikä tuntui hieman
unohtuneen MM-sarjaa ajavilta kuljettajilta.
Kun päivän pituus pyörän päällä on noin kaksitoista tuntia, on sanomattakin selvää, ettei
9
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hyvää suoritusta saa alle ilman kunnon energiatankkausta.
Päivällä oli ensimmäinen isompi huolto ja
kokoomatauko Jämsässä, jolloin osa kuljettajista joutui jälleen uuden eteen: piikkirenkaiden vaihtoon. Enduron sääntöihin kuuluu,
että kuljettajan on itse vaihdettava renkaansa erikseen merkityillä huoltopaikoilla
niin halutessaan. Nähtiin paksuja rukkasia
ja muutama pienempi haaverikin, kun näiden
kanssa nälkäisinä ja hieman kylmissään sähellettiin. Kuitenkin kaikki kuljettajat olivat
selkeästi hyväntuulisia ja avoimin mielin
lähdössä loppupäivän kilpailuun. Liekö päivän ensimmäinen lämmin ateria ja hetken
hengähdystauko syynä näihin hymyihin. Viimeiset lauantain kisapätkät ajettiin illan hämärissä ja kypäriin kiinnitettyjen lisävalojen
avulla. Iltahuoltoon oli varattu normaalia
MM-kisaa enemmän aikaa ja se huomattiin
jälleen sopivaksi myönnytykseksi piikkirenkaita vaihtaessa. Yötauolle lähti väsyneitä,
mutta ilmeisen tyytyväisiä kuljettajia.
Sunnuntaipäivän alkuun oman haasteensa
toi kesäaikaan siirtyminen, mutta tähän ei
kukaan ei olankohautusta kummemmin tuntunut reagoivan. Vierumäeltä kohti Malmin
lentokenttää siirryttäessä huomattiin, että
sulat reitit ja lumen väheneminen näkyivät
MM-kuljettajien vauhdissa. Myös se, että kaksipäiväinen kilpailuformaatti on MM-kuskeille
tuttu, vaikutti viikonloppuun. Sunnuntaina
tuntuikin, että kilpailijat löysivät odotuksia
vastaavan tasonsa ja saivat paremmin kiinni

PÄIJÄNTEEN YMPÄRIAJO 2017
YLEISKILPALUN TULOKSET

kilpailun rytmistä.
Loppua kohden reitti suli ja pehmeni huomattavasti ja myös kuljettajat alkoivat rentoutua
maalin lähetessä. Mäntsälän kokoomatauolla
ja isolla huollolla kaksi ulkomaista tehdastiimin kuljettajaa joutuivat keskyttämään kilpailunsa teknisten vikojen takia.
Malmin lentokentällä sijainnut maali otti
kärkikuljettajat vastaan juhlallisin menoin ja
MM-sarjan osakilpailujen palkinnot jaettiin
Maamme-laulun kaikuessa ja Suomen lippujen liehuessa. Eero Remes otti ensimmäisen
kiinnityksensä legendaariseen Päijänne-kilpeen, jonka sa omakseen voittamalla yleiskilpailun kolmesti.
Kilpailuformaatti sai positiivista palautetta,
10

MC UAS -KERHOLEHTI 2017

mutta Suomen olosuhteisiin ulkomaalaiset
kuljettajat eivät kokeneet sen sopivan. Kokonaisuudessaan järjestelyt saivat hyvää palautetta, mutta viikonlopun suurin farssi oli
perässä laahannut tulospalvelu. Jälkikäteen
puitiin myös Päitsin sopivuutta MM-sarjaan
ja jääkin nähtäväksi, jäikö tämä kerta ainoaksi laatuaan. Kaiken kaikkiaan kyseessä
oli ainutkertainen ja varmasti unohtumaton
kokemus.

1 Remes Eero, SML/FIN, TM
2 Hellsten Antti, SML/FIN, Husqvarna
3 Pohjola Eemil, SML/FIN, Husqvarna
4 Stigell Henric, SML/FIN, Husqvarna
5 Phillips Matthew, MA/AUS, Sherco

6
7
8
9
10

Tarkkala Marko, SML/FIN, Husqvarna
Holcombe Steve, ACU/GBR, Beta
Jukola Aleksi, SML/FIN, KTM
Garcia Josep, RFME/ESP, KTM
Nikander Roni, SML/FIN, KTM

LAUANTAIN TULOKSET

SUNNUNTAIN TULOKSET

EGP:
1. Antti Hellsten, FIN
2. Marko Tarkkala, FIN, 01:23,89
3. Aleksi Jukola, FIN, 01:56,17

EGP:
1. Antti Hellsten, FIN
2. Steve Holcombe, GBR, 00:38,53
3. Matthew Phillips, AUS, 00:59,62

E2:
1. Eero Remes, FIN
2. Henric Stigell, FIN, 02:50,40
3. Pascal Rauchenecker, AUT, 04:59,56

E2:
1. Eero Remes, FIN
2. Josep Garcia, ESP, 02:54,67
3. Henric Stigell, FIN, 03:10,98

EJ:
1. Eemil Pohjola, FIN
2. Davide Soreca, ITA, 07:53,74
3. Mikael Persson, SWE, 08:07,91

EJ:
1. Eemil Pohjola, FIN
2. Davide Soreca, ITA, 04:48,51
3. Henry Olenius, FIN, 04:53,83

EYJ:
1. Hugo Svärd, FIN
2. Hermanni Haljala, FIN, 01:12,15
3. Roni Kytönen, FIN, 01:32,77

EYJ:
1. Hermanni Haljala, FIN
2. Emil Jonsson, FIN, 01:24,46
3. Antti Ahtila, FIN, 01:53,04

JYLHÄT JA KAUNIIT LOFOOTIT
TEKSTI: SAKU SAIRANEN & KARRI VARJOMÄKI KUVAT: JOHANNA MIETTUNEN

Jos haluat kokea mieleenpainuvan reissun
Pohjoismaissa, suuntaa pyöräsi keula Suomen ja Ruotsin kautta Norjan rannikolle. Reitti tarjoaa upeita maisemia Norjan vuonoilla.

Lofoottien karun kauniit kalliot sekä jylhät ja kesyttämättömät maisemat ovat ilo silmälle.
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Toisena päivänä matka jatkui Narvikin kautta
Sandtorgiin, jossa edessä oli telttayö. Seuraavat kaksi yötä kuluivat Norjan puolella
Å:ssa, jota matkailija muistelee mielellään:
- Aurinkoinen Å ja sen idyllisyys ja kiireettömyys jäivät mieleeni, Johanna kertoo.
Viimeisen yön Johanna vietti Kjopsvikissa,
joka sijaitsee myös Norjassa. Sitten alkoikin reissun ylivoimaisesti pisin ja uuvuttavin
etappi; 740 kilometrin ajomatka takaisin lähtöpisteeseen Kemiin.

Johanna Miettunen teki viime kesänä ajoreissun Norjan Lofooteille. Reissu ajoittui
heinäkuun loppuun ja se kesti viisi päivää.
Tien päälle Johanna lähti yksin. Tyypilliseen
tapaan mukaan tarttui liikaa matkatavaraa,
kun tavaraa oli varattuna niin aurinkoiselle
kuin sateisellekin kelille. Yön viettoja varten
mukana olivat tietysti teltta ja makuupussi.
Ajoreitti kulki pääosin E10 valtatietä pitkin.
Matka eteni suunniteltua hitaammin johtuen
Norja on huomattavasti kalliimpi maa kuin Ruotsin puolella kesken olleesta tietyöstä;
Suomi. Bensa, ruoka ja elintarvikkeet etenkin teillä oli päällystämättömiä pätkiä sekä kiovat reissun päällä asioita, joiden hankinnat venmurikoita, jotka tekivät ajosuorituksesta
ovat välttämättömiä. Johanna muistuttaa haastavamman.
matkailijaa huomaamaan muutamia eroja:
- Tie Norjan puolelta eteenpäin oli moitteet- Paikat menevät kiinni aikaisin. Suomessa tomassa kunnossa. Todella helppo ajaa. Liiollaan totuttu 24/7 auki oleviin huoltoase- kennettä ei myöskään ollut mahdottomasti.
miin sekä turvalliseen katevaraukseen tankatessa.
Norjan mutkaiset seurailevat kallioita sekä
Vaikka suomalaisesta jotkut Norjan systee- rantaviivaa, mutta näistä huolimatta paikalmit voivat tuntua vanhanaikaisilta, Johanna linen ajokulttuuri osoittautui turvalliseksi,
kuitenkin huomauttaa, että kaikki toimii hy- kun tielläliikkujat antoivat tarvittaessa tietä
vin.
ja ottivat muut tienkäyttäjät huomioon, eikä
vaaratilanteita ei päässyt syntymään. SääMatka starttasi Suomen puolelta Kemistä. olosuhteet olivat vaihtelevat: onneksi myös
Sieltä matka jatkui Ruotsiin Kiirunaan, jossa paistoi ja ajo-olosuhteet olivat loistavat,
ensimmäinen yö kului mukavasti hostellissa. mutta välillä satoi rankasti ukkosen osuttua

kohdalle, jolloin sateen loppumista piti odotella Sandtorgissa Norjassa.
- Vähän jännitti, miten teltta kestää mahdollisen öisen vesisateen.
Yksin matkaan lähteneen Johannan ei tarvinnut viettää koko lomaa pelkästään omassa
seurassaan, sillä matkan varrella hostelleista löytyi tilapäistä matkaseuraa. Muiden
reissaajien kanssa keskustelu ja kokemusten
vaihto osoittautuivat matkan kohokohdaksi.
Toinen mieleenpainuva kokemus oli uintihetki
jääkylmässä Norjanmeressä Bunesbundenissa. Kovin moni muu ei uimaretkelle uskaltautunut.
- Sisukkaasti ja jääräpäisesti piti tuokin kokea. Tuli mahtava fiilis jälkikäteen, Johanna
kertoo.
Johanna suosittelee Norjan Lofootteja lämpimin mielin. Kuten hän Facebook-päivitykseensä kirjoitti tuoreeltaan reissun jälkeen:
“Hieno ajoretki takana ja sydämeen on muotoutunut lohko Lofooteille.”

