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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Liikenneturva julkaisi tilastoja moottoripyöräilyn turvallisuudesta
tammikuussa 2018. Ne olivat positiivista luettavaa motoristeille.
Viimeisen kymmen vuoden sisällä kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on yli puolittunut 33 menehtyneestä (2008) 12
menehtyneeseen (2017). Vastaavasti loukkaantuneiden määrä on
tippunut merkittävästi. Varmasti osaltaan kehitykseen on vaikuttanut jo aikaisemmin tehdyt päätökset niin mopo- kuin moottoripyöräkorttien suhteen. Motoristi jää aina toiseksi oli sitten kysymys
kohtaamisesta auton kanssa taikka ulosajosta. Ennakoiva ajotapa,
nopeuden oikea sopeuttaminen ja varusteet ovat motoristin hyvät
keinot. Osaamisella on merkitystä myös moottoripyöräilyssä. MC
UAS haluaa edistää omalla toiminnallaan motoristien turvallista
liikennekulttuuria.
2017 MC UAS seminaarimatka suuntautui Suomi100-teemalla kohti Turun ammattikorkeakoulua ja Varsinais-Suomen kuuluisaa Saaristoreittiä. Matka oli erittäin onnistunut ja reitin valinta nappiin
kuten aina ennenkin.

MP-messuilla oli taas runsaasti ihmeteltävää ja ihasteltavaa. Tässä lehdessä juttua
messuista niin ensikertalaisten silmin kuin messutyöntekijän näkökulmasta.

Tänä vuonna seminaarimatkalla pyörät suuntaavat kohti pohjoista
– Ouluun. Oulusta pudotamme alas Seinäjoelle. Vierailut tapahtuvat molempien kaupunkien ammattikorkeakouluissa.
Tervetuloa mukaan taas kerran.

Kiitokset aktiivisille opiskelijoille lehden tekemisestä. Toivotan
jäsenille ja lukijoille oikein antoisia kilometrejä pyörän selässä ja
lehden parissa.
Ajoterveisin,
Kyösti Väkeväinen
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Kyöstin kirjoittama juttu Baltian pyöräreissusta sekä monet muut jäsenten
matkatarinat herättelevät ajokuumetta kauden alkuun.

MP-messut, tuo tapahtuma johon jokaisen
motoristin pitää päästä käymään joka vuosi
aina helmikuun alussa. Tapahtuma on varmasti hyvinkin mielenkiintoinen vierailijan näkökulmasta. Paljon nähtävää riittää, esimerkiksi
erilaisia esityksiä motocrosspyörillä, ja totta
kai kaikki merkkien uutuusmallit. Mutta työntekijän näkökulma asiasta saattaa olla vähän
yksitoikkoisempi, mutta ei suinkaan tylsä. Itse
olen myös motoristi ja töissä R. M. Heinolla,
joten olin MP-messuilla heidän pisteellään,
pääasiassa myymässä SW-Motechin lisävarusteita sekä Shoei- ja Schuberth-kypäriä.

HAUSKAA, MUTTA KÄRSIVÄLLISYYTTÄ VAATIVAA HOMMAA OMAN
HARRASTUKSEN
PARISSA

TEKSTI JA KUVA: TIMI TIKKANEN
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messutarjousten perässä, koska silloin vielä
tavaraa riittää. Perjantain aikana kypäriä ja
lisävarusteita myytiinkin hyvin. Kiireisin aika
on lauantaina keskipäivällä. Sunnuntain kävijämäärä oli varmaankin maltillisempi, vaikka
en sitä itse ollutkaan näkemässä. Arvioitiin
työntekijöiden määrän riittävän ilmankin minua sunnuntain kävijämäärään nähden. Tilanne oli samanlainen viime vuonna, eli olin
auttamassa kahtena kiireisimpänä päivänä.
Vierailijoita vaikutti olevan tänä vuonna yhtä
paljon kuin viime vuonnakin.

Mutta kuten mainitsin, en ollut ehtinyt perehMinulla on ollut pieni tauko työskentelystä, tyä tarpeeksi kaikkiin muutoksiin, joita viime
sillä olin viime syksyn Saksassa vaihto-opis- syksyn aikana oli tapahtunut. Kysymyksiä sakelemassa. Viimeksi kun olen ollut töissä elo- teli esimerkiksi BMW:n huollon jatkumiseskuussa 2017, on paljon ehtinyt muuttua R. M. ta ja Ducatin uusien mallien esittelystä, enkä
Heinolla. Esimerkiksi Harley-Davidson -edus- niihin kyllä saman tien osannut vastata, joten
tus BMW:n edustuksen tilalle, Moto Guzzin täytyi kysyä viisaammalta. Kuitenkin perjanedustuksen siirtyminen Brandtille, Ducatin tain aikana olin oppinut jo sen verran paljon
maahantuonti molempiin R. M. Heinon liik- uutta, että lauantaina ei tarvinnut enää kyselkeisiin, sekä tietysti uudet kypärämallit. Joten lä apua. Muutama vierailija oli kuitenkin petkun saavuin perjantaina aamulla messuille, tynyt ja yllättynyt kysellessään asioita, joita
kyselin kaikista mahdollisista muutoksista, minun ei periaatteessa edes tarvitsisi tietää.
mutta eihän siinä tietenkään kaikkea ehtinyt Onhan messutyöntekijä jonkinlainen jumalalkäymään läpi. Siinä vaiheessa, kun ovet auke- linen olento, kenellä pitäisi ehdottomasti olla
sivat kello 10, vierailijat ryntäsivät sisään kuin kaikki mahdollinen ja mahdoton tieto hallusvauhkoontunut lauma eläimiä. Osastomme oli saan. Jos jonkin muun kuin edustamamme
aivan sisäänkäynnin vieressä, joten ihmis- merkin uutuusmallin ominaisuudet kiinnosmassa vyöryi osaston läpi ja jotkut henkilöt tavat, kannattaa kysyä siltä osastolta, missä
suuntasivat suoraan kypäräosastolle tarjous- merkkiä edustetaan.
kypärää metsästämään. Huomasin, että nämä
perjantaiaamun vierailijat ovat huomattavas- Suurimmaksi osaksi kuitenkin vierailijat kyti enemmän niin sanotusti ostohousut jalassa selivät lähes aina samoja asioita, ja lauantaina
verrattuna esimerkiksi lauantai-illan kävijöi- vastaus näihin kysymyksiin tuli kuin apteehin. Perjantaiaamuna onkin paras aika juosta kin hyllyltä. Työntekijällä tosiaan on oltava

rautaiset hermot toiston kanssa. Arvaatteko
kuinka monta kertaa toistin samat asiat kypäristä, tai vaikkapa sivulaukuista? Pahin hetki
oli lauantaina keskipäivällä, jolloin osastolla
oli sellainen kaaos ja ihmistungos, etten enää
tiennyt missä sitä pitäisi seistä, jotta en olisi
kaiken aikaa jonkun tiellä. Sen lisäksi useampi
ihminen oli jatkuvasti kyselemässä jotakin, ja
yritin sitten vastailla neljään kysymykseen samaan aikaan, kun väistelen muita vierailijoita. Väittäisin, että se oli messujen stressaavin
hetki. Silloinkaan ei hymy hyytynyt: asiakaspalvelijan pitää aina olla iloisen pirteä, vaikka asiakas kyselisi kuinka omituisia, tai olisi
enemmän kuin tarpeeksi humalassa - kuten
joillakin on tapana messuilla tehdä. Ilolientä
nauttineita asiakkaita tuli kyllä nähtyä lauantain aikana melko paljonkin, mutta aivan
kaatokännissä olevia vierailijoita näkyi vain
muutama. Onhan siellä aina muutama sankari, jotka ovat avanneet korkin jo kuudelta
aamulla ja pyörivät sitten messuosastojen lattioilla. No, mutta pitäähän näitäkin sankareita
palvella hymyissä suin siinäkin vaiheessa, kun
he kysyvät tarjouskypärän hintaa kahdeksatta
kertaa.
TEKSTI JA KUVAT: JANETTE NORVIO JA SOFIA PAAVOLA

ENSIKOSKETUS MOOTTORIPYÖRIEN MAAILMAAN
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Täällä sitä nyt oikeasti ollaan! Nämä olivat
kahden opiskelijan ensimmäiset ajatukset,
seistessä Helsingin messukeskuksen ovilla
lähestyessämme ensikosketusta moottoripyörien maailmaan.Ilman mitään erityisempää tietoa moottoripyöristä, otimme askeleen tuntemattomaan ja haasteeksi tutustua
tähän harrastukseen vuosittain järjestettävien moottoripyörämessujen avustuksella.

Valitsimme messupäiväksemme perjantain,
jolloin messut lähtivät käyntiin. Olimme tutustuneet messuohjelmaan etukäteen ja innostuimme eniten tarinoista, jotka kertoivat
moottoripyörällä matkustamisesta. Matkustaminen on meillä molemmilla lähellä sydäntä, joten tämä uusi tapa matkustaa tietenkin
herätti uteliaisuutemme.

uusimpia moottoripyöriä ja varusteita. Myyjät
esittelivät pyöriä ostajille ja uudet varusteet ja
kypärät kiilsivät myyntirekeissään. Osa kypäristä oli niin hienoja, että olisi voinut viedä yhden
kotiin - tosin käyttö olisi voinut jäädä vähälle.

ripyörämatka niinkin kiinnostavassa kohteessa kuin Kuuba, oli ehdottomasti käytävä kuuntelemassa. Roudon kertomus oli lennokasta ja
mielenkiintoista kuunneltavaa ja saimme jopa
mahdollisuuden keskustella Roudon kanssa henkilökohtaisesti. Routo oli selvästi kokenut mootToisella puolella hallia oli alue, jonne oli asetel- toripyörällä matkailija ja hänestä huokui intohitu näytteille itserakennettuja moottoripyöriä. mo harrastusta kohtaan, joten tarinoitaan oli ilo
Tämä osio nousi kyllä ehdottomasti suosikiksi, kuunnella. Jos joskus tulee pyörä hankittua, Kuusillä pyörät olivat upeita. Pyöristä näki, että nii- ba olisi kyllä ehdottomasti yksi kohteista, jonne
hin oli laitettu todella paljon aikaa ja vaivaa, ja kiinnostaisi lähteä.
lopputulos oli ensikertalaistenkin silmille upeaa
nähtävää. Pyörissä oli päädytty mitä erikoisem- Messukokemus oli ehdottomasti positiivinen, ja
piin moottoripyörien rakennusratkaisuihin. Yksi suosittelemme messuja myös muille ensikertasuosikeistamme oli puinen moottoripyörä, joka laisille. Messut antavat laajan kuvan harrastukoli rakennettu lapsille keinupyöräksi.
sesta ja herättivät myös oman halun päästä vielä
joskus kokeilemaan ajamista pyörällä. IloksemMessuhallin perällä oli rata, jossa pääsi testaa- me näimme myös odotustemme mukaisesti nahmaan uusimpia moottoripyöriä valvotusti sisä- kaliiveihin pukeutuneita moottoripyöräilijöitä.
tiloissa. Ajomahdollisuus sai paljon huomiota ja Jännitys sekä vaarallisuuden tunnelma jäivät siis
jono olikin melko pitkä tuttuun suomalaiseen ta- vielä eloon ja messut herättivät lisää uteliaisuutpaan. Koska kummallakaan meistä ei ollut moot- tamme harrastusta kohtaan.
toripyöräkorttia, tyydyimme katselemaan menoa
sivusta. Keskellä rataa oli myös iso pyöreä verkkoympyrä, jossa järjestettiin esityksiä. Esityksissä moottoripyöräilijät ajoivat samaan aikaan
Saavuimme messuille perjantaina puolenpäivän pallon sisällä. Sisäajoradan vauhti oli kuitenkin
jälkeen. Ensimmäinen asia, johon huomiomme meille jo riittävä, joten heikkohermoisina jätimkiinnittyi, oli odotuksiemme vastaisesti se, että me näiden esityksien katsomisen suosiolla väliin.
Helsingin messukeskus ei ollutkaan täynnä nahkaliiveihin pukeutuneita moottoripyöräilijöitä. Hallissa oli myös oma osionsa ”Tie vie”, jossa
Messujen tunnelma oli rento ja messuvierailijoi- pääsi tutustumaan odotettuun moottoripyörällä
ta oli joka lähtöön. Messuhalli oli selkeästi jaet- matkustamiseen. Siellä kävimme kuuntelemastu osiin, mikä helpotti siellä kiertelyä. Ensim- sa Riku Roudon kertomuksen – Moottoripyörämäiseksi kävimme tutustumassa niin sanottuun matka Kuubaan Che Guevaran renkaan jäljillä.
myyntipuoleen, missä oli esillä laaja valikoima Matkustelusta kiinnostuneina tällainen mootto6
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HIGH END -BRÄNDIT LÖYSIVÄT ESPOOSTA UUDEN KODIN
R. M. Heino Espoo tunnetaan nykyään myös nimellä Harley-Davidson Helsinki

TEKSTI JA KUVA: TIMI TIKKANEN

Vuonna 1989 Tampereella perustettu, myös Espoossa vuodesta
2006 lähtien toimiva moottoripyöräliike R. M. Heino, on kohdannut 29 vuoden aikana monenlaisia muutoksia. Nyt vuoden
vaihteessa kaksi uutta merkkiä,
Harley-Davidson ja Ducati, tarjoavat liikkeelle täysin uudenlaisia
mahdollisuuksia. Harley-Davidsonin edustuksen varmistuttua R. M.
Heino avasi remontoidun Espoon
toimipisteensä ovet joulukuussa
2017. Ducati ei kuitenkaan ole
heille täysin uusi merkki, sillä jäl7
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myynnin poistuminen tarjosikin
realistisen mahdollisuuden pyrkiä Harley-Davidsonin edustajaksi. Harley-Davidsonilla ei ollut
edustusta pääkaupunkiseudulla
vuoden 2014 syyskuun jälkeen,
kun Harley-Davidson of Helsinki
lopetti toimintansa, joten tämä
muutos oli toivottu HD-asiakkaiMiksi juuri Harley-Davidson? den kannalta.

useamman vuoden ajalle, koskien esimerkiksi budjettia ja rahoitusta. Yhtenä haasteena oli se,
että Harley-Davidson on halunnut aikaisemmin pitää liikkeensä
eksklusiivisina, eli muiden merkkien edustusta samoissa liiketiloissa ei ollut sallittu. Onneksi kuitenkin neuvottelut saatiin
sujumaan siten, että muidenkin
merkkien edustus liikkeessä säiR. M. Heinon toimitusjohtajan HD-edustuksen saaminen oli Hei- lyy. ”Ei olisi välttämättä lähdetty
Raine Heinon mukaan kiinnostus- non mukaan mielenkiintoinen tuohon HD-juttuun mukaan, jos
ta Harley-Davidsonia kohtaan oli sekä työläs prosessi. Vaadittiin kaikista muista merkeistä olisi piollut jo aikaisemmin, ja BMW:n erittäin tarkkoja suunnitelmia tänyt luopua”, Raine Heino pohtii.
leenmyyjänä Tampereen liike on
ollut jo 1990-luvun alusta lähtien.
Muutoksena onkin maahantuonnin siirtyminen R. M. Heinolle,
joten molemmista toimipisteistä on mahdollista jatkossa tilata
uusi Ducati-moottoripyörä, kuten
myös sen huollot ja varaosat.