Patikointi, retkeily ja yöpyminen luonnossa ovat sellaisia asioita,
jotka Norjan kauniissa luonnossa kannattaa kokeilla.
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UUSI MOTORISTIEN JA AUTOILIJOIDEN HUVIPUISTO
TEKSTI: ROOPE KAJANDER KUVAT: KYMIRING

MotoGP-kisakalenteriin on odotettavissa
myös Suomen osakilpailu. Kouvolaan rakenteilla olevalle moottoriradalle odotetaan vielä valtion tukirahaa.
Vuonna 2013 11. helmikuuta allekirjoitettiin
perustamissopimus Kymi Ring Oy:lle. Yrityksen liikeidea oli toteuttaa Pohjois-Eurooppaan sen johtava moottoriurheilu-,
ajokoulutus- ja elämyskeskus. Yritys alkoikin suunnitellun mukaisesti vuoden 2016
kesällä rakentaa Iitin Tillolaan uutta KymiRing -moottorirataa. Alue sijaitsee noin 15
kilometrin päässä Kouvolan keskustasta
ja tunnin ajomatkan päästä Kehä III:lta. Se
on tarkoitus valmistua alkuvuonna 2018.
Keskuksen on tarkoitus täyttää moottoriurheilun EM- ja MM-kilpailuehdot ja se
rakennetaan FIA:n kestävän kehityksen
standardien mukaisesti. KymiRing hakee
radalleen sekä kansainvälisen moottoripyöräliitto FIM:n että kansainvälisen autoliitto
FIA:n korkeinta luokitusta. Tämä tarkoittaa,
että KymiRingillä olisi Moto GP- kilpailuiden lisäksi teoriassa mahdollista järjestää
myös F1-osakilpailu. Radan on tarkoitus
valmistua vuonna 2018 ja samana kesänä,
heinäkuun jälkipuolella viikko Saksan osakilpailun jälkeen, Moto GP-organisaatio tu13
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Radan pääkatsomosta näkee puolet radasta.

lee sovitun mukaisesti kilpailemaan radalla.
Rata on suunniteltu uudenlaisella ajatuksella ja siinä on otettu huomioon mm. ammattikuljettajien toiveita. Lisäksi katsojien
kannalta rata on erityislaatuinen; toisin kuin
suurin osa muista radoista, jotka on rakennettu tasaiselle pinnalle, KymiRingissä on
haluttu hyödyntää maaston muotoja. FIM:n
turvatarkastajan sanoin: ”Radan muoto on

upea! Siinä mennään ylös ja alas eri nopeuksilla, eli juuri kaikki jännittävimmät
osa-alueet ovat KymiRingillä täysin kohdallaan. Kierrän ympäri maailmaa eri
radoilla ja nyt voin vain ihmetellä, miten
te olette onnistuneet toteuttamaan juuri ne osa-alueet, joita ajajat haluavat!”.
Erityisen huomattavaa on radan profiilin
mukanaan tuoma näkyvyys katsojille. Se
nimittäin on sellainen, että pääkatsomolta

näkee jopa puolet radan kokonaisuudesta.
Erityisesti
moottoriurheilutoiminnalle
suunniteltu rata koostuu 4,6 kilometriä
pitkästä kansainvälisesti luokitellusta, asfaltoidusta radasta ja sen yhteyteen kuuluvasta rallicross-radasta. Lisäksi toteutussuunnitelmissa on rakentaa karting-,
motocross-, speedway- ja enduroradat.
Kokonaisuuden on kuitenkin tarkoitus palvel-

Ajoharjoittelumahdollisuudet ovat Kymiringillä laajat.

la muitakin käyttäjäryhmiä, kuin vain moottorikansaa. Keskus
toimii ympärivuotisesti ja sen tarkoituksena on tarjota moottoriurheilu- ja kulttuuritapahtumia, ajokoulutukseen liittyvää
toimintaa sekä majoitus- ja elämyspalveluita. Alueella olisi
mahdollista järjestää esimerkiksi messuja, festareita ja erilaisia moottoriurheiluun liittyviä turistipalveluita hotelleineen.
Radan Kouluttautumismahdollisuudet tulevat olemaan laajat. Radalla on viisi erilaista ja isoa opetusmoduulia, joissa KymiRing tarjoaa koulutusta aina moottoripyöristä ja
henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Radalla käytetään
opetukseen mm. Liukkaan kelin harjoitteluosuuksia, esteharjoitteluratoja ja sivuluisusimulointia. Moduulit jakautuvat suoraan, ympyrän muotoiseen sekä suoraan alamäki- ja mutkaratoihin. Näiden lisäksi tarjolla on kaksi
moottoripyöräharjoittelurataa, joiden kitka on suurempi.
Suomen valtio oli ainakin perustamisvaiheessa erityisen
myönteinen hanketta kohtaan. KymiRing nähdään mittavana
14
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Maailman parhaat ratapyöräilijät palaavat Suomeen.

elinkeinohankkeena, joka edesauttaa matkailua ja Suomen
kansainvälistä PR-arvoa. ”Ehkä ainoana vastaavana mieleen
tulee Guggenheim. Se painii kokoluokassaan samassa sarjassa”, kuvaili elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja
Jyri Häkämies jättihanketta Kauppalehden haastattelussa.
KymiRing listattiin Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden listalle kansainvälisen kilpailuiden lisäksi myös radalla toimivan kuljettajakoulutuksen
johdosta. Sen hankebudjetissa olikin 1,5 miljoonan euron varaus toimintakeskukselle. Koko valtion osuudeksi ollaan kaavailtu
seitsemää miljoonaa euroa. Viime vuoden loppupuolella KymiRing sai kuitenkin huonoja uutisia, sillä työ- ja elinkeinoministeriö ei halunnutkaan luovuttaa radalle sille jo periaatteessa
luvattua 3,5 miljoonan euron tukirahaa. Valtion sitoutuminen
rahoitukseen on kuitenkin radan valmistumisen kannalta erityisen tärkeää. Valtion suunnalta ollaan kuitenkin kerrottu,

että asia hoidetaan jotain vaihtoehtoista keinoa hyödyntäen.
Viimeksi ratamoottoripyörien kuninkuudesta Suomessa on
kilpailtu vuonna 1982, kun Imatralla ajettiin MM-luokkaa. KymiRing tulee valmistuttuaan olemaan merkittävä asia - ei
pelkästään moottoriurheilun vaan jopa koko Suomen mittakaavassa. Moto GP saavuttaa vuosittain yli 270 miljoonaa
TV-katsojaa ja satoja tuhansia katsojaan paikan päälle. Hankkeen eteen on tehty huimasti töitä ja sen avulla moottoripyöräilyn MM-sarja tekee paluun maahan, joka on kiistatta
Pohjois-Euroopan johtava autourheilumaa. ”Ansaitsemme itseoikeutetusti rikkaan autourheiluhistoriamme mukaisen radan Suomeen”, totesi Kymi Ring Oy:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Kari O. Sohlberg MP Maailman haastattelussa.

Kymiring radan tiedot
Valmistumisvuosi 2018
Pääradan pituus 4,6 km
Pääradan leveys 12 m
Myötäpäivään ajettava rata koostuu
18 kaarteesta
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MC UAS -SEMINAARI 2016
Jukka-Mikko Karjalainen, oppilaitospappi, Vantaa
Kun taas on aika auringon, niin . . . Niin, silloin on Jussin päivä likellä. Silloin istahtaa
motukkakerholainen heponsa mustaan satulaan, vetää rystysiä nuolevat nahkahanskat
kouriinsa, sulkee kypäränsä visiirin, kääntää
virta-avaimen puoli kierrosta myötäpäivään
ja painaa peukalollaan starttinappulaa. Takapuolen alla jymähtävät metallisylintereihinsä
pakatut männät touhukkaasti vatkaamaan
bensan ja ilman seosta. Ahneesti ne imevät
sitä ruiskupumppujen ruokkimina ja puristavat sen itsensä ja sylinterinkannen väliin.
NGK:n kärkien välissä kipinöi. Pakoputken takapäästä kuuluu poks. Se ei olekaan mikään
musketin tussahdus, joka verkkaisin välein
pössähtää intiaanipäällikön rauhanpiipun tapaan savutellen.
Poks kajahtaa tuhannesta kymmeneen tuhanteen kertaan minuutissa. Montako kertaa se
on sekunnissa? On se monta. Se voi muistuttaa patarummun kuminaa, joka pomputtaa
korvien tärykalvoja. Se voi tuoda mieleen
kiitävän ampiaisen ujelluksen. Mutta nämä
poksahdukset kuuluvat moottoripyörän voimanlähteestä, jossa kiertokanki veivaa kampiakselia. Siinä on prätkäilyn ydin: voimakone
ihmisen kinttujen välissä, kilowatit, väännöt,
kiihtyvyys, nopeus. Se on insinööritaidon ihmemylly. Se heivauttaa kaksi- ja puolisataakiloisen rautahevon sen ohjaksiin tarttuneille
kätösille mieluisiin suuntiin. Ohjastajan vain
16
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on syytä ratsastaa tarkoin silmin ja varovasti. Muuten hän voi joutua suureen vaaraan.
Mopoilua suven sulossa
Jussinpäivä lähenee. Opiskelijat ahkeroivat
jo kesätöissään. Muu ammattikorkeakouluväki, opettajat, turvallisuuspäälliköt, kirjastonhoitajat ja heidän sekaansa solahtanut pappi
haikailevat ehkä kesämökeilleen, kokon lumoon, hiilloksen ääreen kuka minkäkinlaisiin Pilvirepaleet vaeltavat Kolin alla ja pielisen yllö.
mietteisiin uppoutumaan tai ehkä vain makkaranpaistoon. Toki ennen juhannusta lähdetään yhteiselle retkelle. Kimpassa nautitaan
suven lämmöstä ja kuivasta asfaltista ennen
kuin syksy kastelee tiet ja koleus tunkeutuu
ajohaalareiden hihansuista syvälle napaan ja
selkäpiihin.
Ennen keskikesän kemuja moottoripyöräkerho MC UASin jäsenet kääntävät mopojensa
keulat kohti Karjalan kunnaita ja vihannoivia
vaaroja. Sinne on kutsuttu. "On kesän kirkas
huomen, ja suvisunnuntai, ei liiku lehti tuomen . . .". MC UASin porukkaa on varhain
sunnuntaiaamuna kokoontunut Laurea-ammattikorkeakoulun autohalliin Tikkurilaan.
Siellä ei sada. Lasketaan väki. Joku puuttuu. Ei vastaa puhelimeen. Matkaan! Hallin
ovi takana sulkeutuu. Renkaiden alla litisee.
Tuomet ja muutkin puut taipuvat piiskaavaan
sateen voimasta. Pisarat vihmovat visiireitä,
joita hanskat pyyhkivät. Huuru peittää näkymää. Vesitiiviin saappaan kärjessä tuntuu vii-