Kyllähän sellainen olisi riskialttiilta valinnalta vaikuttanutkin.
Tällä hetkellä R. M. Heinolla on
Harley-Davidsonin lisäksi Ducatin, Kawasakin, Suzukin, BRP:n ja
Husqvarnan edustus.

Uudet merkit luonnollisesti vaativat henkilökunnan osaamiseen
panostamista. Espoon liikkeeseen
sekä Harley-Davidson että Ducati tulevat täysin uusina merkkeinä, joten henkilökunnalla riittää
uutta opittavaa, ja erilaisia koulutuksia on järjestetty ja tullaan
järjestämään. Varsinkin Harley-Davidsonin maailma on täysin
erilainen verrattuna BMW:hen.
Lisävarusteiden myynnin kannalta suurena muutoksena on se, että
Harrikoita kustomoidaan huomattavasti enemmän. Täten kaikki lisävarusteet eivät olekaan
yhteensopivia kaikkien kustomoitujen osien kanssa. Esimerkiksi
HD:n korotettu ohjaustanko tarvitsee pidemmän kytkinvaijerin
ja jarruletkun, joten alkuperäiset
eivät enää sovikaan.

Harley Davidsonin yhteisöllisyys

Harley-Davidson tuo mukanaan
myös uudenlaisen asiakaskunnan.
Elokuvien aiheuttamista stereo8
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noastaan ne kaksi pyörää mitä hätäisellä aikataululla sinne saimme hoidettua. Aikaisemman maahantuojan
liikkeessä Ducati oli ainoana merkkinä, ja se tekikin siitä haastavaa. Jos
edustetaan vain yhtä merkkiä, ei asiakkaalla ole juuri vertailumahdolEntäs sitten Ducati?
lisuuksia muihin merkkeihin. Vain
Ducatin maahantuonti ei ole R. M. yhden merkin edustaminen voi olla
Heinolle yhtä suuri uudistus kuin vaikeaa, mutta nykyinen tilanne saa
toivottavasti Ducatin uuteen nouHarley-Davidson, sillä Tampereen
toimipisteessä Ducati-moottoripyö- suun. Muualla maailmassa merkki
riä on huollettu jo parikymmentä on hyvin suosittu, joten toivottaan,
vuotta. Espoon työntekijöille merk- että merkin nousu alkaa Suomessaki tulee kuitenkin uutena, mikä kin.
vaatii kouluttautumista merkin saloihin. Ducatin maahantuonnin siir- Molemmat merkit laajentavat
tyminen oli monivaiheinen ja pitkä valikoimaa
prosessi, ja lopullinen päätös siitä
tuli vasta päivää ennen MP-messuja. Sekä Harley-Davidson että Duca”Sinänsä harmi, että ei ihan ehdit- ti ovat maailmanluokan brändejä,
ty saamaan uusia malleja näytille jotka ovat kumpikin high end -luoRaine Heino kertoikin hieman yllät- messuille”, Raine Heino toteaa. It- kassa. Molempien tarkoituksena
tyneensä, miten vahvassa roolissa sekin MP-messuilla töissä ollessani on myydä laatua ja ajokokemusta,
yhteisöllisyys tässä asiakaskunnas- huomasin, että Ducatin malleista oli eikä niinkään keskittyä hinnalla kilsa on. He saattavat tulla liikkeeseen kysyntää. R. M. Heinon osastolla oli pailemiseen. Edullisille pyörille on
viettääkseen aikaa ja jutellakseen siis vain kaksi Ducatin mallia, jotka omat markkinansa, joiden kanssa
muiden HD:n omistajien kanssa. sitten houkuttelivat ihmisiä kysele- nämä merkit eivät kilpaile. HarriSuurena erona on myös se, miten mään enemmän kyseisestä merkis- kan tai Ducatin ostaminen ei kospaljon kaikenlaisia oheistuottei- tä.
kaan ole järkiperusteinen valinta.
ta, kuten Harley-Davidson Helsinki
Se valinta tehdään aina tunteella.
-t-paitoja ja muita vaatteita, myy- Ducatin maahantuonnissa oli pieni Näiden merkkien lisääminen nydään. T-paitojen suosiota selittää se, tauko edellisen maahantuojan Ca- kyiseen valikoimaan mahdollistaa
että niitä pidetään keräilytavarana, vallinon lopettaessa tuonnin viime tarjonnan lähes jokaiselle kuskille.
samalla tavalla kuin vaikkapa Hard vuoden lopulla, joten MP-messuilla Löytyy niin custom-, sport- kuin adRock Cafe -paitoja. Näiden lisäksi ei ollut Ducatin omaa osastoa, ai- venture-pyörääkin. BMW:n adventypioista poiketen, Harrikka-asiakkaat ovat todella mukavaa porukkaa. Yhteisöllisyys on erittäin
suuressa osassa tässä asiakaskunnassa. Erilaisia tapahtumia järjestetään todella paljon ja merkkiin
liittyviä kerhoja löytyy ympäri maailmaa. Harley-Davidson Club Finlandissakin on yli 6500 jäsentä. Kuten
itsekin yhdessä koulutuksessa opin,
Harley Davidson ei panosta niinkään mainoksiin vaan tapahtumiin.
Näistä yhtenä mainittakoon Prahassa heinäkuussa järjestettävä suuri
tapahtuma, Harley-Davidson 115th
Anniversary. Merkki vaikuttaa olevan paljon enemmän kuin pelkkä
moottoripyörä, kyseessä on enemmänkin elämäntapa. Olisi vaikea
kuvitella näin valtavaa tapahtumaa
jonkin toisen merkin edustamana.

kysyntää on Harley-Davidson aurinkolaseille, -kelloille ja -pokeripelimerkeille. Oheistuotemarkkinat
ovat aivan toista luokkaa esimerkiksi BMW:hen verrattuna.

ture-pyörällä ajavalle vanhalle R.
M. Heinon asiakkaalle olisi vaikeaa
myydä Harrikkaa, mutta onneksi
esimerkiksi paljon kysyntää herättänyt 1260-kuutioisella koneella varustettu Ducatin Multistrada sopii
siihen vaihtoehdoksi. Ducati tarjoaa
myös supersport-segmenttiin ehdotonta ykköstuotettaan Panigale
V4:ää, jonka teho-painosuhde on
aivan omaa luokkaansa. Parhaimmillaan tehoa on jopa 226 hp, jos
pyörään on asennettu Akrapovicin
täystitaaniputkisto.

Tähän mennessä uudistuksista on
tullut vain positiivista palautetta
niin asiakkailta kuin henkilökunnaltakin. Erityisesti Espoon henkilökunta on innoissaan Harley-Davidsonin saapumisesta. HD-asiakkaat
ovat hyvin iloisia siitä, ettei tarvitse
lähteä Turkuun tai Tampereelle asti,
missä lähin edustus pääkaupunkiseudulta katsottuna oli aikaisemmin ollut. Ducatikin todennäköisesti tulee vetämään puoleensa uusia
asiakkaita. Nämä molemmat merkit
voivat avata paljonkin uusia ovia,
kuten mahdollisuuden laajentaa toimintaa, mutta Heinon mielestä tässä vaiheessa on järkevintä keskittyä
olemassa olevien toimipisteiden
kehittämiseen. Mutta eihän tulevaisuudesta
koskaan
tiedä.
9
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William S. Harley ja Arthur Davidson perustivat Harley-Davidsonin vuonna 1903 Milwaukeessa,
Wisconsinissa. Idea lähti liikkelle
polkupyörän apumoottorin suunnittelusta vuonna 1901, mikä
innoitti kaverukset rakentamaan
moottoripyöriä. He rakententelivat
pyöriä Davidsonin perheen takapihalla pienessä vajassa. Onnistunut
prototyyppi rakennettiin syyskuussa 1904 ja sillä osallistuttiin
State Fair Parkin kisoihin sijoittuen
neljänneksi. Tämä oli Harley-Davidson-moottoripyörän ensimmäinen
dokumentoitu esiintyminen julkisuudessa.

Kiinnostaako Harley-Davidsonin historia enemmän?
Kurkkaa sivulle 14.

VAKUUTUKSET KUNTOON JA TIEN PÄÄLLE

TEKSTI: JANETTE NORVIO JA SOFIA PAAVOLA
KUVAT: KIRJOITTAJAT JA KUVAPANKKI

Kesä on kohta taas täällä. Tämä tarkoittaa sitä,
että moottoripyörän voi pian kaivaa talvivarastosta ja suunnata Suomen sulaneille teille. Tätä ennen täytyy kuitenkin muistaa, että
Suomen lain mukaan jokainen ajoneuvo tarvitsee tiellä liikkuessaan liikennevakuutuksen. Eli ennen pyörän selkään hyppäämistä
täytyy olla moottoripyörä vakuutus voimassa. Itselle sopivan vakuutuksen valitseminen
sekä eri firmojen kilpailuttaminen voi kuitenkin tuntua työläältä ajatukselta. Tästä syystä
lähdimme tutustumaan moottoripyörä vakuutuksiin tarkemmin. Vertailussa on mukana
Fennian, Vakuutusyhtiö Ifin, Lähitapiolan, OP
Vakuutuksen sekä Aktian tarjoamia vaihtoehtoja moottoripyörän vakuuttamiselle.
Lähes jokaisen vakuutusfirman nettisivuilta
löytyy vakuutuslaskuri, jolla voi näppärästi
tarkistaa omalle moottoripyörälle sekä omaan
ajoon sopivan vakuutuksen ja sen hinnan.

Ajokauden pituus

Onko pyörä valmiina teille heti, kun lumi on
sulanut vai odottaako se lämpimiä kesäpäiviä? Ajokauden pituus on yksi merkittävistä
vaikuttajista vakuutuksen valitsemisessa. Jos
haluat ajaa pyörällä aina sään salliessa, sopiva vakuutus sinulle on vuodenaikahinnoiteltu
10
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vakuutus. Tämä vakuutus on voimassa vuoden
jokaisena päivänä. Vuodenaikahinnoitellussa
vakuutuksessa otetaan kuitenkin huomioon
talven kuukaudet, jolloin hinta on alhaisempi.
Mikäli pyörä on käytössä vain kesäkuukausina, on parempi vaihtoehto seisonta-ajallinen
vakuutus. Seisonta-ajallisessa vakuutuksessa
pitää kuitenkin muistaa tehdä pyörän liikennekäyttöönotosta ilmoitus sekä poisto.

Muut tekijät

Moottoripyörävakuutuksen hintaan vaikuttaa
ajokauden pituuden lisäksi myös monet muut
tekijät, kuten pyöräilijän ikä ja ajokokemus,
kotipaikkakunta, pyörän malli ja tehokkuus
sekä kertyneet bonukset. Lähtöbonukset uudelle asiakkaalle, jolla ei ole vahinkohistoriaa,
ovat 20%-40% riippuen vakuutusyhtiöstä.

ESIMERKKIHENKILÖ
Ikä: 48
Kotipaikkakunta : Vantaa
Vahinkohistoria : Ei ole
Moottoripyörä: Suzuki GSF 650 S Bandit
Kertyneet bonukset: Ei ole

Lahden Moottoripyörämuseon kunnostuspaja ??

Vakuutuskokonaisuus Suomessa koostuu pakollisesta liikennevakuutuksesta, joka on oltava jokaisella liikenteessä ajavalla sekä vapaaehtoisesta vahinkovakuutuksesta eli kaskosta.
Pelkän liikennevakuutuksen valitseminen
voi tuntua houkuttelevimmalta ja on taatusti halvin ratkaisu. Liikennevakuutus kuitenkin kattaa onnettomuuden sattuessa vain
henkilövahingot sekä syyttömän osapuolen
11
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omaisuusvahingot. Vakuutuksen valinnassa
kannattaa siis harkita, mitkä riskit on valmis
itse kantamaan ja mitkä antaa vakuutusyhtiön huolehdittavaksi. Vakuutusyhtiöt tarjoavat
moottoripyörille sekä osakaskoa että täyskaskoa vahinkoja ja riskejä varten. Yllä olevassa taulukossa vertaillaan vakuutusyhtiöiden
täyskaskoja.

Vakuutusyhtiöiden täyskaskojen hintavertailuun on käytetty 48-vuotiasta esimerkkihenkilöä, jolla ei ole vahinkohistoriaa. Hinta on
laskettu yhtiöiden lähtöbonuksilla. Esimerkkihenkilön pyöränä toimii Suzuki GSF 650 S
Bandit. Alla olevasta taulukosta näkyy vakuutusyhtiöiden tarjoamat täyskaskot sekä hinta-arvio esimerkkihenkilön moottoripyörävakuutukselle.

KIERRÄTETYISTÄ AKUISTA SUOMEN
ENSIMMÄINEN SÄHKÖMOOTTORIPYÖRÄ
TEKSTI: VILI MANNINEN
KUVAT: TEEMU SAUKKIO

Teemu Saukkio ei olekaan ihan
mikä tahansa ’prätkäkundi’, kun
puhutaan
moottoripyöräilystä.
Salosta kotoisin oleva kahden poikalapsen isä sekä omien sanojensa
mukaan maailman kauneimman
tyttöystävän omistava Saukkio
on tiettävästi ensimmäinen henkilö Suomessa, joka on rakentanut itse sähkömoottoripyörän.
Sähkömoottoripyörän rakentamiseen kipinä tuli alkujaan omalta
tallikaverilta. ’’Hän sanoi, että et
pysty rakentamaan moottoripyörää. Aloitin piirtämään sitä sitten
seuraavalla viikolla’’. Sitä ennen
Saukkion projektina oli ollut lasten kumiveneestä rakennettu jettivene. Saukkio on jo pienestä pitäen tykännyt rakennella mopoja
ja rakentelee niitä tällä hetkellä
kimppatallissa ilman yhden yhtä
apukättä, joka on ällistyttävää.