Kerhon matkalaiset Kolilla.

leä lirahdus. Näpit kangistuvat. Lämpömittari
moottoritien varrella osoittaa yksinumeroisen lukeman, nollan yläpuolisen kumminkin.
Tajusinpas pukea villahousut haalarin alle,
riemahtaa mcuaslainen Porvoon motarilla.
Kuuma kahvi maistuu jo Loviisassa, vielä
paremmin Taavetissa. Kukaan ei näytä siellä
imevän jäätelöä, vaikka semmoista etukäteen
suunniteltiin.

Lappeenrannan Satama-Sannin kuppilassa
seurue kasvaa. Kookas BMW ottaa keulapaikan. Tihuuttaa. BMW johtaa letkan Kerimäen
kirkolle. Siinä saadaan arvella perinteiset
kysymykset maailman suurimman puurakennuksen mahtavuuden syistä. Olisiko näillä
seuduin vain riehunut semmoinen myrsky,
että honkaa riitti suurempaankin temppeliin?
Sellainen miete hiipii MC UAS-kerholaisen

Karelian turvallisuusasiantuntija Jouni Varis esittelee deffaa.

Sateessa Kerimäen kirkolla.
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aivokoppaan hänen ajellessaan Savonrannan
huitteilla kohti Karelia-ammattikorkeakoulua.
Märkää asfalttia peittävät risut, männynoksat ja monenkirjava roina, joita edellisyön
myrsky on levittänyt. Tuhannet männynrungot makaavat kaatuneina tienposkilla. Kyllähän noista kirkkoja veistelisi, motoristi laskeskelee.

puksella vähän joka nurkassa. Suunnitelmat
ovat selvät ja yksinkertaiset. Ensiapuvälineitä näkyy siellä täällä, jopa defibrillaattori.
Turvallisuusasiantuntija Jouni Varis kuvaa
seminaarilaisille käytännön turvallisuustyön
tavat turvakävelyineen ja harjoituksineen.
Turvallisuuspoikkeamailmoituksen voi kätevästi tehdä QR-koodia käyttäen. Näppärää!

Rehtorin ja turvallisuusasiantuntijan pakeilla
Joensuu herää maanantaiaamuun, MC
UAS-motoristi sen mukana Vihreän tähden
majatalossa. Sunnuntai-illan sauna ja herkut Joensuun tiedepuistossa panivat veren
uudestaan kiertämään matkamiesten- ja
naisten suonissa. Kookas BMW opastaa
letkan Karelian Tikkarinteen kampukselle.
Rehtori Petri Raivo tarjoaa maistuvat pullakahvit. Hengenravinnoksi hän kertoo, miten
Kareliasta kouluttaa osaavia ammattilaisia
osaavaan maailmaan. Kasvatuskeinot kultakäkösten mailla eivät tunnut juuri poikkeavan
niistä, mitä on muuallakin nykyään käytetään.
Digitalisaatio on hallittava, kansainvälisyyttä ei unohdeta ja yrittäjyteen kannustetaan.
Toimiva yhteistyö venäläisten kanssa on itärajan tuntumassa koulutuksellisesti tärkeää.
Projekti NASAn kanssa yllättää seminaarilaiset.

Endurospooria vaaran laelle
Ei ole motukkamatka mitään ilman enduropöräystä. Sen tietää reittivastaava Matti
Hyppänen, kookkaan sähköherkku-BMW:n kuljettaja. Onpa hän sorateistä varoittanutkin.
Kareliasta suuntautuu matka jonnekin Runon
ja rajan teille, ehkä, ken tietää. Hyvän matkaa
ajellaan kuivilla kestopäällysteillä, kunnes alkaa roplottaa ja asfaltti päättyy. Nurmeksen
Bombaa tavoitellaan vesikraatereita väistellen ja iljanteisella saviliejulla liukastellen. Ei
tämä aivan Päitsi ole, mutta sinne päin.

Illansuussa ajetaan kuuluisalle vaaralle. Kukaan ei ole kaatunut. Kolin ravintola ruokkii
väsyneet matkaajat. Keskiyön lähestyessä he
kapuavat Kolin huipulle. Pilvenrepaleet vaeltavat alhaalla Pielisen saaria peitellen. Iltarusko lupailee kuivia teitä tiistain kotimatkalle. Täysikuu sinetöi ruskon lupaukset. Ja kas
kummaa, tiistaina on taas aika auringon, ja
Turvallinen ammattikorkeakoulu
kinttujen välissä kehrää prätkäilyn ydin. Mikä
Kukapa ei tahtoisi opiskella ja opettaa tur- onkaan ajellessa satojen konien voimin kotia
vallisessa koulussa? Miten QR-koodin käyttö kohti ja juhannuksen viettoon, vaikka joutuulisää turvallisuutta Kareliassa? Opiskelu- kin jättämään taakseen Karjalan vaarat.
turvallisuuteen on Karealiassa paneuduttu
huolellisesti. Se näkyy Tikkarinteenkin kam-

SAARESTA SISÄMAAHAN JA TAKAISIN – VIAPORI MC
TEKSTI: ANNI VIHAVAINEN KUVAT: JOHANNA MIETTUNEN & VIAPORI MC

Vuonna 2004 alkunsa saanut Viapori MC on
moottoripyöräkerho Suomenlinnassa asuville motoristeille. Tapaaminen Viapori MC:n
pitkäaikaisen jäsenen, Johanna Miettusen,
kanssa alkoi suurin piirtein seuraavanlaisella kommentilla: "Mä oon vähän tämmönen
poikkeusoutolintu. Mä en asu Suomenlinnassa, eikä mulla oo sinne mitään kytköksiä."

on ollut mielenkiintoista päästä seuraamaan
sivusta, sillä Suomenlinnassa asuvat motoristit joutuvat kamppailemaan normaalia
enemmän, jotta mahdollisuus lajin harrastamiseen olisi yhdenvertainen sisämaassa
asuvien kanssa. Yhdenvertaisuuteen on kuitenkin pitkä matka; vakuutusehtojen mukaan
ajoneuvot on säilytettävä joko lukittuna tai
lukitussa säilytyssuojassa varkauden sekä
Miettunen ajautui kaikista valtakunnan moot- ilkivallan varalta. Käytännössä Kauppatori ei
toripyöräkerhoista juuri Viapori MC:n rivei- kuitenkaan tässä tapauksessa kelpaa moothin vuonna 2011 silloisen työkaverin houkut- toripyörän säilytyspaikaksi. Tästä koituukin
telemana. "Jos järjellä aattelee, ni se yhteys edestakainen pyörien kuljettaminen lautalla,
on aika outo. Ei sitä oikein voi selittääkään. mikä tulee pidemmän päälle melko kalliiksi.
Se, et joku ihminen kysyy mukaan, madaltaa Näin ollen ajoreissut joudutaan tarkkaan
jo kynnystä."
harkitsemaan eikä lyhyehköille sunnuntaiajeluille niin vaan lähdetäkään.
Vuonna 2010 motoristiuran aloittanut ja ensimmäisen, oman Honda 600:n ostanut Miet- Viapori MC on järjestänyt vuosittain ajotunen ei pitkään jahkaillut kerhoon liittymistä. reissuja ulkomaille. Euroopan mutkittelevat
Valinta oli kokeneelle joukkueurheilijalle sekä tiet ovat tulleet tutuiksi Miettusellekin. Kakseuratoiminnassa mukana olleelle Miettusel- si vuotta oman moottoripyörän ostamisen
le luonnollinen valinta. Ulkojäsenenä Miettu- sekä vuoden päästä Viapori MC:hen liittymisella ei tosin ole samanlaista äänioikeutta sen jälkeen Miettunen oli jo lähdössä innokkerhon sisällä, eikä hän pääse vaikuttamaan kaasti ensimmäiselle ajoreissulleen Portukerhotoiminnan linjauksiin.
galiin. "Se oli semmonen kuuden tuhannen
kilsan reissu." Kolmen jäsenen voimin tehty
Viapori MC:n jäsenistö on pieni mutta sitäkin ajomatka opetti paljon muiden maiden ajotiiviimpi. Perinteisen kerhotoiminnan lisäksi kulttuurista, itsestä ja omasta ajamisesta.
sen toimintaan liittyy oleellisesti mootto- "Jotenki sitä tajuu vasta siellä reissussa, et
ripyöräilyn sekä Suomenlinnassa asumisen joku Ranskakin on tosi pitkä maa", Miettunen
yhteensovittaminen. Miettusen mukaan tätä naureskelee.
18
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“VIAPORI JAZZ OIS MENNY MUUTEN OHI KOKONAAN, MUT NYT SIITÄ ON
TULLU ITELLE PERINNE. EMMÄ JAZZIAKAAN KUUNTELE NORMAALISTI IKINÄ.”

Miettunen on vuosien saatossa taittanut
jo useamman ulkomaanreissun kulkupelin
pysyessä samana. Ei-niin-perinteisen matkapyörän ominaisuudessa, Honda 600 on
kaikista mahdollisista ennakko-oletuksista
huolimatta osoittautunut luotettavaksi reissupeliksi. Uskollisuutensa ansiosta sitkeää
japanilaista odottaakin ensi kesänä matka
kohti Italiaa.
Viapori MC:hen liittymisen myötä Miettunen
on päässyt näkemään ja kokemaan asioita,
joihin hän ei olisi muuten elämässään koskaan törmännyt. Hyvänä esimerkkinä Viapori
Jazz -tapahtuma, johon kerho ja sen jäsenet
ovat ottaneet osaa toimimalla vapaaehtoisina muun muassa ovimiehinä.
Kotimaan reissut - yhdessä kerhon kanssa ovat olleet Miettuselle myös mieleenpainuvia.
"Mä tykkään yksin ajamisesta, mut siinä tulee ryhmässä välillä se hetki, et hitto tää on
hienoo. Jotenki se harmonia, kun se porukka
menee nätisti yhessä."
Viapori MC:n jäsenet viettävät aikaa yhdessä
muutenkin kuin moottoripyöräillen. "Ruoka
on meille tärkee juttu, se on osa sitä meiän
kerhon toimintaa, kun "juustoseura" kokoontuu." Tiiviissä porukassa jäsenet ovat oppineet tuntemaan toisensa hyvin. "Tuntuu, et
on naapurustossa, vaikkei ite asukaan siellä", kuvailee Miettunen ja kiteyttää Viapori
MC:n ydinajatuksen omin sanoin: "Normaalia
elämää, ja sit on ne pyörät."
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Kuka?

Johanna Miettunen
Ikä:
42
Ammatti:
Tietopalveluassistentti, Haaga-Helia
Moottoripyörä:
Honda CBF600N, vm 2009

Mikä?

Viapori MC
Moottoripyöräkerho Suomenlinnassa
Perustamisvuosi:
2004, yhdistysrekisteriin maaliskuussa
2005
Jäsenmäärä:
33

JOUNI TAKALA - NÄIN MINUSTA TULI MOOTTORIPYÖRÄILIJÄ

Jouni löysi moottoripyöräilyn Vietnamin kuumilla kaduilla.

TEKSTI: ROOPE KAJANDER & JANI RIKKOLA

Kymmenen vuotta sitten 40-vuotiaalla Jounilla oli dilemma. Hän pähkäili ostaako custom-moottoripyörän vai Nokian osakkeita ja
päätyi lopulta jälkimmäiseen.
Jouni Takala on Järvenpäässä asuva 50-vuotias kahden tytön isä, Perussuomalaisten
kunnallisvaaliehdokas, musiikin harrastaja
ja ylpeä skootterin omistaja. Pääosa hänen
työajastaan menee harjoittelu- ja opinnäytetyöohjauksessa sekä erilaisten kehitystehtävien parissa. Korkeakoulumaailmassa
hän on pyörinyt nyt seitsemän vuotta, tätä
ennen hän työskenteli IT-teollisuudessa.
Kipinä moottoripyöräilyyn lähti liikkeelle etelänmatkoista. Hän sai kokea kaksipyöräisen
huumaa ajaessaan Vietnamin ja Kanarian
20
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saarten hellässä lämmössä. Edes pienehkö
kaatuminen märällä tiellä ei lannistanut Jounia, vaan ajaminen paikallisilla sorateillä johti motoristikärpäsen puremaan ja aikanaan
päätökseen ostaa oma kaksipyöräinen. Noin
viisi vuotta sitten hän hankki ensimmäisen
kaksipyöräisensä, Rieju-merkkisen enduromopon. Pyörä oli tarkoitettu mökkimopoksi
ja hänen ensimmäinen haasteensa olikin
ajaa se kotoaan Järvenpäästä noin sadan
kilometrin päähän kesämökille Karjalohjalle.
Matkassa riitti jännitystä, sillä Jounin ajokokemukset rajoittuivat aiemmin mainittuihin
lomamatkoihin. ”Kyllä siinä niska hieman
jumiutui, sillä ensimmäistä kertaa elämässäni pidin moottoripyöräkypärää niin pitkän
aikaa kerrallaan”, Jouni toteaa naurahtaen.

Mökillä mopoilun hauskuus vei mennessään.
Lopulta pyörä siirtyi jokapäiväiseen ajoon,
jolla kuljettiin useasti myös työmatkat. Pari
vuotta ajettuaan Jouni alkoi kaivata pyörästään enemmän tehoa ja nopeutta: ”Jos mopolla
saisi ajaa 60 km/h, niin luultavasti ajaisin vieläkin sillä.” Samaan aikaan Jounille tarjoutui
tilausuus siirtyä nopeampiin kaksipyöräisiin,
kun eräs tuttu oli myymässä Kymco-merkkistä 200 kuutioista skootteria, jonka hän
lopulta päätyi ostamaan. Sään salliessa kyseinen pyörä on Jounin ahkerassa käytössä.

hokkaammasta skootterista, joka pysyisi
liikenteen mukana myös moottoriteilläkin.

MC UAS:iin liittyminen on kollegan ansiota. ”Miksi ei”, reagoi Jouni kuulleessaan
kerhon olemassa olosta ja liittyi siihen.
Kerhon toiminta on hänelle toistaiseksi
hieman tuntematonta ja hän mieltää toiminnan etupäässä sisäiseksi verkostoitumiseksi. Toisin kuin Nokian loisto, Jounin
moottoripyöräily jatkuu. Skootteri saattaa
muuttua isompaan ja hän uskoo osallistuvansa tulevaisuudessa kerhon järjestämiin
Jouni arvostaa moottoripyöräilyssä ennen matkoihin, mikäli miehen kiireinen aikakaikkea käytännöllisyyttä, joka on etusi- taulu sen sallii. Uusi harrastus on löytynyt.
jalla pyörän ja ajovarusteiden valinnassa.
Skootteri sopii erinomaisesti mukavaan
kaupunkiajoon. Hän haaveilee hieman te-

FOUR DAYS’ RIDE FOR ONE PHOTO
ERIC POLLOCK, MC UAS CHAIRMAN 2015-2017

Wonderful Copenhagen, the capital of Denmark. The home of Tivoli, red sausages called
‘pølser’ and the Little Mermaid statue. For
the young at heart, you may have visited the
alternative culture in Christiania. Copenhagen also has an active but well-preserved old
town and harbour area.
However this trip was for just one photo. We
wanted to see a multi-storey house designed
by Mr. B.I G. in the new Örestad housing
area south of the City. The area was actually planned by Finnish architects Artto Palo
Rossi Tikka Kaijansinkko in 1997, as the result of an architectural competition.
My friend Topi Koivuniemi has had several
bikes over the years, like Harleys and Ducatis, too. Last year he found a 2002 Harley
softail classic that needed rebuilding. He
wanted a simple bike, nothing extra. He
found a small shop in Ilmajoki to do the work,
and this trip was to be the first for the drab The mountain house, Örestad, 2015, Copenhagen, photo Eric Pollock
green custom-made H-D.
of two hours, a solid breakfast and coffee paper that is, and then continue. We’ve had
I had several Honda 350s in my teens, and really tastes good. For old guys, our butts experience on our US Route ‘66 trip a few
the 2010 Triumph speedmaster (850cc) is need a rest and gas tanks are close to empty years earlier, so we know how to ride safely.
big enough for a senior dude. The joy of anyway. We always ride with one leader for After dinner, its’ early to bed. We have the
riding is still there. We like to ride together, the day, who makes all decisions for routes, same grandkids, so we have fun telling stostarting latest 7 am, often before breakfast stops and changes. When separated, it’s a ries to them about our trips.
cuz’ nothin’ is open. After a wake-up ride rule to go back to the last place where we
had visual contact. We often check maps, Topi left from Tampere and I from Helsinki
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to Turku for the evening ferry to Stockholm.
The ferry arrives early, so it’s nice to get an
early start on the day. Riding across Sweden can be dull on the highway E4, but we
wanted to get some kilometres under our
belt so we sucked it up and followed all those
big trucks. The only nice thing about Swedish
roads is the wide asphalt paving on the side