Saukkio on ammatiltaan TIG-hitsaaja, joka työskentelee myös iltaisin suunnittelijana. 15 vuoden
iässä moottoripyörällä ajamisen
aloittanut Saukkio sanoo sukunsa
olevan raskaasti kallistunut moottoripyöräilyyn.
Ensimmäinen
pyörä oli MBK Booster- skootteri
Hitsauksesta sähköistyksen ja tänä päivänä tallista löytyvät
saloihin
omarakentama E1- sähkömoottoripyörä, 1987 Honda XL600R
Tänä vuonna 28 vuotta täyttävä Caferacer sekä MiniCross-pyörä.
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Nykyään Saukkio sanoo ajelevansa vain ajoittain eikä kuulu
mihinkään moottoripyöräkerhoon. ’’Harrastelen semmost
yleistä kruisailuu, en aja matkaa
tai mitää mut perus rässimistä ja
jäätelön hakuu’’.
E1
sähkömoottoripyöräurakkaa aloittaessa ei Saukkio tiennyt juuri mitään sähkömoottoripyörien
tekniikasta
tai

niiden rakenteesta mutta loogisella päättelykyvyllä, tietoja yhdistelemällä, googlettamalla sekä
lukemalla noin 1000 sivua sähköturvallisuudesta ja sähköistyksestä hän sai kerättyä tarvittavaa
tietotaitoa pyörän rakennukseen.
Projekti alkoi keräämällä ensin
kierrätysakkuja ja sen jälkeen
Saukkio sai hankittua pyöräänsä
jousituksen sekä jarrut. Pyörän
runko on kolmiorakennetta hyödyntävää hitsattua putkea. “Kun
olin luonut konseptin, googlasin,
löytyykö samanlaista. En halunnut, että pyörää nimitetään kopioksi. Esimerkiksi tein rungon kolmiorakenteen epäsäännölliseksi,
ettei se olisi samanlainen Ducatin
kanssa.” Pyörän etuhaarukka on
1000- kuutioisesta Apriliasta, takaiskunvaimennin Yamahasta ja
vanteet Husqvarnan supermotosta.

Lainan ja sponsorien kautta
voittoon

Raha oli tiukilla silloin kun projekti oli meneillään, joten pankista piti ottaa lainaa ja sponsoreita
piti hankkia jotta kaikki kompo-

ei saisi päästä puhallinjäähdytetyn kotelon sisään, ilma pitäisi kiertää hyvin kotelon sisällä
sekä sen olisi kestettävä törmäykset kaupunkinopeuksissa. Pyörän akut ovat tyypiltään
18650 akkuja joita käytetään mm. kannettavissa tietokoneissa ja Teslan Model S:ssa.
Tällä hetkellä sähköpyörän huippunopeus on
160 kilometrin tuntivauhti, ja hyvissä olosuhteissa ja maltillisella kulutuksella prätkällä
pääsee noin 300 kilometrin matkan yhdellä
latauksella.

Katse jo seuraavassa projektissa

Saukkio ei pyörän valmistumisen jälkeen ole
kuitenkaan jäänyt lepäämään laakereilleen,
vaan työn alla on jo seuraava pyörä, E2 sekin
sähkömoottorilla. ’’E2 on bobber tyyliä usko
tai älä, siin on istuva ajoasento mis jalat on
Pyörä vielä vaiheessa, mutta runko jo kasassa.
edessä ja tehoo on enempi, pitäs olla noin
nentit saataisiin hankittua ja pyörän toteutus 50kw’’. Bobber on 50-60- luvulla suosituksi
onnistuisi. “Projektin suurin sponssi on Turun tullut moottoripyörän rakentelutyyli, jossa
ekotori, jonka kautta sain suurimman osan pyörästä on otettu pois kaikki mahdolliset
akuista ja tuulettimet. En ehtinyt keräämään pyörän painoa lisäävät komponentit.
käytettyjä tarpeeksi, joten jokaisessa sarjassa
on 16 uutta akkua”. Pyörän valmistukseen kului loppujen lopuksi noin vuoden verran syöden miehen vapaa-ajasta ison osan.
Moottoripyörällä on painoa Saukkion mukaan
noin 200 kiloa, ja siitä lähes puolet kertyy
pyörän valtavasta akustosta. Saukkion mukaan juuri akkukotelon suunnittelu oli pyörän
vaikein vaihe. Akkukoteloon piti saada mahtumaan mahdollisimman suuri määrä kennoja
ja sen piti olla myös luja mekaanisesti. Vettä
13
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Pyörän rakentaminen ei käynyt ihan käden käänteessä.
Teemu taltioi kuvia eri työstövaiheista.

HARLEY-DAVIDSON - MOOTTORIPYÖRÄILYN URANUURTAJA
TEKSTI PAULA LINNA, KUVAT KUVAPANKKI

”Eihän Harrikka ole edes moottoripyörä”, hymähti lehtori Mikko juuri saanut valmiiksi ensimmäisen dä myös varaosia. Harley-Davidson
Karppanen, kun kerroin, että Harrikoista tulee juttu kerhon uu- moottoripyöränsä. Harley-Davidson asensi ensimmäisenä valmistajana
Motor Company perustettiin sama- maailmassa pyöriinsä vaihteiston
simpaan jäsenlehteen.
Mutta jos joku on moottoripyörä,
Harley-Davidson on sitä. Harley-Davidsonin epäsovinnaiset, epätasaisesti käyvät pyörät ovat yksi iso osa
moottoripyöräkulttuurin syntymistä. Se on brändi, jolla on vahva kaiku
ja laaja kannattajakunta. Moottoripyörävalmistajana se on ollut edelläkävijä monessa asiassa perustamisestaan lähtien ja pitänyt pään
pinnalla vaikeiden aikojen läpi. Sen
myönsi lopulta myös Mikko Karppanen.
14
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na vuonna. Porukkaan liittyi WilMistä Harley-Davidsonin tarina sai liam S. Harleyn ja Arthur Davidsonin
alkunsa, millä se teki itsestään ison lisäksi Arthurin veli Walther. Muunimen, kuinka selvisi vaikeuksista, tamaa vuotta myöhemmin kelkkaan
joita toimintaympäristön muutok- hyppäsi myös kolmas Davidsonin
set tarjosivat lähtien lamasta kovaan veljeksistä, William A. Davidson.
kilpailuun tuontipyöriä vastaan?
Nuorten miesten ajatus tuotekehiTakapihan vajasta sotarinta- tyksestä ja markkinoiden valloituksesta tuntui toimivan. Tuotantotilat
malle
vaihtuivat nopeasti Davidsonien taHypätään vuoteen 1903. Nuori kapihan hieman reilun kymmenen
William S. Harley oli lapsuudenys- neliön vajasta isompiin, ja valmistettävänsä Arthur Davidsonin kanssa tuihin moottoripyöriin alettiin teh-

vuonna 1914. Ensimmäisen kolmevaihteisen vaihteiston patentoi William S. Harley vuonna 1915.

Maailmansodat vaikuttivat myös
Harley-Davidsoniin – kornia kyllä,
lähinnä positiivisesti – kuten moneen muuhunkin teolliseen alaan.
Myyntimäärät nousivat. USA:n armeijan käyttöön meni vuonna 1917
kolmasosa kaikista valmistetuista
pyöristä, myöhemmin yli puolet. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen
arvioitiin, että rintamalla oli ollut

na 1909 ja pisaranmallinen bensiinitankki tuotiin muotoiluun vuonna
1925. Harley-Davidsonin logo, niin
Sotiin menneitä pyöriä piti myös sanottu ”Bar & Shield”, lanseerattiin
osata huoltaa. Sitä varten Harley-Da- heti alkuvuosina, ja tuotemerkki siividsonin tehtaalle perustettiin hei- tä tehtiin vuonna 1911.
näkuussa 1917 mekaanikkokoulu,
johon sotilaat pääsivät opiskele- Menestystä ja lama-aikaa
maan pyörien huoltoa. Mekaanikkokoulu jäi elämään sotien jälkeenkin, 1920-luku kohteli Harley-Davidsoja sen penkeillä ovat istuneet sit- nia hyvin. Sen jälleenmyyjäverkosto
temmin Harley-Davidsonin omien laajeni 67 maahan, ja jälleenmyyjiä
jälleenmyyjien mekaanikot.
oli yhteensä pari tuhatta. Harley-Davidson Motor Company piti kiisteleLegendaarisimmat
Harrikoiden mättä kärkisijaa maailman moottotunnusmerkit ovat parhaimmillaan ripyörävalmistajana. Vuosikymmen
ideoitu lähes sata vuotta sitten: 45 oli myös tuotekehitykselle tehokasasteen kulmassa oleva V2-moottori ta aikaa. Vuonna 1929 lanseerattiin
esiteltiin ensimmäistä kertaa vuon- pitkään käytössä ollut moottorimalyhteensä yli 20 000 pyörää, joista
leijonanosa Harrikoita.
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li ”flathead”. Nimi tuli moottorin ulkonäöstä, ja se aloitti Harley-Davidsonin moottorien kutsumanimien
sarjan.

Suuri lama iski myös Harley-Davidsoniin. Myynti laski rajusti. Moni
moottoripyörävalmistaja
meni
konkurssiin. Amerikan mantereelle jäljelle jäivät Harley-Davidson ja
Indian Motorcycles, joka oli alusta
saakka ollut Harley-Davidsonin varteenotettavin kilpailija. Kun Harley-Davidson vietti juhlavuotta 50
toimintavuoden kunniaksi, Indian
Motorcycles lopetti toimintansa.

1970-luku oli synkkää aikaa Harley-Davidsonille. Vuonna 1969 yhtiön osakekanta myytiin American
Machine and Foundrylle. Tuotantoa
virtaviivaistettiin ja työntekijöitä
karsittiin tehokkuutta tavoitellen.
Jälkeenpäin ajateltuna nämä eivät
olleet oikeita ratkaisuja sen hetken
tilanteeseen nähden. Moottoritekniikka laahasi jäljessä. Maailmanlaajuinen öljykriisi vuonna 1973
aiheutti polttoaineen laadun huonontumisen, eivätkä Harley-Davidsonin pyörissä silloin laajalti käytössä olleet ”shovelhead”-moottorit
kestäneet matalaoktaanisia polttoaineita. Moottorimalliin tehtiin sen
valmistusaikana, eli vuosina 19661984, lukuisia muutoksia ja parannuksia, jotta se kestäisi enemmän
kuin muutaman sadan mailin ajon.
Harley-Davidsonin maine laatupyöränä sai tahran.

Vaikka jonkinlaista positiivista kehitystä Harley-Davidsonilla toki tapahtui koko 1970-luvun ajan, tilanteeseen tuli ratkaiseva käänne vasta
1980-luvulla, kun ryhmä sijoittajia
osti yhtiön osakekannan AMF:lta.
Yksi ryhmän jäsenistä oli William H.
Davidsonin pojanpoika Willie G. Davidson. Tämän jälkeen pyörien ja varaosien laatu alkoi jälleen parantua
tuotannon tehostamistoimintojen
seurauksena. Täysin uusia teknisiä
ratkaisuja kehitettiin ja esiteltiin.
Pikkuhiljaa vaikeina vuosina menetetyt asiakkaat alkoivat palailla Harley-Davidsonin pyörien pariin.

Brändi on se, joka merkitsee

USA:n ulkopuolella valmistetut pyörät ovat asettaneet oman kilpailullisen haasteensa Harley-Davidsonin
kotikentälle kautta aikain. Heikoin
tilanne oli juuri 60-80-lukujen aikoihin, kun Harley-Davidson Motor
Company kipuili taloudellisesti. Tuotannon ongelmat heijastuivat tuotteisiin, ja laskivat myyntilukuja hurjasti. Sillä välin luotettavat, edulliset
tuontipyörät kasvattivat suosiotaan.

Ratkaisuna tähän Harley-Davidson
Motor Company anoi kauppakomissiolta tuontirajoituksia tai -veroja
yli 700 kuution kokoluokan pyörille.
Ajatus oman tuotannon turvaamisesta meni läpi, ja vuodesta 1983
isoja Japanin tuontipyöriä verotettiin rankalla 45 prosentin rangaistustullilla aina vuoteen 1987 saakka.

Sen tuoman ajan turvin Harley-Davidson kiipesi jälleen pinnalle.

Harley-Davidson on alusta saakka
keskittynyt isoihin moottoripyöriin.
Päätös pitäytyä mieluummin retrotyyppisissä custom-malleissa kuin
samaistua Japanilaisten tuontipyörien malliin lienee säilyttänyt Harley-Davidsonin omaleimaisuuden.

Yhtiö on viettänyt erilaisia juhlia
vuosien varrella. Yhdet suurimmista
olivat yhtiön 100-vuotisjuhlat vuonna 2003. Juhliin osallistui yhteensä
noin 10 000 motoristia, ja ne vietettiin Milwaukeessa, Yhdysvalloissa.

Harley-Davidsonin taivalta tarkastellessa ei voi olla ihmettelemättä,
kuinka se on kerta toisensa jälkeen
joko noussut tai pelastettu pyörilleen. Vastauksena tähän lienee sen
vahva brändi. Tänä päivänä Harley-Davidson on nimi, jonka jokainen tuntee. Brändistä on vuosien
varrella pidetty huolta, ja myös sen
vuoksi Harrikalla ajavat ihmiset
ovat merkilleen niin uskollisia.
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KARHUMÄEN NIILON HARLEY-DAVIDSON
- PALA KONKREETTISTA HISTORIAA

TEKSTI PAULA LINNA, KUVAT KARHUMÄEN VELJEKSET OY JA MATTI KARHUMÄKI
Pelkästään pitkän historiansa vuok- jaettiin suojeluskuntien käyttöön, ollut pystynyt.
si Harley-Davidsonista ja sen val- ja yksi pyöristä päätyi Jyväskylään
mistamista pyöristä on ehditty ker- todennäköisesti vuosien 18-19 ai- Niilo Karhumäellä sattui suojeluskuntaan kuuluvana olemaan käytoa monenlaista tarinaa vuosien kana.”
tössään yksi näistä 1915-vuosivarrella. Yksi niistä liittyy vuosimallin 1915 Harley-Davidsoniin, Jyväskylän Keljossa alkoi lentoko- mallin Harrikoista, ja hän lunasti
jonka moottoria ehdittiin käyttää neen rakentaminen 1920-luvulla. pyörän itselleen suojeluskunnalta
myös lentokoneen voimanlähteenä Asialla olivat Karhumäen nuoret toukokuussa 1925. Sen 11-hevosveljekset Niilo ja Valto, jotka uransa voimaisesta 1000 kuution V2-seka1920-luvulla.
edetessä tulivat tutuksi Karhumäki venttiilikoneesta päätettiin tehdä
Venäjän tsaari tilasi vuonna 1915 Airways Oy:n (myöhemmin Kar-Air lentokoneen moottori.
1500 kappaleen erän Harley-David- Oy) perustajina. Veljesten ensimsonin Model 11F -pyöriä. Seuraavi- mäinen lentokone, Karhu 1, kaipa- Idea toimi. Ensimmäisen kerran
en vuosien levottomuuksien aikana si nokalleen voimanlähdettä, jonka Karhu 1 lensi 25.3.1926. Koska Karniistä kahdeksan kulkeutui Saksan teho riittäisi nostamaan koneen il- hu 1 oli varustettu vain suksilla, sillä
kautta Suomeen. Pyörät ja muu maan. Aiemmin tarkoitukseen käy- ei voinut lentää kuin talvisin. Kesotasaaliina maahan tuotu tavara tetty veneen perämoottori ei siihen vään koittaessa Harrikan moottori

MOPOILUA OLD SCHOOL-HENGESSÄ
KIRJOITTAJA: JOONAS KIRJONEN KUVAT: SEPPO VUORISTO

siirrettiin takaisin moottoripyörään.

Karhumäen nuorten miesten lentokoneenrakennustaidot kehittyivät.
Seuraavaksi rakennettuun Karhuun
Harrikan moottori ei enää riittänyt,
ja pyörä myytiin eteenpäin. Vuosien
varrella sen omistaja vaihtui useaan
kertaan ja lopulta se unohdettiin.
Harrikka oli hukassa aina siihen
saakka, kun karstulalainen Juhani
Huhtanen löysi sen edesmenneen
naapurinsa jäämistöstä 2000-luvun
alussa ja lunasti itselleen. Elämää
nähnyt pyörä oli silti sen verran
ehjä, että Huhtanen päätti poikan17
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Pappatunturi, tuo maanteiden
päristelevä, pieni mutta sitäkin
sisukkaampi vekotin on valloittanut monen moottoriharrastajan
sydämet vuosien varrella. Pappatunturin historia juontaa aina
1960-luvulta asti, jolloin Tunturi merkkiselle putkirunkoiselle
kevytmoottoripyörälle annettiin
ensi kertaa jo nykyään legendaariseksi muodostunut käsite, Pappa-tunturi. Nimi juontanee siitä,
kun varsinkin nuorille alettiin
suunnata niihin aikoihin putkirunkoisia sport-malleja ja levyrunkoinen malli leimaantui pappa-malliksi. Tunturipyörä Oy:n
sa kanssa restauroida sen. Matkan valmistamaa kevyt-moottoripyövarrelle jääneitä osia metsästettiin rää valmistettiin vuoteen 1987
internetin välityksellä kaukaakin, saakka. Tällöin pappatunturi lähja lopulta pyörä oli esittelykunnos- ti pois tuotannosta ja viimeinen
sa vuonna 2016 yli 15 vuoden työn
classic-malli tehtiin lokakuussa
jälkeen.
1987.
Sittemmin pyörä tarinoineen on
ollut esillä muun muassa Classic Nykypäivänä pappatunturin ymMotor Show’ssa Lahdessa vuonna pärillä riittää paljon erinäköistä
2017, ja siitä on tehty juttu Har- harrastetoimintaa. Muun muasley-Davidsonin kerholehteen niin sa Rapapapat (www.rapapapat.
Suomen kuin USA:n puolella.
fi) järjestää jo itsessään lähes
kymmenen erilaista pappatuntuLähde: Pekka Karhumäki
ri tapahtumaa aina huhtikuusta
syyskuuhun asti. Rapapappojen
internet-sivustolta löytyy myös

erittäin kattavasti tietoa pappatuntureista sekä mielenkiintoisia
videoita ja muuta SoMe-materiaalia. Rapapapat keskittyvät muutenkin kattavasti nimenomaan
vanhojen mopojen harrastetoimintaan. Halvatun papat on myös
legendaarinen pappatunturi kerho ja seuraavassa haastateltava
pappatunturiharrastajakin
nimesi jo itsessään Keski-Uudeltamaalta kolmekin erilaista kerhoa.

Jääkiekkotoiminnasta
mopoiluun

Seppo Vuoristo, 56-vuotias perheenisä ja aviomies Järvenpäästä, on kova mopoilija ja varsinkin
pappatuntureiden ystävä. Pitkän
työuran Valmet Technologies-yrityksessä tehnyt Seppo toimii yrityksessä tällä hetkellä kansainvälisen kaupan ammattilaisena,
juuri muutama päivä ennen haastattelua hän esimerkiksi palasi
takaisin Suomeen työmatkalta
Afrikasta. Nuoruutensa Vuoristo
vietti paljon jääkiekkopiireissä
ja aina pitkälle 2000-luvulle asti,
muun muassa toimien aikuisiällä
allekirjoittaneen jääkiekkojouk-

kueen huoltajana. Paljon elämänkokemusta kartoittanut Vuoristo kertookin jääkiekkopiireistä
luopumisen olleen melko tiukka
paikka. ’’Kyllä siinä paljon lähti elämästä pois, kun oli tottunut
olemaan hallilla monta päivää viikossa’’, toteaa Vuoristo ja sanoo
myöskin ’’ehkä mopoharrastus on
kuitenkin täyttänyt tätä tyhjiötä’’.
Korjataan toki termi ’’mopoharrastus’’ jo tässä vaiheessa juttua
oikeanlaiseksi, niin kuin Vuoristo itsekin toteaa: ’’ Mopoilu ei ole
oikeastaan harrastus, se on mulle
enemmänkin ideologia, elämäntapa’’. Hyvin sanottu, kun kuuntelee
intohimoa, millä Seppo kuvailee
tarinoitaan mopoilusta ja sen elämään tuomista asioista.
Vuoristo osallistui kuntavaaleihin vuonna 2017 Järvenpään
alueella. Pappatunturi oli myöskin omalla tavallaan osana Sepon
vaalikamppanjaa. Kuntavaaleihin
Seppo päätyi kiivaan facebook
kiistelyn kautta, jonka toinen osapuoli sattui olemaan Järvenpään
kaupungin sitoutumattomien ehdokkaana ja sai houkuteltua Sepon mukaan. ‘’Enhän mä toki kun
olen täällä (Vantaalla) 18-vuotta
asunut, niin mulla ei ole mitään
tunnettavuutta, vaikka olenkin
Järvenpäässä pitkään ollut töis18
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sä’’, Vuoristo toteaa ehdokkuudestaan, mutta jatkaa: ‘’ toisaalta jos
jotain, ehdokkuus avasi ovia muutamiin hallituspaikkoihin joissa
olen mukana.’’ Pappatunturi littyi
Sepon kamppanjaan toki jo osana
hänen persoonaansa, mutta myös
erään tapahtuman johdosta. Seppo saapui tapahtumaan mopollaan kera peräkärryn, jolla ajelutti lapsia ympäriinsä. YLE-media
saapui paikalle tekemään haastattelua Sitoutumattomien puheenjohtajan kanssa ja kuvituskuvana
Sepon ajelutukset johti 20 sekunnin ruutu-aikaan YLE:n ykkösuutisissa.

‘‘Mopoilu ei ole oikeastaan harrastus, se on mulle
enemmänkin ideologia, elämäntapa’’

Vuoriston perheessä mopoilu ei
ole pelkästään hänen juttunsa,
Seppo on saanut innostettua mukaan myös vaimonsa, joka hommasi sitten Honda monkeyn innostuttuaan. ’’Lähinnä siellä on
isiä ja poikia, mutta muutamilla
on vaimotkin mukana’’, toteaa
Vuoristo. Myöskin tämä elämäntapa on tuonut Sepolle paljon uusia kavereita, tuttavuuksia sekä
mukavia tapahtumia joihin osallistua. Vuoristo kertookin käyvänsä paljon varsinkin lähialueen tapahtumissa.
Vuoristo vertaa mopoilua isommilla pyörillä ajeluun eniten sillä,

tä. Vuoriston kerho tukee pääkohteenaan nuorison syrjäytymisen
ehkäisevää toimintaa. Esimerkiksi he ovat lahjoittaneet lähiseudun kouluihin ja päiväkoteihin
erilaista materiaalia, kuten pelikonsoleita tai kitaroita. ’’Nimenomaan lapsia ja nuoria pyritään
tukemaan’’ sanoo Vuoristo.

Sepon v.1962 sporttimallinen pappatunturi
että vauhdin pysyessä matalana
kerkeää esimerkiksi maisemista
eri lailla nauttia, kun ei paina vain
’’putkinäkö’’ päällä teitä pitkin.
Juuri tämä aistikkuus ja fiiliksien
näistä asioista tuntien selvästi
miellyttää Seppoa paljon. Herättäähän Sepon toki itsessäkin sen
16-kesäisen teinipojan skootterin
selässä ja toden totta kun mopoiluvauhtia miettii, siinä ehtii nähdä maisemat aivan eri tavalla kuin
esimerkiksi auton ratissa, saatikka kahden pyörän päällä lähemmäs sadan kilometrin tuntivauhdissa.
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Hyväntekeväisyyttä ja
reissu-unelmia

Yksi asia, josta Vuoristo puhuu
mielellään, on hyväntekeväisyys.
Kerho, jossa Seppo harrastaa mopoiluaan on tehnyt vuosien varrella paljon pienempiä hyväntekeväisyystempauksia. ’’Siellä on
pieni osallistumismaksu ja kaikkea muuta hyvää tehdään, meidän
kerho (Tuusulanjärven tunarit),
on kerännyt pelkästään Kaunialaan 12 vuoden aikana rahaa päälle satatuhatta’’, toteaa Vuoristo
esimerkkinä hyväntekeväisyydes-

Mielenkiintoinen matka, minkä Vuoristo pappatunturillaan
taittoi, oli eräänlainen ’’pyhiinvaellusretki’’ jos näin voi sanoa.
’’Kävin kaikki paikat, joissa olen
asunut, 19 asuntoa, otin kuvat
niistä. Alko Aulangolta, mä oon
syntynyt siellä. Pisin lenkki tuli
silloin Urjalaan, jossa asuin 60-luvun lopulla. Se oli semmoinen
290 kilsaa’’. Myöskin eräänlaisesta haaveesta kysyttäessä, Sepolta
löytyy myöskin mielenkiintoinen
vastaus. ’’ Semmonen niinkun
haaveena on ollut, että lähtis ajamaan vaikka lappiin äkäslompoloon Jounin kauppaan ostamaan
sikspäkin kaljaa ja sitten ajais takasin. Joku tämmönen pähkähullu päähänpisto’’. Mitä nyt tästä
äkäslompolaisesta kauppiaasta
tietää, niin jonkinmoisen tempauksenhan siitä varmasti saisikin
pystyyn. ’’ Jokin muutama kaveri
siihen ois kiva saada, ei kuitenkaan mitään isoa porukkaa. Siinä

pitää suunnitella niin pirun tarkkaan kaikki’’. Nähtäväksi jää toteutuuko tämä reissu, mutta se on
ainakin varmaa, että Seppo jatkaa
harrastustaan.

Muistathan ilmoittautua
tulevan kesän
seminaarimatkalle?

MC UAS:in kesän 2018 seminaarimatka suuntautuu Ouluun
ja Seinäjoelle 17.-19.6.2018.

Ilmoittautumisaika päättyy
25.5.2018.
Lisätietoa ja
ilmoittautumislinkit
löydät nettisivulta
www.mcuas.fi

REISSUMIES-TAPANI LIITTYI
JOUKKOON MUKAAN
KIRJOITTAJAT: VILI MANNINEN JA JOONAS KIRJONEN
KUVAT: TAPANI JÄRVENPÄÄN ARKISTO
Rakennusmittauksen
lehtorina
Agrigolankadun
Metropoliassa
toimiva Tapani Järvenpää, joka
käy myös opettamassa Leppävaarassa, ei ole mikään eilisen teeren
poika, kun puhutaan moottoripyöräilystä. Järvenpäällä on takanaan
kokemusta moottoripyöräilystä
yli kolmelta vuosikymmeneltä.
Järvenpää aloitti moottoripyöräilyn noin 15-vuotiaana vuonna
-82. ’’Yamaha RD 250 LC oli eka
moottoripyöräni, sen kans aloteltiin. Nykyään mulla on Suzuki
Intruder M1800Z Special Edition,
jolla ajelen sekä viime vuonna
ostettu Honda VT 700 C Shadow
museopyörä 7.mp’’. Turussa vieressä Liedossa asuva Järvenpää
ajaa molemmilla pyörillä mielellään kelien salliessa, mutta viime kesänä hän sanoi ajaneensa
enemmän museopyörällänsä. Järvenpää suosii pyöriään myös työajoneuvoina. ’’Molemmilla olen
käynyt töissä heti, kun kelit ovat
antaneet myöden’’.
Järvenpää liittyi MC UAS-kerhoon
viime keväänä kollegansa pitkäai20
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kaisen kosimisen jälkeen. Järvenpää oli ennen liittymistään pitkään miettinyt ja katsellut kerhon
toimintaa, mutta reissut ja tapahtumat olivat olleet liian kaukana
tai huonoina ajankohtina. Viime
vuonna osui kuitenkin kohdalleen,
kun MC UAS järjesti reissun Turun
saaristossa. ’’Madalsi kynnystä
liittyä mukaan, kun sattui vielä
reissu omalle kotinurkille’’. Järvenpää myös totesi osallistuvansa tänäkin vuonna reissuun, jos
vain aikataulut osuvat kohdilleen.
Kerhon järjestämät reittisuunnitelmat ja majoitukset keräsivät
myös Järvenpään kehut: ’’Osittain
oli tuttua reittiä, itseasiassa kun
lautoilta lähettiin kohti Kustavin
suuntaa, se oli sitä uutta pätkää
mitä en ollut koskaan ajanut’’.
Vuositasolla Järvenpää kertoo
ajavansa noin 3000-6000 km
vuoteen. Viime vuosien viileämmät ajokelit ovat vähentäneet
selvästi ajokilometrejä. Isompi
piikki ajokilometreissä osui kahden vuoden taakse, kun Järvenpää kävi kahden AMK-opettajan

kanssa reissussa kiertelemässä
Eurooppaa moottoripyörillä, jopa
Välimerellä asti. ’’Prätkät vietiin
torstaina Niinivirralle, josta rekka lähti perjantaina menemään
ja tiistaina oli pyörät haettavissa Italiasta Milanon vierestä. Iltapäivällä ajovehkeet niskaan ja
lähdettiin ajamaan kohti alppeja
Aostan suuntaan’’. Reitti kulki lisäksi mm. Mont Blancin ympäri
ja Sveitsin Alppien kautta, välillä tie vei myös Andorraan. Sieltö
teimme päiväretkiä Espanjan ja
Ranskan puolille. ’’Edellisenä ilta-

na katottiin aina säätiedotuksia,
että minne seuraavaksi ajetaan’’.
Reitti kulki Ranskan läpi Normandian rannikolle, jossa tutustuttiin
Euroopan 40-luvun historiaan.
Sieltä jatkoimme myös Saksan,
Hollannin, Belgian ja Tanskan
läpi kärkeen asti ja lopulta Göteborgiin, josta reissulaiset ajoivat
Ruotsin läpi Naantaliin menevälle lautalle. Järvenpää muisteleekin reissua selkeästi lämmöllä ja
vaikuttaahan reissu todelliselta
’’prätkäjätkän’’ unelmareissulta.
Vaikka Järvenpäällä on takana

jo tuhansia ja tuhansia kilometrejä moottoripyörän selässä, ei
palo moottoripyöräilyyn näytä
kuitenkaan olevan sammumassa.
Tulevaisuudessa Järvenpää lähtisi mielellään uusille reissuille
ja veri vetää varsinkin ulkomaita
kohti. Järvenpää sanoo reissujen
sellaisiin maihin kuin Espanja ja
Portugali tai Yhdysvallat olevan
haaveissa. ‘’Oishan jenkkireissu
joskus kiva tehdä, Route 66, katotaan nyt vielä..’’, Järvenpää lopettaa haastattelun. Unelma uusista
reissuista elää edelleen.

TAPANIN EUROOPAN SEIKKAILU KUVIN

Maisemia vuoristossa kera reissaajien pyörien.
Euroopan reissuissa saattaa nähdä hieman erilaisia teiden käyttäjiä.

Yksi pysäkki oli historiallinen Normandia.
21
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Ajaessa törmättiin hieman erilaiseen liikenneruuhkaan.