of the road that some Swedish drivers use cause Copenhagen is so expensive, we took
to allow passing. Doesn’t happen in Finland. the same beautiful ride back to Helsingör.
This time along the western coast of Sweden,
We don’t like riding over the Great Belt bridge and made it to Kristianstad for dinner.
over the Öresund strait, so we stayed in Helsingborg the first night, and crossed over to The final day was a less dull ride along the
Helsingör on the ferry. Many local swedes go E22 to Stockholm, departure 6 am. The afto work in Denmark every day on this ferry. ternoon rush-hour traffic is always terrible
in Stockholm, and we had only two hours to
The leisurely drive down the Strandvejen nr. get to the Silja ferry leaving at 19.00 hours.
152 on the east coast of Denmark to Copen- We got off the motorway and actually drove
hagen is probably the most beautiful in the through the downtown to get to the VärtaBaltic Sea area. Old and new houses, the Lou- hamnen Harbour. It may have been faster to
isiana museum of modern art and the sea are stay on the motorway, but a motorist hates
really close to the road.
to sit in traffic, right?
So, we finally arrived at the new Örestad
housing area, along the new metro line. The
multi-storey housing project is designed by
the B.I.G. office, architect Bjarke Ingals. This
building is called The VM MOUNTAIN, completed in 2008. It was shortly after awarded
the world's best residential building at the
World Architecture Fair. Rather than doing
two separate buildings, the architect decided
to merge parking and housing into the same
structure. All flats have roof gardens facing
the sun, amazing views, and parking directly
under each unit. The same architect has designed the VM houses in 2005 that are close
by.
It took ten minutes to take the photo, and
then it started to rain, of course, because
it is wonderful Copenhagen. We started the
return trip immediately after lunch, but be22
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Triumph Speedmaster 2010, owner Eric Pollock, photo Eric Pollock

The ferry arrives early in Turku, so it took
only two hours home with no traffic, on the
old Turku-Helsinki road of course. Four days’
trip for one photo, but it’s all about the journey, not the destination.

Rebuilt 2000 custom Harley-Davidson, owner Topi Koivumiemi, photo Hilkka Koivuniemi

MOPOLLA HISSUKSIIN MATKAMOTORISTIKSI – MITÄ VUODET OVAT OPETTANEET?
TEKSTI JA KUVAT: VEIJO ILMAVIRTA

Useimmat 1960-luvun teini-ikäiset opettelivat kaksipyöräisellä ajon Tuntureilla, Solifereilla, Jaguareilla ym. mopoilla.
Aloitus oli helppoa sillä muodollisena edellytyksenä oli vain
15 vuoden ikä ja vakuutettu mopo, jos sellaiseen oli varaa.
Liikennettäkin oli tuolloin vähän ja ajonopeudet kohtuullisia.
Huonoilla hiekkateillä mopo oli erinomainen kulkuväline. Minulle ja veljilleni v. 1965 hankittu Tunturi Trial vm. 1962 (vrt.
Kuva 1) palveli uskollisesti usean vuoden ajan – tietenkin uuteen uskoon maalattuna ja rakenneltuna.

että tasapainon kanssa ei tarvitse pinnistellä tai pelätä pyörän kaatumista ajoon lähdettäessä. Edelleen,
3. liian tehokas ja raskas pyörä on vaarallinen aloittelijan
käsissä. Muistissa on uutinen sanomalehdessä joitakin vuosia sitten, tuliterän 1 500 cc pyörän hankkineesta aikuisesta
aloittelijasta: ”Ennätyslyhyt ensimmäinen ajomatka - 20 m” –
myymälän ovelta betoniaitaan. Seuraavaksi kuski matkasikin
Kun opiskeluaika koitti v. 1968, oli tarpeen saada maasto- arkussa.
tutkimusten tekoon polkupyörää joutuisampi ajopeli. Tuolloin
vaihtoi omistajaa vuoden 1958 mallinen IC Planeta, jolla sain
Isommat pojat saattoivat jo kyetä moottoripyörän omistajik- ensimmäisen tuntuman moottoripyöräilyyn. Vaikka issikka oli
si, Jawoja ja muita itäpyöriä enimmäkseen. Muistiin on piirty- iso rähiläs, se oli hyvä peli ajoharjoitteluun. Satula oli huonyt serkkujeni hankkima alkuperäiskuntoinen Tunturi-moot- mattavan alhaalla, hieman kuin nykyisissä custom-malleissa.
Tasapainon pito paikallaan ollen ei ollut lainkaan vaikeaa.
Pyörän yksisylinterinen 350 cc 2T-moottori oli riittävän
laiska ettei äkkinäisiä kiihdytyksiä voinut tehdä tai ajaa järin
suurella nopeudella eikä muutenkaan hötkyillä harkitsemattomasti. Yhtään kertaan en kolmen Issikalla ajetun vuoden aikana kaatunut tai edes joutunut luiston vaaraan vaikka ajoin
pääasiallisesti maaseudun hiekkateillä. Sateella vesilammikkoon ajaessa mäntä tuppasi leikkaamaan kiinni mutta meno
jatkui kun kaasua hetkeksi helläsi. Aikamoisen oikukas peli.

Kuva 1. Tunturi Trial vm. 1962. Valitettavasti tämä ei ole se alkuperäinen
ensimmäinen moponi, vaan v. 2014 hankkimani ja entisöimäni samanlainen,
nyttemmin poikani käytössä oleva harvinaisuus.
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toripyörä, jonka saman tien muuttivat paremmin tuolloisen
lättähattu-muodin suosimaan sporttisempaan kuosiin. Voi
mikä vahinko nyt arvioiden – noita Villiersin 225cc moottoreilla varustettuja Tuntureita valmistettiin v. 1953 vain 146
kappaletta. Tuon pyörän nykyhintaa alkuperäisenä en ryhdy
edes arvailemaan.

Nuo vuodet Issikan kanssa opettivat perussääntöjä, joita ensi
kertaa moottoripyörän hankkivan olisi syytä noudattaa. Hanki
pyörä,
1. joka on riittävän pieni ja kevyt, niin että pystyt vaivatta
työntämään sitä myös pehmeässä hiekassa ja vetämään
taaksepäinkin, ja
2. jonka satulasta jalkasi ylettävät tukevasti maahan niin,

Kuva 2. Pappa-Tunturi vm. 1980. Entisöin mopon v. 2003 ja se pääsi museorekisteriin v. 2011. Paljolti jo muoviosista koostuva malli.

Moottoripyöräily jäi minulta kuten useilta 1970-luvun alun
nuorilta aikuisilta Kupla-Volkkarin hankintaan. Samalla jäi
mopotkin vuosikymmeniksi. Kunnes v. 2002 jo jonkin aikaa
kytenyt halu uudelleen konepyöräilemään sai yllättävää
vauhtia. Tuolloin murrosikäisten poikieni kanssa tuli pientä

suurempaa ajatusten vaihtoa Kullervo-sinfoniaa rakastavan
isän ja nykypoikien musiikkimauista. Nuorempi totesi: ”Olet
niin pappa, niin pappa, että sinulta puuttuu enää vain Pappa-Tunturi”. Totesin, että oiva idea ja että olenkin jo ajatellut sellaisen hankkia. Kyseinen nuorempi etsi omia aikojaan
Huuto.netistä vihreän Pappa-Tunturin osakasan ja eipä aikaakaan kun matkasin hankintareissulle Nurmoon. Tuo mopo
(Kuva 2) on ensimmäinen entisöimäni ajopeli ja on edelleen
jokapäiväinen luotettava kaverini.
Perheen nuorison lähes kehotus hankkia mopo oli hyvä lähtökohta ostokselle ja mopoilun uudelle tulemiselle. Hankintaa
ei tarvinnut perustella aviopuolisolle, olihan hankinta, vaikka
mopolle ei minkäänlaista tarvetta ollutkaan, lähes perhevelvollisuus kun pojat sitä ehdottivat. Tästä alkanut onnistunut
perustelijan ja ympäripuhujan ura kulminoitui lähes taiteeksi
myöhemmissä moottoripyörien hankintakuvioissa.
Kokemuksen kautta opittua on, että
4. mieti valmiiksi mp:n hankinnalle tai vaihdolle parhaat mahdolliset argumentit vaikka sanomista joka tapauksessa tulee
niidenkin kanssa. Toimivia – tosin todellisiakin – perusteluja
ovat olleet parempi ajoturvallisuus, paremmat ajo-ominaisuudet, pienempi polttoaineen kulutus sekä huollettavuus ja
jälleenmyyntiarvon oletus. Joskus saattaa purra kauniimpi
väri tai hienommin muotoillut laukut. Jos kaikki nämä on käytetty,
5. aja mp-vaihdokas muitta mutkitta pihalle ja toimenpidettä
vääjäämättä seuraavassa kuulemisessa nostele vain harteitasi, sillä asialle ei voi enää mitään, tehty mikä tehty. Tilanne
tasaantuu kyllä aikanaan ja taas ajetaan. Erittäin ovelaa on
vaihtaa edellisen pyörän kanssa samanväriseen pyörään,
asiaan vihkiytymätön ei välttämättä vaihtoa huomaa – tämäkin on koettu käytännössä. - Totuus kuitenkin lienee, ettei vaimo pyri estämään pyörähankintoja, hän kantanee vain
huolta ikääntyvästä papparaisesta, joka luulee taas olevansa
nuori motoristi.
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Kuva 3. Sveitsin armeija ja rajavartiolaitos teettivät 1970-luvulla käyttöönsä 3
000 kpl Condoreja Ducatin Scrambler-moottorilla. Kun Condorit poistettiin käytöstä, näistä 2 000 oli varsin vähän ajettuja ja vielä hyväkuntoisia myytäväksi.
Suomeen näistä pyöristä on tiettävästi tuotu 200 kpl.

Lapsena varuskunta-alueella kasvaneena aliupseerin poikana
sotilasajoneuvot ovat aina kiinnostaneet. Pitkään olin ihastellut erään tuttavani omistamaa vuodelta 1975 olevaa Sveitsin
armeijan moottoripyörää Condor A 350, joita hänellä oli kaksi. Toisen hän suostui yllättäen myymään minulle syksyllä
2007 (Kuva 3). Koitti päivä, jolloin ystäväni kaartoi kotipihaamme Condorilla. Onnekkaasti – ajatellen jälkiselvittelyjä
- vaimo sattui olemaan pihalla ja ystäväni osoittautuikin vaimolle työelämästä tutuksi. Vaimo loihe kehumaan ystävälleni,
onpa sinulla hieno moottoripyörä, johon ystäväni, ei tämä ole
minun vain miehesi omaisuutta. Tämä kauppa sujui näin ihan
nappiin, kuten Esa Saarinen asian ilmaisisi. Kyytiin vaimo ei
kuitenkaan ole missään vaiheessa tullut.

stongan ansiosta. Ajaminen olikin sitten arpapeliä useammastakin syystä. Yksisylinterisen käynnistäminen oli jo oma
temppunsa. Käynnistinpoljin löi useita kertoja säären mustelmille. Vaihdepoljin oli Condorin Ducati-koneessa oikealla
puolella, mikä oli erityisen haastavaa vasemmalta puolelta
vaihdettaviin mopoihin tottuneelle – eikä vähiten minulle,
joka vasenkätiseksi syntyneenä olin lapsena pakotettu oikeakätiseksi - minkä vuoksi en tänäkään päivänä erota oikeaa
ja vasenta toisistaan ilman päättelyä (= kivääri on oikealla
olalla marssittaessa!). Minun Condorissa oli matalakuvioiset
renkaat, jotka olivat ylettömän liukkaat märällä asfaltilla.
Kertaalleen kaadoin pyörän liikkeelle lähtiessä kun jouduin
”vääräpolkimellisuuden” takia käyttämään äkkipysäyttämiseen etujarrua valkoisen viivan päällä. Kyljelleen mentiin,
onneksi pyörän vaurioista selvittiin pienellä maalauksella ja
yhden vaijerin vaihdolla. Kaatumisesta ei itselle tullut fyysistä vammaa mutta se jätti kuitenkin epävarmuuden ja pelon
siemen takaraivoon, minkä vuoksi ajot tällä pyörällä jäivät
vähiin muutamaksi vuodeksi. Osallistuin sittemmin Condorilla
MC UAS:n ensimmäiseen seminaarimatkaan Lammin Evolle
kesällä 2011. Reissu sujui ongelmitta ja kohotti luottamusta
omiin ajokykyihin. Kiitos taitavien ja kärsivällisten ajokumppanien, sain hyvää ajo-oppia tuolla matkalla. Myöhemmin
Condor siirtyi erään mp-keräilijän kokoelmaan.
Condor antoi eräitä tärkeitä oppeja:
5. valtavirrasta poikkeavan tekniikan pyörät ovat paljon
vaihtelevissa olosuhteissa ajaneille rutinoituneille kuljettajille sopivia, ei aloittelijoille. Kiire- tai paniikkitilanteessa
jalka menee helposti väärälle polkimelle – vauhdissa survaistu pienempi vaihde silmään jarrun sijasta on vakava vaaran
paikka, liukkailla renkailla kaatuu varmasti.

Vakavasti puhuen, Condor on kaunis ja katseita kääntävä ajoneuvo, mutta ei ollenkaan sopiva uudelleen ajamista opette- Honda oli minun ikäpolven (1947 -) tallaajille ikoninen tavaralevalle. Pyörää oli kylläkin helppo työnnellä keveytensä vuok- merkki, olivathan muutamat pienet 50-100 cc Hondat koulun
si ja ajoasentokin oli erinomainen pitkän satulan ja leveän pihassa ihailluimpia ajopelejä harvalukuisten mopojen jou-

Toiselta ajomatkalta palatessa pyörä kaatui ilman mitään
muistiin jäänyttä virheliikettä hiekkapintaisen kotitien risteyksessä oikealle kyljelleen ja jalka tietenkin jäi pyörän alle.
Naapurin avustuksella saatiin pyörä pystyyn ja nilkuteltua
kotiin. Kuten arvata saattaa, sisu oli taas kaulassa ja ajohalut
Hondalla menivät sen tien. Jalka oireili kuukauden. Pyörään
tuli melkoiset hiekkaihottumat. Kerroin saksalaiselle kontaktille kaatumisestani ja kysyin tarvittavia osia vaurioituneiden
tilalle, mm. moottorin kiiltoalumiinista lohkon kantta. Vastauksena tuli, ettei mainittuja osia hänellä enää ole, sillä hän
kaatui aiemmin vaimo kyydissään juuri samalla tavalla ihan
arvaamatta ja ettei hän ymmärrä, miten pyörä voi lähteä alta
risteyksessä ilman mitään tiedostettua ajovirhettä tai muuta
syytä. Heille tuli kunnon sairaalareissu, minulle ei – tai en
Kuva 4. Honda CBX 550F, vm. 1982. Vaihdoin pyörään uudet vilkut, takaraudan, ainakaan mennyt, niin paljon korpesi ja otti luonnolle. Kärsi
jalkatapit ym. pieniä alkuperäisiä Honda-osia museotarkastusta odottamaan.
tyhmä kun kuvittelit motskarilla ajavasi!
kossa. Toiset japanilaiset mp-merkit eivät vielä 1960-luvulle
olleet saanet Hondan veroista jalansijaa Suomen markkinoil- Päädyimme pohdinnoissamme saksalaisen kanssa ajatukseen,
la. Sopivan Hondan etsiminen alkoi kiehtoa kun Condor vain että tämän suhteellisen korkean pyörän etupään rakenteessa
koristi autotallia. Talvella 2009 tuli ostettua netti-ilmoituk- on jokin ominaisuus, joka vie helposti etupyörän otteen tiessen perusteella Turusta siisti ja malliltaan harvinainen Hon- tä. Saksalaiset jatkoivat yhdessä ajamista mutta minä korda CBX 550F vuodelta 1982 (Kuva 4). Transpoint toi pyörän jailin pyörän vahingot hiljalleen ja lopetin silläkin ajamisen
Pasilaan, josta Hiacen kyydissä jatkettiin kotiin. Kauhean iso alkuunsa. Lopettaminen oli kuitenkin paha virhe, joka maksoi
pyörä, miksi sen ostinkaan näkemättä, tuli ensinnä ajateltua. melkoisesti mukavaa ajoaikaa seuraavina vuosina.
Joka tapauksessa varsin kaunis pyörä, jonka talven aikana
täydensin museotarkastuskuntoon. Tarvittavat osat löytyivät Oppiläksy Hondasta ja hiekkaihottumasta oli:
Ruotsista ja erityisesti saksalaiselta tämän mallin harrasta- 6. Jos mahdollista, tutustu moottoripyörän ominaisuuksiin ja
jaklubin jäseneltä, jolla oli varaosiksi ostettu CBX 550 ajossa käyttäjäkokemuksiin ennen pyörän hankintaa. Monista merolevan toisen CBX:n ohella. Vaikka tämän pyörän moottori ei keistä ja malleista löytyy paljon keskustelua netistä ja laaollut tilavuudeltansa erityisen suuri, se muistutti hyvin kier- joihinkin aineistoihin pohjautuvaa asiallista arviointia. Malliin
rosherkkänä jo ammusta Condoriin verrattuna. Kun tyhjä- liittyvistä ajo-ominaisuuksista ja ongelmista löytyy ennakkokäynnillä livautti nopeasti kaasua, pyörä haukkui kuivasti kun varoituksia kun jaksaa riittävästi tutkailla. En tuolloin älynnyt
etsiä tietoa CBX 550:stä, tietoa ei ehkä olisi löytynytkään sillä
koira, mutta Condor enemmänkin korahteli laiskasti.
kyseistä mallia ei ole tuotu Suomeen montaakaan kappaletta.
Keväällä koitti ajokelit. Ensimmäinen muutaman kilometrin Minun pyörä oli tullut Turkuun Ruotsista.
lenkki meni mukavasti ja Honda tuntui hyvältä ajettavalta. 7. Jos vahingon jälkeen aiot vielä ajaa, voita pelkosi ja hyppää
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heti takaisin pyörän selkään. Pelolle ja epäröinnille ei saa antaa sijaa. Mitä pidemmälle siirrät satulaan kiipeämistä, sitä
vaikeammaksi aloittaminen muuttuu.

Kuva 5. BMW R 45 vm. 1981. Tuulilasi on BMW:n omaa tuotantoa, laukut Krauserilta.