ONKO TALLINNAN TAKANA MITÄÄN? - BALTIASSA PRÄTKÄLLÄ
TEKSTI JA KUVAT: KYÖSTI VÄKEVÄINEN
Kun käynnit Baltiaan olivat rajoittuneet vain Tallinassa vierailuihin, ajatus moottoripyörällä Baltian maiden kiertämisestä alkoi
tuntua houkuttelevalta. Tuumasta
toimeen ja karkean tason ajoreitti alkoi hahmottua heinäkuuksi
2017. Internettiä hiukan avuksi
tunnistamaan hyviä kohteita missä käydä sekä tietenkin mahdollisia moottoripyöräystävällisiä majapaikkoja. Reissuilla on useasti
ollut vaimo mukana, joten nytkin kaksi hyppäsi pyörän päälle.
Reissuun varattiin noin viikonpäivät aikaa.

varttuna huone motoristiystävällisestä majoituspaikasta, jossa
pyörät joko tallissa taikka lukittujen aitojen takana.
Päivä 2. Saarenmaan päiväretki – n. 400km

Viron digitalisaatio toimii. Aamulla e-lippu lautalle ja lautalle Saarenmaalle. Mukavaa tietä muun
liikenteen seassa kohti Kuressaaren kaupunkia. Lounas ja matka
jatkui kohti Saarenmaan eteläkärkeä itästä tietäpitkin. Kävelyt
ja kahvit majakalla ja paluumatka
läntistä reittiä tuulimyllykahvilan
kautta Kuressaareen, jossa tutusPäivä 1. Helsinki-Haapsalu-Pärnu – kilometrejä n. 200. tuminen hienoon linnoitukseen.
Pienet tietyöt olivat reitillä ja
Aamulaivalla rennosti lahden yli. pyörän sai pestyä mukavasti maLautalle prätkiä oli kerääntynyt japaikassa. Illalla syömään Pärkymmenkunta. Edullinen hytti nun keskustaan.
oli varattuna lyhyelle ylitykselle, koska sinne pääsi mukavasti Päivä 3. Pärnu-Riika – n.200km
jatkamaan aamu-unia. Tallinnan
satamasta matka jatkui länteen Aamu alkoi aurinkoisesti, joten
ohi Ämarin lentotukikohdan koh- ajovarusteet päällä Pärnun kylti Haapsalua. Teiden kunto oli pylöiden hiekkarannoille, rytkyt
hyvä vaikka pikkuteitä mentiikin. pois ja nahkaa ruskettamaan. PilHaapsalu osoittautui mukavaksi vien tultua suunta Via Balticaaa
kaupungiksi. Päämäärä oli kui- kohti Riikaa. Tiellä oli älytön liitenkin Pärnu, jota kohti etupyörä kenne, odotin itse kunnon baalaitettiin pyörimään. Pärnussa oli naa, mutta ei, jossain vaiheessa
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mentiin pikkukylien läpi. Ohitukset sujuivat vaikka olikin joskus kolme ajoneuvoa rinnakkain.
Yhdellä tankkauspaikalla annettiin henkistä tukea puolalaiselle moottoripyöräpariskunnalle,
jolta oli takarengas rikkoutunut.
Motoristi yritti vaahdolla paikata
rengasta, mutta ei onnistunut. Ehkäpä ns. kamelinpaska olisi toimi-

nut paremmin. Sitten kohti Riikaa.
Riikassa oli etukäteen varattuna
myös motoristimajoitus. Pienellä
etsinnällä saavuttiin Two Wheels
majapaikkaan, joka osoittautuikin omakotitalosta muunnetuksi oikein viehättäväksi hotelliksi.
Pyörä lukkojen taakse pihalle ja
taksilla keskustaan iltapalalle ja
iltakävellen takaisin.

Päivä 4. Riika – 0km
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tomiehitystä vastaan. Tätä jatkui
vuosikymmenet ja nyt pienellä
Alkuperäinen suunnitelma oli kukkulalla arvioidaan olevan vaatehdä päiväretki Riikasta Jurma- timattomat yli 100 000 ristiä. Tulan kautta Kolkaan (vastapäätä ristit tuovat niitä lisää jatkuvasti.
Saarenmaan eteläkärkeä). Tör- Kun demoneitakaan ei paikalla
mätessämme Riikan keskustassa näkynyt, ristit jätettiin taakse ja
mukavaan viinibaariin muutim- nokka kohti Liettuan merkittäme suunnitelmaa ja tutustuimme vää satamakaupunki Klaibedaa,
kävellen sekä veneretken kautta jossa yöpyminen normihotellissa.
hienoo kaupunkiin. Lepopäivä Hotelli tuli varattua viimehetken
olikin tarpeeseen.
tarjouksena käyttämällä kännykän Booking.comia.
Päivä 5. Riika-Rundale-Siauliu-Klaibeda – n. 350km
Päivä 6. Klaibeda-Nida-Vilna- n.
450km
Riikasta rullaamaan kohti etelää.
Kohteeksi oli valittuna ns. Itäme- Aamulla aikainen herätys ja ajaren Versailles, Rundalenin linna, tuksena lähteä heti ajamaan mejoka osoittautuikin nimensä ve- renrannalle kapealle hiekkakaisroiseksi. Komea, iso, hienosti hoi- taleelle. Kaistale on noin 100km
dettu barokkilinna puutarhoineen pitkä, josta puolet on Venäjän
vetää turisteja. Paikalle vienyt tie puolella ja Liettuan osalta kaistaolikin päinvastaisessa kunnossa. leen eteläpäässä on pieni Nidan
No, kahvit ja leivokset puutarhas- kaupunki, jossa taas tutustuminen
sa ja ajo Latviasta kohti Liettuan ja pienet kahvit. Muutama kiva
rajaa. Rajan ylitys ongelmitta ja mutka oli tiellä, josta pääsi nautseuraavaksi todella mielenkiin- timaan. Yllätys oli se, että kaistale
toiseen paikkaan Šiauliain tie- ei ollutkaan niemi vaan saari, jonnoilla olevalle nk. ristikukkulalle. ne lauttamatka oli muutamat sata
Historia juontaa pitkälle 1800-lu- metriä. Siltaa ei ollut. Nidasta sitvulle, mutta varsinaisesti neuvos- ten todella hienoa EU:n rahoittatoaikana risten määrä kukkulalla maa moottoritietä siirtymämatka
alkoi kasvaa. Välillä hallinto rai- Vilnaan. Parikymmentä kilometvasti ristejä pois, kunnes kuk- riä ennen Vilnaa pysähtyminen ja
kulalle tuotiin enemmän ristejä vierailu Trakain linnassa. Linnas– passiivista vastarintaa neuvos- ta Vilnaan ja juuri ennen Vilnaan

saatiin pukea sadevaatteet päälle. 20 minuuttia ajettiin sateessa,
jotka olivatkin reissun ainoat pisarat. Yöksi ydinkeskustaan mukavaan hotelli Domus Mariaan.
Päivä 7. Vilna-Cesis-Tallinna –
n. 700km

Aamupäivän kävelyt Vilnassa.
Tuntui, että kaupungissa joka
toinen rakennus on kirkko. Niitä
todella riitti. Reittiä pohjoiseen
päin suunniteltiin joko Tarton
kautta taikka sitten Riikan kautta
ja päätettiin seikkailuasenteella,
että katsotaan minne keretään.
Kypärät suunnattiin moottoritielle kohti Riikaa turvallisen joutuisalla matkavauhdilla. Tuntui, että
valmistuessaan moottoritieverkosto on Saksan tasoista. Matka
sujui ja pikainen päätös, että poiketaan katsastamassa Cesiksessä oleva linna. Vilkku pikkutien
suuntaan, joka taas kerran osoittautui paikatuksi tieksi, joita on
ärsyttävä ajaa. Cesiksen jälkeen
vertailiin kelloa ja matkaa, ja päätettiin keretään yöksi Tallinnaan
ja aikaisella aamulaivalla takaisin
Helsinkiin.
Baltian maat oli kiva kiertää. Nähtävyyksiä riittää ja etäisyydet ovat
näppärää.
24
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MATKAKOHTEENA NORDKAPP – GCE ROLLING
RALLY 2017 ”THE ARCTIC ADVENTURE”
Tervetuloa mukaan kuva- ja kertomusmatkalle, jonka MC UASin jäsen
Matias Hyppänen on jäsenlukijoiden iloksi koonnut!

On torstai 13.7.2017 ja päivä
kallistumassa iltapäivän puolelle. Matkajännitystä ilmassa.
Varusteet ja tarvikkeet kahden
viikon matkaa varten on pakattu
BMW-laukkuihin, mukaan lukien
sadeasut ja lämpimät ajokäsineet,
joita arvellaan tarvittavan pohjoisessa. BMW K1600 GTL on valmiina matkalle. Ollaan lähdössä
Joensuusta parin viikon mittaiselle kesämatkalle kohteena Nordkapp, yhdessä GTR Clubin ryhmän
kanssa.
GCE Rolling Rally 2017 ”The
Arctic Adventure” Imatra – Nordkapp

Suuntasimme ensin Imatralle, jossa tapasimme eurooppalaiset ystävämme Kawasaki GTR Owners
Club Europesta. GCE koostuu matkamotoristeistä, joilla on tai on ollut
Kawasaki GTR. Me olemme olleet
mukana 11 v. Tällä kertaa Euroopasta oli tulossa 8 pyöräkuntaa ja
oli sovittu, että tavataan Imatran
Valtionhotellilla klo 17.00. Tulossa
olivat Hans-Ove, Ingegerd, Mathias,
Therese, Hans-Peter, Ria, Lars, Gie,
Marike, Russel, Hans, Mika, Jaana
ja me, Matti & Maija. Oli mukava
tavata taas motoristiystäviä, tällä
kertaa Ruotsista, Sveitsistä, Belgiasta, USA:sta ja Suomesta. Mika ja
25
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Jaana olivat suunnitelleet reitin,
joka kulkisi Kolin, Rukan, Saariselän ja Lakselvin kautta Nordkappiin,
jossa meidän pitäisi olla lauantaina
22.7.2017. GCE Rally 2017 - Rolling
Rally Crossing Artic Circle oli alkamassa.
Ryhmässä ajamisesta

Edessämme oli lähes 3000 km ajoa
yhdessä, kymmenen pyöräkuntaa,
ja koko ajan liikuttiin yhtenä ryhmänä – se on asia, jonka nämä kokeneet Kawasaki GTR Owners Clubin
motoristit osaavat. Club:n ihmiset
ovat ”löytäneet” toisensa v. 2001 ja
he ovat aloittaneet kokoontumiset
ja yhdessä ajot jo v.2002. Reitit ovat
kulkeneet kaikissa Euroopan maissa, aina sen mukaan minkämaalainen on kulloinkin tehnyt reitin.
”Vuosisuunnitelma” on koostunut
joka vuosi kahdesta yhteisestä ajotapahtumasta: keväällä Helatorstain
viikonloppuna on ajeltu mutkaisilla
ja haasteellisimmilla teillä (TourDeTwist) ja loppukesästä on ajeltu
viikon ajan suoremmilla teillä (GCE
Rally). Kaikilla 2017 GCE-Rallyn
osallistujilla oli 5 – 15 vuoden kokemus ryhmässä ajosta näiden ihmisten kanssa, jolloin kaikilla oli osaamista toimia ryhmässä. Ryhmän
johtaja ei vaihtunut reitin aikana,
vaan Mika ajoi aina ensimmäisenä,

olihan hän reittivastaava ja tehnyt
aikataulutuksen. Reitin aikataulua
pyrittiin noudattamaan, jotta mm.
14 henkilön lounas- ja kahvitusvaraukset ja eläinpuistoesittelyt yms.
onnistuisivat hyvin. Tämä oli kaikilla tiedossa ja mm. joka aamu kaikki
olivat klo 8.30 pyörien luona tavarat pakattuna, valmiina painamaan
start-nappulaa.

Turvallisuus on tärkeä asia ja siitä huolehdittiin hyvin. Etäisyydet
pidettiin koko ajan sopivina eteen
ja taakse, ajettiin useimmiten kahdessa jonossa, mutkaisilla teillä
yhdessä jonossa, ja mikä tärkeää,
aina katsottiin taustapeiliin varmistaen, että takana ajava kaveri oli
mukana. Erityisen tärkeää tämä oli
käännyttäessä, jolloin jäätiin odottamaan risteykseen, jotta takana
tuleva varmasti huomasi käännöksen. Oli sovittu, että jos kaveri ”katoaisi” taustapeilistä, jarrutettaisiin
ja tarvittaessa pysähdyttäisiin, yksi
kerrallaan. Lopuksi kärjessä ajava
tekisi U-käännöksen ja palaisi katsomaan mitä oli tapahtunut, muut
olisivat sillä aikaa paikoillaan. Reittivalinta oli tehty hyvin, eikä missään vaiheessa kenelläkään ollut
riskiä eksyä ryhmästä.

ti oli kuitenkin nopeampaa kuin auton tai autojonon, ja harmittavasti
osa autoilijoista hiljensi, kun näkivät
moottoripyöräryhmän perässään. Ja
siitähän seurasi ohittamistarve, koska meillä oli koko päivän mittaiseksi
Tavoitteena oli, että ylinopeutta ei (9h/300 - 400 km) aikataulutettu
ajeta. Usein motoristien matkavauh- ajorupeama ajettavana. Yhden au-

heuttaisi ryhmän viimeisille kohtuutonta kiirehtimistarvetta. Itse olin
koko matkan viimeisenä ja …. kiirettä oli aika usein, mutta siinäkin pitkä ajokokemus auttoi. Tosin takarengas kului yllättävän nopeasti!
Tämä kaikki tarkoittaa ryhmäajossa
sitä, että ”paras mies” ensimmäiseksi ja ”toiseksi paras viimeiseksi” ja
vähiten ryhmäajokokemusta omaavat jonon alkupäähään, toiseksi ja
kolmanneksi.