Onnekkaasti sain myytyä Hondan samana kesänä mutta Condor oli edelleen tallin koristeena. Hissukseen alkoi kuitenkin
kutkuttaa tielle pääsy mopoa isommalla välineellä. Nyt tutkin
huolella eri merkkien ja mallien ominaisuuksia ja haastatin
ajavia tuttujani. Yhdeksi kriteeriksi nousi keppiveto ketjujen
sijaan, kardaanin huolto kun on vaivattomampaa. Päädyin etsimään pienikoneista boxer- BMW:tä, jonka
8. painopiste olisi mahdollisimman alhaalla, jalat ylettyvät
satulasta hyvin maahan, moottori on ennakoitavan ”laiska”
mutta vääntävä, kierrosten lisäämiseksi kaasua joutuu kiertämään kunnolla ja paljon ja, joka ei pienistä virheliikkeistä
”hyppää pientareelle” tai kyljelleen. Lisäksi ei ole pahitteeksi,
jos pyörä on museoiässä.
Kesällä 2011 löytyikin vähän ajettu museoajoneuvo BMW R 45,
jonka BMW-asiantuntija pyynnöstäni testasi ja tekniikaltaan
hyväksi totesi (Kuva 5). Ajoharjoittelun jouduin aloittamaan
uudelleen miltei alusta. Onnekseni jo noutomatkalla Mäntsä-

lästä Tuusulaan havaitsin, että pyörä oli hyvin tukeva, käyttäytyi erinomaisen johdonmukaisesti ja toimi, osuvan sanonnan mukaan ”kuin assan vessa”. Tuntuma tiehen oli hyvä ja
ajamiseen alkoi hiipiä luottavainen olo, mikä oli hyvin tärkeää.
Tästä pyörästä tuli hyvä ajokaveri pariksi kesäksi.
Ajotottumus kasvoi hiljalleen, varsinkin kesällä 2012 MC UAS:n
seminaarimatkalla Tampereelle. Menomatka ajettiin pastorimme vetämänä leppoisasti pikkuteitä pitkin. Tampereen
kiemuroissa huomasin olevani jokseenkin pulassa ryhmän
kanssa kun 80 km/t ylittäminen tuntui R 45:llä epämukavalta. Pyörän tärinä lisääntyi sitä suuremmissa nopeuksissa ja
takaraivosta alkoi taas hiipiä jännityksen ja epämukavuuden
tunne. Jounin ja Nicon kanssa yhteinen paluumatka Tampereelta Sääksmäen sillalle oli sen sijaan rentouttava kokemus.
Kahvitauolla alkoi sitten sataa ja pian aivan kaatamalla. Valitsin ajoreitiksi eteenpäin vanhan Hämeentien, jonka ajourat ja
urapaikkaukset peittyivät kiusallisesti vesimassoihin ja siksi
niitä joutui sokkona varomaan ja vain toivomaan parasta.
Pyörä toimi moitteetta ja turvallisesti mutta hartiat jäykistyivät pahoin pelonsekaisesta jännityksestä. Hämeenlinnasta
siirryin moottoritielle, jonka pinta tuolloin oli hyvä ja vesi
valui nopeasti pientareelle. Matkalla osui mukava kokemus.
Ajoin niukkaa 80 km/t autojen nostattamassa vesisumussa.
Perään tuli muutaman kymmenen metrin päähän perävaunullinen rekka. Annoin merkin ohittaa mutta kuljettaja vilautti
valoja ja jatkoi perässä ajoa. Ymmärsin että rekkamies jäi
tarkoituksella taakseni turvaamaan matkaani kaatosateessa
niin, etteivät toheltavat autokuskit pääse takaapäin ajamaan
päälleni. Poistuessani moottoritieltä vilkutin kiitokset ja sain
ystävällisen valojen vilautuksen. Kotiin päästiin turvallisesti
ja monta kokemusta rikkaampana. Opetuksena tästä reissusta:
9. Uskalla voittaa vaikeatkin olosuhteet mutta älä hölmöile ja
aiheuta itsellesi vaaratilanteita. Kyllä hyväkuntoinen ja huollettu ajoneuvo toimii ja siihen voi luottaa kun et itse hötkyile.
Seuraavalla kerralla ääriolosuhteet eivät tunnu enää yhtä
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Kuva 6. BMW R 100 RT vm. 1992. Alkuperäiskuntoinen työjuhta. Vieressä pikkuveli
R 45.

pahoilta ja uhkaavilta. Vaikeisiin olosuhteisiin ei kuitenkaan
saa tottua, silloin tarkkaavaisuus herpaantuu ja muuttuu helposti varomattomuudeksi.
10. Viisas valitsee ajoreitit olosuhteiden mukaan. Omaa turvallisuutta ei kannata vähääkään riskeerata jos on vaihtoehtoja ja ei ole pakkotilanteessa.
11. BMW R 45 oli erinomainen valinta opetteluajoon, moottoripyörän kokoinen mutta silti kevyt ja johdonmukainen käsitellä.

Kuva 7. BMW R 1100 RT MC-UAS:n seminaarimatkalla 2014 Vaasaan, pysäkkinä
Botniaringin kilpa-ajorata.

koi kertyä mukavasti. Mitä mutkaisempi tie, sitä hienommin
R 100 imeytyi tiehen. MC UAS:n seminaarireissun 2013 ajo
Spjudsundin pikkuteillä oli yhtä juhlaa ja riemua. Nyt pyöräily
alkoi ensimmäistä kertaa tuntua nautinnolliselta ja uskalsin
ajaessa jo katsella maisemiakin ja toimia rennosti. Ajattelin,
että tässä on pyöräni pitkäksi aikaa ja suuremmasta ei ole
väliä. Olin näet pohtimisvaiheessa käynyt katsomassa pienien
Toisen kesän jälkeen alkoi ajaminen R 45:llä tuntua kohtalai- K-mallien lisäksi uudenkarheaa R 1100 RT:tä mutta todennut
sen rennolta ja luontevalta. Talvella katse tähyili kuitenkin jo- pyörän aivan liian isoksi ja painavaksi minulle.
tain muuta BMW-mallia, tuon ajomukavuutta haittaavan tärinän vuoksi. Päädyin lopulta tammikuussa 2013 kylmäkokeilun Toisin kuitenkin kävi. Tuona kesänä 2013 ajoin paljon mopojälkeen ostamaan huomattavan siistissä kunnossa olevan yli kaverini Lagerin Matin kanssa. Mainitsen nimen, sillä Matilla
100 000 km ajetun BMW R 100 RT pyörän vm. 1992. Onnistu- saattaa olla omanlaisensa maailmanennätys hallussaan. Hän
nut kauppa, vaimokaan ei sanonut mitään vaikka pihassa oli on ajanut vm. 2000 olevalla BMW R 1100 RT:llään viime syksyyn 2016 mennessä 490 000 km ilman koneremonttia tai
keväällä yhtä aikaa kaksi BMW:tä ja Condor.
mitään muutakaan mainittavampaa korjausta. Pyrkikää tähän
Suuremmasta moottorista ja massiivisista katteista huoli- omilla pyörillänne! Jos tämä pyörä ei ole luotettava niin mikä
matta R 100 ei ollut juuri korkeampi ja painavamman tuntui- sitten on! Havaitsin myös hänen perässä ajaessani, että tuon
nen kuin pikkuveljensä. Heti ensi startista keväällä paremmat mallin liikkeet ja toiminnat ovat paljon jouhevammat ja säänajo-ominaisuudet tuntuivat juhlallisilta ja ajokilometrejä al- nönmukaisemmat kuin oman pyöräni. Esimerkiksi vaihteita ei

tarvinnut vispata lähimainkaan yhtä usein kuin minun pyörällä ja meno oli muutenkin letkeämpää. Syksyllä 2013 sitten yhdellä katselukäynnillä ja koeajolla Lohjalla tulin vaihtaneeksi
sataseni R 1100 RT-mallin vuodelta 1997. Tätä kauppaa vaimo
jo lähes kiitteli ja totesi, että pyörä on kauniin punainen. Sanoi, että on hyvä kun panostan parempaan turvallisuuteen ja
ajomukavuuteen, kun tien päällä suhteellisen paljon kuitenkin
tulen olemaan.

maahan. Muuten pyörän meno oli tien päällä leppoisaa ja nautittavaa. Pyörä oli minulle toivottoman epämukava vaikka se
toimi kuin sveitsiläinen kello kun vain muisti tankata ajoissa.
Kilometrejä kertyi silti tuhatmäärin, kuitenkin kipeän takaliston ja puutuneen hartian kovalla hinnalla. Pisin päivämatka
oli 900 km, josta viimeiset kaksisataa olivat yhtä tuskaa. Tällä pyörällä ajoin MC UAS:n 2014 seminaarimatkan Vaasaan,
turvallisesti mutta ei ihan mukavasti.

Valitettavasti tämä vaihto ei ollut ihan onnistunut. Pyörä oli
kaikin puolin hyvä, kaunis ja sulavalinjainen mutta minun takalistolleni perin epämukava istuin oli sopimaton ja se oli paha
juttu. Nivuset kipeytyivät joka reissulla kun koko ajan penkillä liukui alaspäin tankkia kohden. Tämän mallin huonosta
satulasta olisi ollut netissä paljon keskustelua ja arvostelua
jos vain olisin ajoissa niihin tutustunut. Ohjauskin osoittautui
hyvin raskaaksi erityisesti liikkeelle lähtiessä - tämäkin tunnettu tosiasia - semminkin kun jalat eivät ylettyneet kunnolla

Tämän pyöräkaupan opetus minulle oli:
12. Älä osta kaunistakaan pyörää kuin ”sikaa säkissä” vaikka kaverisi onkin samanlaiseen rakastunut. Kokeile kunnolla
ja riittävän pitkällä ajoreissulla että tulet toimeen pyörän
kanssa ja tunnet sen omaksesi. Liian suuri ja painava pyörä
on toivoton kaveri, semminkin kun saat pelätä paikalla ollen
pyörän kaatumista (niin kertaalleen kävikin). Pienetkin mukavuutta tai toimintaa häiritsevät yksityiskohdat tai huono
ajoasento tekevät matkanteosta työlästä. Näin ei saa olla jos
mielii matkapyöräillä pitkiä reissuja. Kaiken on oltava juuri
sopivasti ja oikein, muuten kääntyy ensimmäisenä reissupäivänä jo Oulusta takaisin kohti kotia.