Autoilijat huomioivat pääsääntöisesti
moottoripyöräryhmämme
hyvin, mutta jossain määrin oli havaittavissa huolestuneisuutta, kun
10 isoa matkapyörää ilmestyi taakse ja siirtyivät sitten ohitukseen.
Suuret puutavararekat soittivat
muutaman kerran torvea kun moton ohittaminen ei useinkaan ollut toristi palasi omalle kaistalleen reryhmälle ongelmallista, jos ensim- kan eteen, heidän mielestään liian
mäinen veti ohituksen niin kauas lähelle, jolloin rekalle tuli tarve jarohitettavan eteen, että koko ryhmä ruttaa.
pystyi ohittamaan yhdellä kertaa.
Autojonon ohittaminen olikin sitten Helpoiten ryhmässä ajo onnistuu ns.
kokonaan toinen juttu ja vei usein tavallisilla teillä, jossa on riittäväserittäin pitkän matkan, sillä aina oli ti ohitukseen soveltuvia osuuksia.
vastaantulijoita, jotka oli huomioita- Silloin kun itse laadin reitin, pyrin
va. Molempiin tapauksiin liittyi se, ryhmän kanssa välttämään mootettä kolme ensimmäistä pääsi hel- toriteitä, koska nopeuksien takia
posti ohi, mutta ryhmän viimeisillä etäisyydet kasvavat suuriksi, eikä
oli yleensä kiire koko ajan, etteivät autojen välistä huomaa ryhmän
jäisi ryhmästä. Ohittaminen vaati ry- toisia motoristeja. Lisäksi nopeamhmän vetäjältä kokemusta ja hyvää min ajavat autot saattavat ohittaa
tilannetajua liikenteessä, ettei ai26
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muutaman pyörän ja sitten siirtyä
samaan jonoon, jolloin ohitettujen
näkyvyys ryhmään katoa. Jos ei ole
täysin tiedossa ulosmenoramppi, on
seurauksena helposti ryhmän hajoaminen. Tämä on hyvin haasteellista vetäjälle. Moottoritiellä pitäisi
kaikkien pystyä kiihdyttämään ja
ajamaan yhtä nopeasti ja olla rutinoitunut moottoritieliikennöintiin.
Myös kaupunkiajo vaatii rutiinia,
ja erityisesti liikennevalo-ohjatut
reitit ovat ryhmäajolle haasteellisia. Useinkaan ei ole mahdollista
pysähtyä odottamaan punaisiin
jäänyttä kaveria ja silloin ryhmä helposti katkeaa. Kaupungissa tulisikin
välttää monia kääntymisiä, mieluit-

en suoraan ajoa ja vähän käännöksiä. Tämä vaatii hyvää reitin suunnittelua ja jos suinkin mahdollista,
itse välttäisin kaupunkireittiä yli
viiden pyörän ryhmille.

Navigaattorit
ovat
nykyisin
arkipäivää motoristeillä, jotka reissaavat paljon. Meilläkin on navigaattori ollut käytössä moottoripyörässä
jo v.2006 lähtien. Nytkin ryhmän
kaikilla osallistujilla oli navigaattori
pyörässään. Reittivastaava oli tehnyt reitin Garmin-navigaattorille ja
laittanut reitin suoraan Clubin nettisivuille https://sites.google.com/
site/gcearcticadventure/home
,
josta jokainen saattoi ladata sen
omaan navigaattoriinsa. GCE Clubin

kohdalla toimittu pitkään siten, että reitti julkaistaan etukäteen. Ennen navigaattoriaikaa ja myös
edelleen navigaattoriaikana, kartat on saatavissa
www-sivuilta ja tulostettavissa, jos niin haluaa
toimia. Oletuksena on, että kaikki ovat tutustuneet reittiin etukäteen ja kaikilla on se olemassa
joko karttana tai navigaattorissa.

pyrkivät omalta osaltaan vaikuttamaan siihen
että kaikki sujuu hyvin kaikkien kannalta, lopputuloskin on hyvä.
GCE Rally 2017 alkaa

Rallyn ensimmäinen ajopäivä alkoi ajolenkillä
(298 km) Saimaan ympäri kiertäen Saimaan kaItse olen omien reittien lisäksi suunnitellut ryh- navan, Lappeenrannan Hiekkalinnojen ja Linnoimäreittejä kahdelle pyöräkunnalle Saksaan en- tuksen kautta Taipalsaarelle ja edelleen Mikkelin
nen navigaattoriaikaa v. 2003, neljälle pyöräkun- lähelle Kyyhkylään lounaalle. Erityisesti jäi mienalle Norjaan navigaattoriaikana v. 2011 sekä leen hienot hiekkateokset Lappeenrannassa sekä
MCUAS-ryhmän Vuosiseminaariin v. 2016. Reitin mukava lounaspaikka Kyyhkylässä.
suunnittelu ja aikataulutus on helppo tehdä kokeneelle ryhmälle, joka ymmärtää aikataulutuk- Kyyhkylästä matka jatkui Puumalan kautta takaisen tärkeyden, eikä kokokaan ole ongelma. Jos sin Imatralle. Sää suosi, tiet olivat sopivia moottomukana on motoristeja, joilla ei ole paljon ajoko- ripyörille ja matka taittui rattoisasti. Aurinkoisen
kemusta ja vielä vähemmän ryhmäajokokemusta, Saimaan ympäriajon päätteeksi kävin kiertämäspitäisin ryhmäkoon 5-6 pyörässä, ja aikataulun sä Mathiaksen (innokas Road Racing mies) kansvarsin löysänä, jolloin tietysti päivämatkat ly- sa muutamaan kertaan Imatran RR-radan, jossa
henevät. Tämä täytyy huomioida matkakohteen oli vielä edellisen Imatran Ajot -viikonlopun jäletäisyydessä ja reittisuunnittelussa, jos aikaa on jiltä ratamerkinnät ja osa turvaseinistä paikoilkäytettävissä esimerkiksi vain viikonloppu. Lou- laan – Mathias oli onnessaan. Päivällinen Valtion
nastauoista kuten myös kahvi- yms. tauoista on hotellin ravintolassa päivän kokemuksia kertailhyvä sopia etukäteen, että miten niitä pidetään, len ja iltakävelyä kosken partaalla ja sitten olikin
paljonko niissä on aikaa käytettävissä ja milloin yöunien vuoro.
lähdetään jatkamaan matkaa. Jos ryhmä ei pidä
kiinni reittivastaavan aikataulusta, saavutaan il- Lauantai-aamuna suunnattiin kohti Kolia 365 km
tamajoitukseen myöhään ja kaikki ovat väsynei- reitille Punkaharjun, Kerimäen ja Savonrannan
tä. Tämä toimi GCE Rally 2017:ssä loistavasti ja kautta Valamoon lounaalle. Samalla tutustuttiin
pääsimme illalla hotellille yleensä 17.00 aikoihin, Valamon luostariin. Suuri Kerimäen puukirkko
9h/300 – 400 km ajon jälkeen.
on aina yhtä vaikuttava kuten myös kaunis Punkaharjun harjutie, puhumattakaan Valamon luosReitin suunnittelu ja matkan vetäminen vaa- tarista. Matka jatkui edelleen Kolille, jonne reitti
tii paljon työtä, mutta kun yhteishenki on hyvä, kulki oikein mukavia ja ajettavia (moottoripyörä)
ja kaikki arvostavat reittisuunnittelijan työtä ja teitä pitkin. Perillä saatiin nauttia hyvästä ruuas27
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ta upeita maisemia katsellen. Kolilla toivoimme
pilvien rakoilua, jotta voisi nähdä juuri ja juuri
horisontin alapuolella käyvän auringon Pielisen
takana, olihan keskikesä. Kun pilvet rakoilivat
sopivasti, pääsivät ulkomaalaiset ystävämme ihmettelemään valoisaa kesäyötä Ukko-Kolilla.
Aamulla olikin sitten vuorossa 1,5 h ajomatka
Ruunaalle. Varusteiden vaihdon jälkeen kaikilla oli koskikypärä päässä, sadevarusteet päällä,
kumisaappaat jalassa ja kumivene odotti rannassa ja päivän aktiviteettiosuus oli valmiina alkamaan. Melat käteen ja ”stig ombord” kuului ko-

mento. Edessä oli koskenlasku kumiveneellä, itse
meloen. Stopparit olivat syviä, pomput komeita
ja meillä oli hauskaa, vaikka vettä tulikin syliin
monta saavillista. Lounastauko oli laavulla, maittava retkilounas, jonka jälkeen siirryimme isoon
koskiveneeseen, jolla palasimme lähtöpaikkaan.
Hieno kokemus, yhdessä tekemistä. Paluumatkalla Kolille kiersimme Eva Ryynäsen Ateljeen
kautta: puu on kaunis materiaali kun sen osaa oikein työstää. ”Päivän saldo” oli vain 239 km ajoa
moottoripyörällä, viiden kosken läpi melominen
ja koskiveneen kyydissä istuminen – oikein mukava Activity Day.

Seuraavana aamuna oli aika suunnata moottoripyörät kohti Rukaa, 457 km. Reitti eteni Bomban
kautta Raatteen Porttiin lounaalle ja siitä eteenpäin Hiljaisen Kansan muistomerkin ja Suurpetoeläinpuiston kautta Rukahoviin majoittumaan.
Raatteen Portin muistomerkki pysähdytti ajattelemaan... Suurpetoelänpuistossa tutustuttiin oppaan johdolla aitauksissa oleviin karhuihin, susiin, ilveksiin ja kettuihin. Ilma oli jo viilentynyt
alle 10 asteen, kun saavuimme Rukahovin luo viiden aikoihin. Pyörät laitettiin parkkiin ulko-oven
lähelle ja mentiin majoittumaan.
28
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Tiistaina ei ajettu moottoripyörillä vaan menimme bussikyydillä paikalle, jossa meitä odottivat 170 cm³ moottorilla varustetut 2-paikkaiset
RZR-ajoneuvot. Kypärät päähän, sadevarusteet
päälle, kumisaappaat jalkaan ja rukkaset käteen
ja sitten kuului: ”Ajoneuvoon nouse!” Hiekkateiden jälkeen siirryimme metsäpoluille, laitoimme
nelivedon ja maastovaihteen päälle ja alkoi OffRoad-osuus – muutamat jäivät jumiin ja toiset
auttoivat ja kaikilla oli mukavaa. Ajoimme paikalliselle porotilalle, jossa poroisäntä kertoi poronhoidosta elinkeinona ja ennen paluumatkaa nautimme poronmaitolettuja nuotiokahvin kanssa.
Loistava kahden tunnin esitelmä poronhoidosta
elinkeinona ja ne poronmaitoletut olivat hyyyyviääää!!
Keskiviikkoaamuna kello 8.30 pakattiin taas varustekasseja moottoripyöriin. Kymmenen tunnin
ja 448 km:n päästä ne oli tarkoitus purkaa hotellissa Saariselällä. Pientä sateen uhkaa oli ilmassa ja kaiken varalta laitettiin sadeasu päälle.
Lämpötila ei meinannut nousta yli +10 asteen eli
paksummat ajokäsineet kaivettiin esiin. Moottori

laitettiin käyntiin ja lämpenemään, navigaattorista valittiin päivän reitti, vilkaisu vielä pyörään,
takamatkustaja takaistuimelle ja sitten ”Matti &
Maija” olikin valmiina lähtöön.

Ajettiin Anu Pentikin Gallerian kautta Rovaniemelle Joulupukin kylään, jossa tutustuttiin uudistuneeseen ja laajentuneeseen Santa Parkiin.
Pidettiin lounastauko, kuvautettiin itseämme napapiirin viivan kohdalla ja jatkettiin matkaa kohti
Saariselkää. Saariselällä majoituttiin juuri avattuun ja vähän keskeneräiseen Holiday Club:iin,
jossa päästiin saunaan ja kylpylään.

museo Siidassa Inarissa, josta sitten jatkoimme
lounastauolle ravintola Rastigaisaan Utsjoelle. Erinomaisen hyvää kotiruokaa ja yrittäjänä
entinen lappeenrantalainen, joka tietenkin heti
tunnisti ”miun puheen et mie taiankii olla eteläkarjalaisii – no niihä mie oonkii, Lappeenrannast
niinko hääkii!”

Torstaiaamuna olikin edessämme vain 84 km
ajomatka kun suuntasimme Tankavaaraan. Päivän teemana oli kullanhuuhdonta. Tutustuimme
kullanhuuhdonnan historiaan sekä kultakylään
ja sitten pääsimme itse yrittämään. Jokainen sai
huuhdottavakseen lapiollisen hiekkaa ja jokai- Utsjoelta suuntasimme kohti Karigasniemeä,
nen onnistui huuhtomaan hiekan joukosta pie- jonkun oppaan mukaan Suomen kauneinta tietä
nenpienen kultahippusen itselleen.
pitkin. Tie oli kyllä kaunis, mutta tänä kesänä oli
koko matkan 100m – 1 km pituisia tietyöpätkiä,
Perjantaina olikin sitten aika siirtyä ulkomaille sorapintaa, jotka eivät olleet koviin mukavia touja kohti Norjaa. Matkaa Lakselviin oli edessäm- ring-pyörille. Vähän ennen Karigasniemeä käänme 392 km. Pidimme ensimmäisen tauon Saame nyttiin Norjan puolelle ja kohti Lakselviä, jonne
29
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saavuttiin klo 17.00 aikoihin.
Vielä 200 km Nordkappiin

Läpi yön oli ollut valoisaa koko matkan, sitä
enemmän, mitä pohjoisemmaksi ajoimme. Joku
oli nukkunut huonosti valoisuuden takia. Oli
aika startata kohti Nordkappia, GCE Rallyn 2017
päätepistettä, joka oli vajaan 200 km päässä. Pilvistä-puolipilvistä ja toivoimme että sää pysyisi
niin kirkkaana että näkisimme jotain perillä –
Jäämerestä kun ei koskaan tiedä etukäteen. Tie
oli toisenlaista kun siihen asti ja se seurasi Porsanger-vuonon Länsirantaa, pari tunneliakin oli
matkan varrella. Pidimme valokuvaustaukoja, varoimme poroja ja puolilta päivin olimme perillä.
Aurinko paistoi ja saimme ihailla Jäämerta Barentsin meren kohdalla – kaunista. Olimme onnekkaita sillä edellisenä päivänä oli ollut hernerokkasumu ja erään motoristin kertoman
mukaan näkyväisyys oli ollut 1 m – siksi hän tuli
uudestaan tänään ja nautti näkymistä.

Lounaan ja matkamuisto-ostosten jälkeen paluu
hotellille samaa reittiä. Iltaohjelmassa oli ruokailun jälkeen ryhmäkuvan ottaminen ja auringon
laskun ihastelua, kun aurinko ei laskenutkaan
vielä lauantaina vaan vasta sunnuntaina. Sunnuntaina aurinko laskisi ensimmäistä kertaa 70
vrk:een Lakselvin korkeudella, ja tällöinkin aurinko olisi piilossa vain 15 min.
Kohti kotia

Sunnuntaiaamuna oli sitten aamupalan jälkeen
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tavaroiden pakkaaminen ja ”lähtöitkujen aika”.
11 vrk oli taas oltu yhdessä, monilla haikea olo ja
arvuuteltiin, milloin nähdään seuraavan kerran.
Osa lähti kohti Tromssaa ja edelleen Lofooteille.
Joku suuntasi matkansa kohti Trondheimia mutkien kautta. Ja joku lähti ajamaan suoraan kohti
Etelä-Norjaa ja Saksan lautoille tavoitteena olla
perjantai-iltana kotona Belgiassa - GTR-clubilaiset nauttivat matka-ajosta.

Me lähdimme ajamaan Kautokeinon, Hetan,
Muonion ja Levin kautta kohti 600 km päässä
olevaa Rovaniemeä. Jäimme yöksi Rovaniemelle.
Aamulla alkoi sitten viimeinen 550 km ”rutistus”
ja matka kohti Joensuuta, jonne saavuimme maanantaina illalla 24.7.2017.