Vorwärts Jungen und Mädchen! Eteenpäin, sanoi mummo lumessa! Eikun etsimään mukavampaa saksalaista ja koeajamaan bokseri BMW R 1200 RT, joka on hieman pikkuveljeään
kevyempi, pääosin uutta tekniikkaa ja mikä tärkeintä, satula
vaikuttaa erinomaiselta. Heti koeajon ensimmäisillä metreillä olin myyty. Miten pyörä saattoikaan kääntyä niin sulavasti
asfalttipihalta ajotielle ja miten vaihteisto olikaan äänetön
ja tarkka ja moottori jämäkän oloinen. Kuudes vaihde lisäsi
merkittävästi matka-ajon mukavuutta. Juuri joulun alla 2014
löytyi sopiva R 1200 RT vm. 2005 ja se on sen jälkeen palvelKuva 8. BMW R 1200 RT vm. 2005. Kaikilta osin alkuperäisessä kunnossa oleva lut erinomaisella tavalla kahden kesän ajan, kumpanakin 10
ajoneuvo. Huomaa tukijalan alalevy, joka on liikkeelle lähtiessä kätevästi nostet- 000 km.
tavissa narulla taskuun.
Kahden kesän kokemuksella olen huomannut, että koneen teho
ei ole yhtenevä äkkipikaisuuden kanssa ja että isommallakin
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koneella voi ja on suorastaan miellyttävää ajaa pienemmilläkin teillä ja matalilla nopeuksillakin. Kone vääntää kaikissa
olosuhteissa kunnolla. Kohtalainen paino (259 kg) tukevoittaa
ja tasapainottaa pyörän ajo-ominaisuuksia mutta edellyttää
myös erityistä tarkkuutta pyörän paikoituksessa ja liikkeelle
lähdössä. Hyvät katteet pitävät kuivana sateessakin ja korkea
tuulilasi poistaa kypärähuminan niin, että radiota on miellyttävä kuunnella kypärävarustuksella tai keskustella ajokaverin kanssa puhelimitse. Laukut sivuilla ja takana ovat erittäin
suuret, mikä on matkapyöräilyssä välttämätön hyve.
Opittua:
13. Matkapyörän kunnolliset varusteet ovat erinomaisen tarpeelliset pyörän hallinnan ja ajomukavuuden maksimoimiseksi. Kun hyvien katteiden ansiosta pysyy jotakuinkin kuivana
ajon aikana, välttyy kylmettymiseltä matalissakin lämpöti-

Kuva 9. Bemu ”Motoristit koulukiusaamista vastaan” –tapahtumassa Jokelassa
kesällä 2015.

loissa. Pitkiä lämmittely- ja kuivaustaukoja ei tarvita. Kypärämelu on nakupyörissä sietämätöntä yli 80 km/t ajettaessa ja
kasvaa valtavasti 120 km/t tienoilla. Korkea tuulilasi poistaa

tuon metelin erittäin tehokkaasti. Korvatulppia ei ole tarpeen
käyttää, jolloin säilyy normaalin kuuloyhteyden ympäristöön.
Tämä on erinomainen etu monin tavoin, eikä vähiten turvallisuuden ja oman mukavuuden kannalta.
14. Raskaan pyörän pysäköinti on välttämätöntä suunnitella
huolella jokainen kerta ennen satulasta nousemista. Aina,
jos mahdollista, pysäköi tasaiselle kovalle alustalle niin,
että keula on poistumissuuntaan. Jos ajat pyörän etuperin
”pussiin” lieväänkin alamäkeen, et sitä sieltä pois saa omin
voimin ja hankalaa se on avustajankin kanssa. Kun pyörän
kääntää pois tukijalalta pyörä lähtee välittömästi painonsa
vuoksi vierimään alamäkeen jos käsijarru ei ole pohjassa:
tässä tilassa on mahdotonta yksin vetää raskasta ajoneuvoa
taaksepäin. Jos asfaltilla on kiviä tai hiekkaa, liukastumisen
vaara on suuri ja sitten tutustutaan hyvin todennäköisesti
hiekkaihottumaan. Ikävä kyllä tämäkin on käytännössä koettu,
hintana takalaukun maalaus. Jos reilusti yli 200 kg painava
pyörä on kyljellään maassa, kaksi raavasta miestä kykenee
sen juuri ja juuri nostamaan pystyyn. Tällöinkin on mieluusti oltava kolmas, joka vetää koko ajan etujarrua päälle ettei
pyörä kaadu uudelleen. Ilmainen ja raha-arvoinen neuvo on,
jos kahvitaukopaikan pihassa ei ole tasaista kovaa alustaa,
aja seuraavalle jossa sellainen on. Kun pysäköit, vedä käsijarru pohjaa ja vielä satulassa istuen käännä sivuseisontatuki alas ja varmista, että se pitää, ja nouse vasta sitten
satulasta. Liikkeelle lähtiessäsi nouse ensin satulaan, vedä
käsijarru päälle, oikaise pyörä pystyasentoon ja vapauta tukijalka. Näin minimoit pyörän kaatumisen riskit. Edellä sanottu saattaa tuntua lapselliselta opettamiselta, mutta muista
kuitenkin, että 250 kg hajareisin olevilla jaloilla hallittavaksi
on suuri paino, erityisesti kun jalat useimmilla ajajille eivät
ylety maahan parhaalla tavalla. Jos kaatumisen edellytykset
ovat olemassa, pyörä kaatuu varmasti, vastaan et jaksa ja-
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lalla painaa, tämä on viisasta uskoa. Jos olet eri mieltä, voithan kokeilla mutta tilaa ensin aika korjaamolta, sinne kokeilu
kuitenkin johtaa.
Nykyiset isot customit ovat painon suhteen hieman maastokelpoisia GS-pyöriä helpompia sillä satula on alhaalla mutta
pyörän paino on kuitenkin suuri. Bokserin etuna ovat alhaalla
sivulla levällään olevat sylinterit, jotka vievä painopisteen
mahdollisimman alas. Kun valitsee itselleen isokokoista
pyörää, on viisasta pohtia ja kokeilla tarkasti, miten painon
kanssa pärjää ja minkä tyyppinen pyörä on juuri itselle sopivin. Ajankäyttöä tässä vaiheessa ei myöhemmin varmasti
tarvitse katua. Erehdysten ja vahinkojen kautta tätä valintaa
ei kannata tehdä.
Nyt kaikkien erehdysten ja useista pyöristä saatujen ajokokemusten jälkeen lähden nykyisen pyöräni selkään säätilasta riippumatta luottavaisena ja iloisena edessä olevasta
ajonautinnosta ja uusista maisemista. Ajaa voi vaikka koko
päivän lähes putkeen, ilman että epämukavuus tai kivut pakottavat keskeyttämään.
Toivottavasti lukijoilla on samanlaisia onnellisia värinöitä
oman pyöränsä kanssa!
Jos joku olisi sanonut minulle v. 2002 että ajan viisitoista
vuotta myöhemmin yli 1 000 cc pyörällä, en olisi vaivautunut edes nauramaan itseäni kipeäksi, niin epätodellinen ajatus olisi ollut. Näin kuitenkin kävi, vaan ei olisi käynyt jos
en olisi vähin erin harjoitellut erehdyksien kautta matka-ajoa
ja totuttautunut paremmin matkapyöräilyä tukeviin pyöriin.
Nykyistä pyörääni ei ominaisuuksien vuoksi ole enää tarpeen vaihda – no tai ehkä uudempaan samanlaiseen? – tai
K-Bemariin? Vannomatta paras kun muistelee ajohistoriaani.

Korostan kuitenkin, että isompiin pyöriin siirtyminen ei ole
koskaan ollut minulle tavoite, niin on vain käynyt kun olen
pyrkinyt parantamaan ajomukavuutta ja turvallisuutta sekä,
aivan erityisesti, kun haluan vähintäänkin vielä seuraavan
vuosikymmenen verran olla onnellinen matkamotoristi.
Lopuksi, ettei totuus unohtuisi, mopoja on edelleen säännöllisessä käytössäni viisi kappaletta. ”Ei mopolla mahottomia”
on motto ja siksi BMW on tarpeen – tai sitten päin vastoina.

TAPAHTUMAKALENTERI
Classic Motor Show
6.-7.5.2017
Jo kymmenennen kerran Lahden Messukeskuksen ääriään myöten täyttävän
näyttelyn tämänvuotinen teema on 1970-luku

Prätkällä töihin -päivä ja Suuri moottoripyörien koeajopäivä
2.6.2017
Prätkällä töihin -päivänä 2.6.2017 järjestetään Suuri moottoripyörien koeajopäivä Messukeskuksen pysäköintialueella Helsingissä

MC UASin ”Suomi 100 vuotta” seminaari Turussa
18.-20.6.2017
MC UASin seminaarimatkan kohteina ovat tänä vuonna Turun ammattikorkeakoulu sekä Saariston rengastie

Jänkhällä Jytisee XIX
16.-20.8.2017
Pohjois-Suomen suurin moottoripyörätapahtuma järjestetään Saariselällä
jo 19. kerran

MP 18 Moottoripyörämessut
2.-4.2.2018
Pohjoismaiden suurimmilla moottoripyörämessuilla tavoitat motoristit ja
moottoripyörästä haaveilevat
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MC UASin perinteinen seminaari järjestetään jälleen ensi kesänä, jolloin matkan määränpäänä on Turku.

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