Matkan kokonnaispituudeksi meille tuli 4 000
km 11 päivän aikana, joista yhtenä päivänä ei
ajettu ollenkaan ja yhtenä vain 239 km eli keskimäärin 418 km/pv. Kun kaikilla oli käytössään
hyvät touring-pyörät, paljon ajokokemusta ja
ajotaitoa sekä halu tehdä matkaa yhdessä, kaikilla oli oikein hauskaa. Tämä oli moottoripyöräilyä
parhaimmillaan.

Tätä kirjoittaessa vuosi on vaihtunut, MP 2018
-moottoripyörämessuilla on käyty ”haistelemassa moottoripyörätuulia” ja kesän odotus on alkanut. Meillä on jo merkitty kalenteriin ajokauden
ensimmäinen tapahtuma ja majoitus varattu: tapaamme GTR Clubin ihmiset Skånessa Helatorstai-viikonloppuna toukokuun puolivälissä. Kyseessä on kolmen päivän ”kurvailut” skånelaisilla
mutkaisilla teillä Höörin ympäristössä. Sitä odotellessa.
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KARUN KAUNIS SAARISTO
- SEMINAARIMATKA 2017

TEKSTI: VEIJO ILMAVIRTA, KUVAT: VEIJO ILMAVIRTA, JUKKA-MIKKO KARJALAINEN,
MATTI HYPPÄNEN

Seminaarimatkat ovat olleet MC UAS:n ohjelmassa vuosittain koko yhdistyksemme toiminta-ajan.
Rattoisan yhdessä ajamisen mielenkiintoisena
lisänä ovat olleet isäntäkorkeakoulujen rehtoreiden johtamat seminaarit, jotka ovat olleet
omiaan lisäämään korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta.
Seminaarivierailujen kohteina ovat olleet
2011 Hämeen ammattikorkeakoulu,
Evon yksikkö
2012 Tampereen ammattikorkeakoulu
2013 Metropolia
2014 Vaasan ammattikorkeakoulu
2015 Jyväskylän ammattikorkeakoulu
2016 Karelia
2017 Turun ammattikorkeakoulu
Viimekesän seminaarimatka tehtiin 18.20.6.2017. Kohteina olivat Turun ammattikorkeakoulu sekä Saariston rengastie. Näiden
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kohteiden valinnalla yhdistys halusi erityisesti
juhlistaa 100-vuotiaan Suomen sivistyksellisiä
alkujuuria Turussa sekä ainutlaatuisen saaristomme luontoa ja kulttuuria.
Seminaariin osallistui 11 ajajaa neljästä ammattikorkeakoulusta.

Reitityksen sekä tarpeellisten taukopalvelujen
ajoituksen suunnitteluvastuu ja matkan johtajan tehtävät oli tämän kirjoittajalla, joka veti ajot
vuorottain Matti Hyppäsen kanssa. Ajoreitin
etapit oli edeltä käsin ladattu Garmin-navigaattoreihin, joita oli kolmessa ajoon osallistuneessa
pyörässä. Jokaisella oli myös mahdollisuus tehdä
itselleen paperiprintti etukäteen sähköpostilla
lähetetyistä reittikartoista. Reitillä pysyminen oli
siten turvattua, jos vain noudatti keskeisiä ryhmäajon periaatteita ja sääntöjä.

18.6.2017
Pääkaupunkiseudulla asuvat matkalaiset kokoontuivat Tikkurilaan Laurean klo 9.00 starttia
varten. Tankit täynnä ja laukut pakattuna paikalle saapuivat Johanna Miettunen (Honda), Lassi Tissari (Kawasaki), Jukka-Mikko Karjalainen
(Suzuki), Eric Pollock (Triumph), Matti Hyppänen (BMW, Joensuusta saakka) sekä kirjoittaja
(BMW). Japsi-dominanssilla lähdetään ja eikä se
muuksi myöhemminkään muutu – hyvä näin.
Kyösti ja Anu-Elina Väkeväinen (Honda), Jou-

lenkki Billnäsin ja Fiskarsin kautta olisi ollut hieno lisä ohjelmaamme. Nyt kuitenkin jouduimme
suuntaamaan keulan suoraan kohti Kiskoa. Lohjantie oli hyvässä kunnossa ja mukavan vaihteleva ajettavaksi, ei tylsä eikä liian mutkittelevakaan.
Sää suosi matkalaisia, ei satanut vaikka sateen to- Sen sijaan tie 1840 Kiskosta Kosken kautta Perdennäköisyys oli ennusteissa, liika aurinkokaan niöön oli osin vaarallisenkin heikossa kunnossa,
ei ajoa haitannut. Niinpä ensimmäinen etappi pi- mutta silti luonnonkaunis. Idyllisten kylämaisekiteitä Kehä III:sta ja Jorvaksentietä pitkin taittui mien kautta menevä tie kannatti ajaa. Tekninen
ripeästi idylliseen kioskikahvila Degerby Deliin kahvitauko Perniön ABC:llä tuli jo tarpeeseen.
(http://www.helsinkiwest.fi/fi/yritys/degerby-deli-inkoo/). Motoristien huimassa suosios- Aamupäivän tavoitteena oli ehtiä Taalintehtaalle
sa olevan kahvilan legendaarinen omistaja Kisu klo 13.00 mennessä lounaalle. Suuntana oli seuJärnström oli vaimonsa Tiinan kanssa avannut raavaksi Kemiön keskustaajama tietä 183 pitkin.
myymälän tuntia etuajassa vain meitä varten. Strömman kanavan luonnonkauniit maisemat
Eläkeläismotoristeja ja miksi ei nuorempiakin ihailtiin tällä kertaa satulasta hiljaa ajaen. Vaihelähdyttivät mahtavasti Kisun muistelot Top- televat maaseutumaisemat ja hyväkuntoinen tie
mostin kulta-ajasta sekä mietteet kesäkuun pos- Kemiöstä etelään virittivät reissulaiset mukavaan
sujuhlassa Delissä koittavasta yhtyeen uudesta lounaan odotukseen. Pian monelle varusmieheltulemisesta sekä Saara Aallon ja monen muun le tutun Dragsfjärdin risteyksen ohittamisen jälhuippuartistin esiintymisestä. Erinomainen kah- keen oltiinkin jo Taalintehtaalla. Meren ominaivi ja leivonnaiset maistuivat santsin kera. Reit- nen tuoksu toivotti ajajat tervetulleiksi satamaan
tikarttojen silmäilyn jälkeen lämpimät kiitokset ja ravintola Portsideen.
Kisulle ja Tiinalla - ja jatkamaan matkaa.
Ruokailut ovat yksi ryhmämatkan kohokohdista.
Mustion linna on luonnonkaunis kartanomil- Kun aikaa on varattu riittävästi, ei tarvitse ahmia
jöö ja mielenkiintoinen ruukin alue Inkoosta ruokaansa ja on aikaa keskustella päivän kokePerniöön johtavan tien alkuvaiheilla (https:// muksista ja ties mistä aina niin ajankohtaisesta.
www.mustionlinna.fi/fi/). Erikoiset veistokset Reissutoverit tulevat hiljalleen tutummiksi ja
ja puiston monipuolinen kasvillisuus houkutte- yhteishenki rakentuu. Menu oli tällä kertaa pitlisivat jäämään pidemmäksikin aikaa, mutta tiel- sa-voittoinen. Vaikka ulkona oli aurinkoista, pule motoristien mieli ja keulat kohti mutkatietä halsi tuuli kuitenkin niin kylmästi, ettei terassille
Perniöön. Muistoksi jäi Jukka-Mikon kameraan tehnyt mieli asettua.
lukuisia kuvia äänitettäväksi kotipuolessa kansTaalintehdas on hauska paikka. Siellä palautui
samatkaajille.
mieleen kansakouluni ensimmäisten luokkien
Jos päivässä olisi tunteja todellista enemmän, karttakirja, jossa vielä 1950-luvun alussa oli kesni Koskea sijaistavat poikansa Nico (Suzuki) ja
Tommy (Yamaha), Tapani Järvenpää (Suzuki)
sekä Risto Kallionpää (Yamaha) liittyivät ryhmään Turussa.
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kisen Afrikan ja Kongon alueiden sademetsät
valkoisena läiskänä eli tuntemattomia ja kartoittamatta. Suomen kartalla sen sijaan oli Taalintehdas ja muutama kaupunki. Tunnettu Taalintehdas näyttää olleen, kait’ maailmallakin kuuluisa,
otaksun?

vintolat olivat kiinni sunnuntai-iltana. Ei hyvä
Turulle, ajattelimme ja jäimme illastamaan hotellimme ravintolaan, mikä ei huono valinta ollutkaan. Maittavat ruoka-annokset ja sopivasti eri
viinejä makujen herättäjinä takasivat rattoisan
yhteisen illan. Toki Turun yöelämään piti myös
tutustua tai ainakin sitä yrittää. Meluisat jokiAjatuksena oli palata Kemiön keskustaan itäistä varren baarit eivät ryhmää innostaneet ja siksi
rannikkoreittiä Galtarbyn kautta, mutta jo Taa- päädyimme olusille ravintolalaiva Love Dickiin
lintehtaan taajamassa hiekkatieksi muuttunut toiselle puolelle jokkee. Hyvä valinta sekin. Muväylä ei houkutellut jatkamaan matkapyörillä. kava ajopäivä ja leppoisa ilta toivat syvän ja rauKäännyimme jouhevasti tuloreitille takaisin. hallisen unen.
Kiinnostavan erilaisena tuo Dragsfjärdintie näyttäytyi vastakkaiseen suuntaankin ajettaessa, mu- 19.6.2017
kava kokemus sekin.
Maanantaina aamu valkeni sateisena. Tukevan
Ajomatka Kemiöstä Piikkiön kautta Turkuun tie- aamiaisen jälkeen sadeasuihin pukeutunut ryhtä 181 ei tarjoa erityisiä maisemallisia kohokoh- mämme suuntasi muutaman kilometrin ajomattia. Rungonsalmen salmen yli johtava silta (Pun- kalle Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäigböle bro) on toki pitkä ja komea, mutta sitä ei sentien kampukselle. Perille saavuttaessa sade
jääty kummemmin ihastelemaan. Paremmalla yltyi kovaksi. Vastassamme oli vararehtori Juajalla olisi voitu ajaa mielenkiintoisemman Van- hani Soini. Seminaarissa saimme rautaisannokhan Karunantien kautta, mutta se jäi nyt odotta- sen Turun seudun kilpailukykyanalytiikkaa ja
mielenkiintoisen katsauksen Tuamk:n tuleviin
maan seuraavia reissuja.
kehittämiskuvioihin. Yrityselämä on ottanut amPikainen tankkaus ennen Turkua ja sitten viimei- mattikorkeakoulun omaksensa kadehdittavan
set ajokilometrit Turkuun Radisson Blu Marina vahvalla tavalla. Erityisesti yhteistyön voima ja
Palace hotelliin, jossa Kosken veljekset olivat jo Tuamk:n merkittävä alueellinen rooli kävivät
pysäköimässä pyöriänsä P-halliin. Samaan hen- selväksi kiertokäynnillä Koneteknologiakeskus
genvetoon saapuivat myös Kyösti ja Anu pikakyy- Turku Oy:ssä. Kun siirryimme pyörillä lounaalle
tinä Vantaalta. Joukkue oli nyt koossa, lukuun ot- Kupittaan urheilukeskuksen ravintolaan, oli sade
tamatta Ristoa ja Tapania, jotka tulevat aamulla väistynyt ja aurinko paistoi. Tiedossa oli upea enseminaariin. Sitten vain majoittumaan, saunaan simmäinen ajopäivä Turun saaristossa.
ja valmistautumaan yhteiselle illalliselle.
Ajomatka Turusta Saariston Rengastien ensimRyhmäämme ihmetytti kovasti, että useimmat mäiselle lautalle Lillmälöön on 38 km. Tavoitteelaadukkaaseen ruokaan erikoistuneet Turun ra- na oli ennättää ensimmäiseen klo 13.00 lähtevään
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lauttaan, siksi startti oli klo 12.00. Matkalla oli
vielä tarpeen käväistä pitkäripaisessa ja tankkaamassa pari pyörää Paraisilla. Aiemmin oli sovittu,
kun ajoporukassamme oli paikallistuntemusta,
että ajaisimme ympäri Paraisten kalkkikaivoksen
alueen, ja saisimme samalla käsityksen tuon valtavan alueen laajuudesta. Reitti kulki Paraisten
keskustan kautta ja läpi kahden valo-ohjatun risteyksen, joissa ryhmä hajosi kahtia. Saavuimme
kuitenkin kaikki ajoissa lauttasatamaan.
Saariston suuri rengastie

Lautalla tunnelma oli korkealla: tästä tämä pitkin talvea suunniteltu saariston suuri rengastie
todellakin alkaa. Kamerat räpsyivät tiuhaan saariston rantamaisemia ja venevajoja kuvatessa.
Lintuja ei juurikaan ollut liikkeellä. Uudenkarhean sähkömoottorisen maantielautan meno oli
miellyttävän hiljaista ja vakaata. Tuossa tuokiossa vastaranta olikin jo lähellä ja oli aika nousta
pyörän satulaan ja käynnistää koneet.
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la. Lyhyitä välejä vaijerilossit ajavat koko ajan
edestakaisin, pidemmillä väleillä on aikataulu.
Ruuhkaisina aikoina, niin on kerrottu, saarilla
nähdään melkoisia kilpa-ajoja, kun monet haluavat olla ensimmäisenä seuraavassa satamassa.
Paikallisilla asukkailla, julkisilla ajoneuvoilla ja
tavarakuljetuksilla on etuajo-oikeus.
Nauvo

Nauvo on suuren rengastien ensimmäinen saari
ja sataman ympärille rakentunut samanniminen
taajama. Nauvon satama on ikiaikainen merikarhujen ja maakrapujen kohtaamispaikka sekä
nykyisin kesän sesonkiaikaan vilkas vene- ja
autoliikenteen risteyskohta. Veneilijät saapuvat
vierasvenesatamaan täyttämään ruoka- ja polttoainevarastojaan, ja autoilijat ihastelevat kerta
kaikkiaan kaunista merellistä maisemaa sekä
käyttävät moninaisia ravinto- ja majoituspalveluja. Siistiä satamarantaa oli mukava käyskennellä ja nautiskella jäätelöä ajotamineissa kuuman
oloiseksi käyneen päivän virkistykseksi. Ensimmäiset matkamuistot taisivat jo sujahtaa muutamien pyörien laukkuihin. Jukka-Mikko käytti
puolen tunnin taukoajan tutustumalla Nauvon
kirkkoon, paikallisten virkaveljiensä kustannuspaikkaan.

Suuren rengastien (http://www.rengastie.fi/)
kokonaispituus mitattuna Turun tuomiokirkolta
on 192 kilometriä, josta maantietä on 162 km.
Maantielauttoja tai losseja on yhteensä kahdeksan ja yksi yhteysalus. Merimatkaa kertyy 30,5
km ja vesilläoloaikaa 3,5 tuntia. Lyhin vesimatka
kestää 5 minuuttia, pisin 1.5 tuntia.
Nauvo on myös päiväseltään vierailevien autoilijoiden, motoristien ja polkupyöräilijöiden suoKesäkuu on ihanteellista aikaa kiertää rengastie siossa, sillä Nauvo on helposti saavutettavissa
sillä varsinainen turistisesonki ei ole vielä al- vain yhtä lauttaa käyttäen. Paluureitiksi mantekanut. Saatoimme ajaa kaikessa rauhassa laut- reelle voi vaihtoehtoisesti valita lautan pienelle
tojen väliset matkat ja pysähtyä tutustumaan rengastielle Seilin kautta Rymättylään, jos ei hamielenkiintoisiin kohteisiin. Jokaiselle lautalle lua palata tuloreittiä Lillmälöön.
pääsimme heti ensimmäisellä lähtevällä vuorol-

Moottoripyöräily hyväkuntoisella Nauvon saaristiellä 180 on suuri nautinto. Topografialtaan sopivasti vaihteleva tie pujottelee kauniin vehreän
kasvillisuuden reunustamana. Tievarsia värittävät koivu-, tammi- ja pihlajapensastot. Valoisat
mäntymetsiköt vaihtelevat peltojen ja niittyjen
sekä siellä täällä paistavien paljaiden kallioiden
kanssa. Pieniä kuusia on männikköjen aluskasvillisuutena, joitakin puun kokoisiakin kuusia on
harvakseltaan. Saaristolle tyypillinen mereisyys
ja sen tuoma karuus eivät ole vielä voimakkaasti
läsnä Nauvon maisemassa.
Nauvon satamasta lähdettyä 14 km matka Pärnäsin lauttasatamaan oli pian ajettu. Viiden minuutin maantielauttamatkan jälkeen olimme jo
Korppoon puolella Retailsissa.
Korppoo

Etäisyydet Korppoon saarellakin ovat lyhyitä, Retailsista Galtbyn satamaan vain 7 km. Ajoimme
ensin ohi Galtbyn risteyksen Korppoon kauniille
kirkonmäelle. Tämä harmaakivikirkko on rakennettu keskiajalla ja se on pyhitetty arkkienkeli
Mikaelille. Sen korkea torni lienee palvellut vihan aikoina vartiopaikkana sekä kirkonmiesten
asuinpaikkanakin. Kirkossa on ainutlaatuinen
kuorilehteri, jota on käytetty laulukuoron esiintymispaikkana ja saarnastuolinakin ennen uskonpuhdistusta.
Saariston ainutlaatuinen luonto ja rauha ovat
kiehtoneet monia luovan alan suurhenkilöitä.
Kirkon ja Korppoon kartanon välisessä puistossa
on muistomerkki Jean Sibeliukselle, jota tunnetusti innoitti monet Suomen luonnon kauneim36
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mat paikat kuten Tuusulanjärvi ja Koli. Niin myös
saaristo. Sibelius vietti kaksi kesää säveltäen
Korppoossa, ensin Norrskatan saarella pohjoisrannalla ja toisena kesänä täällä Korppoon kartanossa.

Niin sanotusti ”Korppoon oma poika” oli myös
neurologi Ragnar Granit, Nobelin lääketieteen
palkinnon v. 1967 saanut suomalainen tutkija.
Riihimäellä syntynyt Granit vietti lapsuutensa
ja nuoruutensa kesät isoisänsä luona Korpoströmin Vikminnessä, jota hän piti toisena kotinansa.
Helsingin yliopisto on Granitin tieteellinen koti.
Vaikka Granit sai Nobelin ollessaan professorina Ruotsissa, hän oli vähintäänkin puoliksi Suomenkin nobelisti vaikka Ruotsi hänestä virallisen kunnian ottaakin. Tampereen teknillisessä
yliopistossa on hänen kunniakseen perustettu
Ragnar Granit-instituutti vaikkei hän tässä yliopistossa koskaan työskennellytkään.

Galtbyn satama on historiallinen Ruotsista aikanaan tulleiden höyrylaivojen pysähdyspaikka.
Galtbystä lähtevät nyt lautat Kökariin ja edelleen
Ahvenanmaalle sekä meidän reitillemme Houtskarin Kituisiin. Maantielauttamatka yli vilkasliikenteisen Kyrkfjärdenin on 9.5 km ja matka
kestää 35 minuuttia. Tämän salmen kautta ajavat
Ruotsiin menevät Turun ja Naantalin autolautat.
Kyrkfjärdeniltä oli komea näkymä aavalle merelle, jos sitä huomasi ihailla. Tämänkin etapin
maantielautalle osuimme lähes suoraan sisälle
ajaen.
Houtskari

Houtskarin poikki johtava tie on aika lailla kapea

mutta hyväpintainen. Mutkissa ja harjanteille on
syytä olla tarkkana ja varoa vastaantulevia. Pienimpäänkään oikaisuun kurveissa ei ole varaa.
Lievän vaaratilanteen ajon vetäjälle aiheutti puolisen metriä keskiviivan väärällä puolella vastaan
tullut kuorma-auto, joka houkentui vielä osoittamaan mieltään torvea soittamalla. Kaikki eivät
näytä mp-ryhmistä pitävän – valitettavasti.

Välihuuto

Houtskarissa on vain 700 asukasta ja se on toiseksi pienin nykyiseen Paraiseen v. 2009 liitetyistä aiemmista kunnista. Saaren maaperä on
kalkkipitoista, mikä tarjoaa suotuisia kasvupaikkoja vaativalle ja harvinaiselle kasvilajille, seljakämmekälle (Dactylorhiza sambucina), joka on
Houtskarin nimikkokasvi (Adam och Eva; http://
www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/
seljakammekka). Seljakämmekkää emme matkallamme nähneet vaikka se onkin keväällä kukkiva laji.

Houtskarin Roslaxista Lömsön Kivimoon on 10
minuutin matka vaijerilossilla. Satamien väli on
reitin lyhyin, vain 169 metriä.

Tarkkaavainen lukija on jo varmaankin ihmetellyt, että ovatko nuo matkalaiset ikiliikkujia, kun
ei kahvilla ja syömässä ole käyty sitten lounaan
ja kellokin alkaa olla reilut 16? Kiitos vain kysymästä! Ihan hyvin menee, sillä pidemmän ajovälin lautoilla on mukavat kahvilat, joista saa pientä
purtavaa, niin makeaa kuin suolaistakin. Lisäksi
edeltä käsin oli matkalaiset varautuneet ohjeen
mukaisesti hedelmillä ja kuivamuonalla. Aamulla
hotelliaamiaisella oli tankattu mukaan pari termospullollista kahvia.

Tienvarren metsikköjen männyt ovat meren vaikutuksesta kitukasvuisempia kuin aiemmilla
saarilla. Omenapuutarhat elävöittävät maisemaa
suojaisilla kasvupaikoilla. Harvassa olevat asumukset ovat siistejä ja postikorttimaiseen maisemaan erinomaisesti istuvia.
Lömsö – Joutmö
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Ennen seuraavaa Roslax färjaa oli mukavasti aikaa poiketa Träskistä tielle 1800 ja Houtskarin
kirkolle. Tämä punamultainen, ristin muotoinen
kirkko on aiemmista kirkoista poiketen rakennettu puusta 1700-luvun alussa. Katosta roikkuvat purjelaivojen pienoismallit ovat tyypillisiä
saariston kirkkojen koristeita, ehkäpä ne myös
hakevat siunausta ja turvaa saaren merenkulkijoille.

Lömsö ja Joutmö ovat pieniä saaria Houtskarin ja
Mossalan välissä. Ajomatkaa seuraavalle, päivän
viimeiselle lautalle on vain vajaat 7 km hitaasti
ajettavaa tietä. Kapea mutta erityisen kaunis tie
puikkelehtii muutaman kylän ja siellä täällä olevien pienten maatilojen ohitse kohti Björkötä,
jossa jo odottelee Mossalan vaijerilossi. Majapaikalle ja illallisella alkoi jo tehdä mieli, siksi suoraan vain kyytiin ja matkaan.
Mossala

Lossin portin avauduttua, matkalaisia ei tarvinnut houkutella päivän viimeiselle 3 kilometrin taipaleelle. Aivan suunnitelmien mukaisesti
olimme perillä Mossala Island Resortissa hyvissä ajoin ennen klo 18. Meille oli varattuna neljä

kuuden hengen lomamökkiä, joista kahdessa oli eivät voi joka kevät uudistaa lehvästöjänsä.
sauna. Kaikki mökit olivat kauniisti meren äärellä männikköisellä kalliorannalla. Saatoimme ma- 20.6.2017
joittua mukavan väljästi.
Yöllä satoi, osin ravakastikin. Pyörien kuivaus oli
Kauniimpaa ja idyllisempää paikkaa kalaillalli- ensimmäisiä varhaisaamun toimia. Yhteysalus
selle, saunomiselle ja mukavalle yhdessäololle Antonia lähtisi klo 9.00 lomakeskuksen laiturishyvän viinin seurassa tuskin saattoi toivoa. Ilta ta. Illalla olimme sopineet, että pyörät viedään
oli tyyni ja kohtuullisen lämmin. Auringon las- satamalaiturille klo 8.00 mennessä ennen aakiessa rantakalliot olivat kauneimmillaan ja mat- miaista, sen varmistamiseksi, että taatusti mahkalaisten mieli korkealla.
dumme Antonian kyytiin. Seuraava mahdollisuus
matkaan olisi vasta kolmen tunnin kuluttua, kun
Mossala Island Resort (http://mossala-island-re- alus palaisi takaisin Mossalaan.
sort.com/) on monipuolinen vapaa-ajan keskus
Saaristomeren biosfäärialueella, joka on ”rannik- Tukevan aamiaisen jälkeen suuntasimme klo
ko – ja saaristoalueiden kestävän kehityksen elin- 8.30 pyöriemme luo satamaan. Peräämme oli jo
voimainen mallialue”, kuten esitteissä kerrotaan. kertynyt pitkä jono autoja, joukossa ulkomaisia
Biosfäärialuetta tukee mm. UNESCO sekä Man matkailuautoja ja yksi asuntoperävaunukin. Enand Biosphere -ohjelma lukuisten kotimaisten nakkovarautumisemme oli ollut viisasta, sillä
tahojen kanssa. Saaristomeri halutaan säilyttää tiukkaan pakattuun alukseen jäi tuskin yhden
elinvoimaisena, sen elinympäristöt ja meri puh- henkilöauton verran tilaa.
taina ja entistäkin elinkelpoisempina sekä kehitYhteysaluksen satamassa tien penkereitä värittää kestävää matkailua.
tivät kauniisti keltamaiteen (Lotus corniculatus)
Biosfäärialueen kasvillisuus on rikasta. Runsas- töppäiden runsaat keltaiset kukinnot. Etäämmälkalkkisuus tarjoaa hyvät kasvuedellytykset mo- lä merenlahdella souteli kyhmyjoutsen riipien
nille vaativille lajeille, kuten aiemmin jo puhutulle pohjakasveista aamupalaa nälkäänsä. Sade oli laseljakämmekälle. Vapa-ajankeskuksen pihatei- kannut mutta tuuli oli aika kovaa. Se tietäisi tyrsden varsilla kasvoivat vaateliaat pähkinäpensaat kyistä matkaa suhteellisen avoimella merellä.
ja lajisto oli muutenkin runsasta ravinteisuutta
kuvastavaa. Rantakallioiden kuuset olivat meren- Matka Mossalasta Hinnskärin Dalenin satamaan
piiskaamia ja niin matalia, että ne talvella jäävät on 12 km ja matka-aika lähes puolitoista tuntia.
lumen alle suojaan. Mänty on kuusta vahvempi Aluksen ajoneuvokannen pituussuuntaan puhallaji ja kykenee siksi muodostamaan kitukasvuisia tanut kova tuuli oli viiltävän kylmä ja heitti ryömetsikköjäkin näille rankoille rannoille. Merive- pyn merivettä etummaisten autojen ja pyörien
den suola aerosolina ja myrskytuulen viima ovat päälle korkeimmista aalloista, joihin alus sukelsi.
letaalinen yhdistelmä aina vihreille lajeille, jotka Erilaiset aluksen seinämien syvennykset ja kyy38
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dissä olevan matkailuauton perä olivat hyviä tuulensuojia. Silti onnistunut ja hieno lauttaväli, jäi
ainakin kokemuksia muistiin.

set, ja sitten eri kokoisia ryhmiä lähti Tampereen
suuntaan, Joensuuhun, Turkuun ja mikä minnekin. Viiden pyörän ryhmä ajoi vielä Kultarantaan,
todetakseen, että vierailukierrokset eivät olleet
Erinomaisia ja maksuttomia nämä Suomen tie- tälle kesälle vielä alkaneet. Siispä Turkuun syöpalvelut, siinä on tie- ja siltamaksuihin tottuneil- mään ja sieltä kohti kotia ja Juhannuksen aikaa,
la ulkomaalaisilla ihmettelemistä. Antonian kyyti kuka missäkin sen viettäisikin.
oli kierroksella ainut maksullinen etappi, 25€
per moottoripyörä.
Parhaat kiitokset ajokavereille hienosta matkasta, seurasta ja lukuisista uusista kokemuksia!
Dalenista Skageniin oli 4,4 kilometrin leppoisa Ensi vuonna mennään taas seminaariin!
ajomatka. Saatoimme ajella kaikessa rauhassa,
kun olimme Antoniasta purkautuneen melkoisen
ajoneuvoletkan kärjessä suunnan ja nopeuden
näyttäjinä, ja siten seuraavassakin satamassa
Haluaisitko tallettaa muistot tulevan
etumaisten joukossa.
kesän seminaarimatkasta
ensi kevään lehteä varten?
Skagenista Jumon saaren Storströmmeniin oli
muutaman hetken matka vaijerilossilla ja taas satulaan, kohteena neljän kilometrin päässä oleva
Muista napata kamera mukaan ja
Kannvik. Kierroksemme viimeinen maantielautmerkitse ylös vaikka muistikirjaan
ta oli edessä.
upeimmat paikat,
kivoimmat tapahtumat ja
Lauttamatka mantereelle Heponiemeen kesti liki
ikimuistoisimmat ajoreitit.
tunnin. Aluksen kahvila oli viihtyisä paikka jutusteluun ja pikkunälän torjuntaan. Kannella pohditKun lehti keväällä 2019 taas ilmestyy,
tiin jo seuraavia ajoreittejä. Päivä olisi pian puoehkäpä muistojen kertojana ja
limatkassa ja monilla oli jo eri syistä pieni hoppu
kuvittajana oletkin sinä?
suunnata kohti kotia tai tuttavien luo lähistölle,
kuka mihinkin. Päätimme siksi, että emme poikKiitos tämän vuoden lehden jutuista
kea enää joukolla Kustaviin, vaan pääjoukko jat- aktiivisille jäsenille, jotka niitä taas meidän
kaa Naantalin kautta kohti Turkua.
kaikkien iloksemme olivat kirjoittaneet
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Kustavintiellä pysähdyimme koko joukon viimeiselle yhteiselle tauolle. Sade teki tuloansa, monet
meistä sonnustautuivat suojahaalareihinsa. Lämpimät halaukset ja hyvän kotimatkan toivotuk-

ja kuvittaneet.

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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