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Puheenjohtajan tervehdys 2016
Arvoisat moottoripyöräilyn ystävät!
Toimintamme on tänäkin vuonna ollut onnistunutta. Olemme edelleen
verkostoituneet ammattikorkeakoulujen kesken ja järjestäneet hyviä retkiä
virkistykseksi, työmme ohella.
Kiitos kaikille osallistujille!
Kävimme elokuun lopussa Jyväskylässä tutustumassa Keski-Suomen
vehreisiin maisemiin ja Jyväskylän AMK:hon sään suosiessa ajomatkalla.
Tutustuimme JAMK:n kärkihankkeisiin, mm. biotalouteen ja
kyberturvallisuuteen, joiden onnistuminen perustuu paikallisten yritysten
osallistumiseen ja tukeen.
Aikaisemmin toukokuussa osallistuttiin Tampereella AMK-päiville, jonka
näyttelyssä ständimme ympärillä parveili runsaasti uusia ja vanhoja
harrastajia vaihtamassa kuulumisia. Uusia jäsenhakemuksia jaettiin.
Tampereella keskusteltiin myös itse kunkin ajosuunnitelmista kesäkaudelle,
innostuneessa ilmapiirissä.
Ensi vuoden kesäretki on suunnitteilla kesäkuun 19.-21. päiviksi. Karelian
AMK on kutsunut meidät kylään, ja ratamestarit tutkiskelevat parhaillaan
reittivaihtoehtoja. Jopa Kolin kansallismaisemiin tutustuminen on
ohjelmassa. Motor istien kerhon keskeinen tehtävä onkin
liikennetur vallisuuden ja tiedonvälityksen lisäksi, lisätä
ammattikorkeakouluissa työskentelevien motoristien yhteistyötä ja
kontakteja. Saman henkisten AMKilaisten tapaamiset tuovat iloa myös
tavallisiin työpäiviin!
Kiitos Laurean opiskelijoille tämän lehden toimittamisesta.
Hallituksen puolesta toivotan kaikille hyvää uutta vuotta !
Eric Pollock, Puheenjohtaja
MCUAS 2016

Eric Pollock luovuttaa yhdistyksen standardin Jyväskylän ammattikorkeakoulun
rehtori/toimitusjohtaja Jussi Haltuselle.
Kuva: Mikko Karppanen
Lehden toteutus:
Laurea ammattikorkeakoulu, Tikkurila liiketalous P2P-opiskelijat
Satu Elgbacka, Mariel Eklund, Marion Liu, Tuure Lehtoranta, Pinja Pennanen, Jesse Wahlsten.
Ohjaaja Mikko Karppanen, lehtori.
Veijo Ilmavirta, MC UAS
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Yhdistyksen jäsen esittäytyy Mariel Eklund & Pinja Pennanen
42-vuotias Laurean Leppävaaran lehtori Petri Säilynoja on
kotoisin Seinäjoelta ja asuu nyt perheensä kanssa Espoossa.
Vuonna 1999 Säilynoja valmistui AMK insinööriksi
Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulusta. Opiskelujen
aikana hän pääsi työskentelemään Nokialle

Kun Nokialla työskentely päättyi, Säilynoja suuntasi
puolivahingossa kouluttajaksi Tieturi Oy yhtiöön, josta hän
myöhemmin jatkoi opetust yöhön oppilaitoksiin.
Opetus/koulutusalalla Säilynoja on työskennellyt yli 5
vuotta.
Säilynojalla on kaksi pientä lasta, joten työn lisäksi
harrastuksille ei jää liikaa aikaa. Työn vastapainoksi hän
harrastaa kuitenkin liikuntaa mahdollisimman paljon. Ennen
puolimaratoneja juossut Säilynoja on viime aikoina siirtynyt
pyöräilyyn. Ajan salliessa myös pienet moottoripyöräreissut
ovat mahdollisia. Tänä vuonna Säilynoja ajoi isänpäivänä
vielä muutaman tunnin reissun, vaikka y leensä
moottoripyöräkausi on loppunut jo syyskuun loppupuolella.
Nyt kuitenkin kelit antoivat periksi.

ohjelmistontestaus sekä laadunvalvontatehtäviin keskittyen.
Siellä hän päätyi työskentelemään 12 vuotta, joista viimeiset
kuluivat työskennellessä Nokian Japanin Tokion yksikössä.

Kiinnostus kaksipyöräisiin Säilynojalla on herännyt jo ennen
lain vaatimaa ikää niiden kuljettamiseen. Hän suoritti
kevytmoottoripyöräilykortin 16-vuotiaana harjoitteluluvalla
1989. Ensimmäinen kaksipyöräinen mopo hänellä oli Suzuki
PV 50. Vuodesta 1989 lähtien Säilynojalla on ollut
moottoripyörä omistuksessa, lukuun ottamatta opiskelusta
johtuvaa muutaman vuoden välivuotta.
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Tällä hetkellä Säilynojan ajokki on BMW R1200 GS
Adventure vuodelta 2011, joka on hänelle yhä suhteellisen
uusi tuttavuus. Kyseisen moottoripyörän hän hankki vuonna
2014 ja sillä on tullut ajettua vain noin 15 tkm. Tämä pyörä
on Säilynojalle ensimmäinen kunnon matkapyörä, kun
aikaisemmin hän on pitänyt enemmän sporttisista
m o o t t o r i pyö r i s t ä , j o i l l a on t u l l u t a j e l t u a m yö s
moottoriradoilla.

muistot moottoripyöräilystä hänellä on Japanista, jossa hän
ehti ajella 3,5 vuotta. Säilynoja tuumaa, että olisi hienoa
virkistää muistoja ja kiertää Japania moottoripyöräillen
tulevaisuudessakin.

Moottoripyöräily merkitsee nykyisin Säilynojalle vapautta ja
irtiottoa arkisista asioista, kun ikää ja kokemusta on
karttunut. Enää hänelle ei merkitse juurikaan se, että kenellä
on nopein ja tehokkain moottoripyörä, vaan tärkeäksi
tekijäksi ovat nousseet itse ajaminen ja luonnosta
nauttiminen.
Säilynoja on miltei ainut moottoripyöriä harrastava
tuttavapiirissään. Tietysti moottoripyöräilyn tuomiin uusiin
tuttavuuksiin hän on yhteydessä. Säilynojan aikaisemmista
työpaikoista jokaisesta on jäänyt “motoystäviä”, joihin hän
pitää myös yhteyttä.
Moottoripyöräreissuja Säilynoja on pääasiassa ajanut
pohjoismaissa. Viime kesänä hän ajoi pikareissun
Kööpenhaminaan, joka oli ensimmäinen pidempi reissu
hänen nykyisellä moottoripyörällä. Ikimuistoisimmat

Kyösti Väkeväinen ja Petri Säilynoja Jyväskylän seminaarissa 2015

Kuvat: Mikko Karppanen ja Petri Säilynoja
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BMW Motorrad – Miten kaikki alkoi? Veijo Ilmavirta
1. Tiedätkö mitä BMW:n merkki kuvaa?
Se on lentokoneen pyörivän propellin
kuvajainen, sininen on Baijerin
osavaltion lipun väri.
Merkki viestii osuvasti BMW:n
alkuhistoriasta, Mϋncheniin v. 1911
perustetusta lentokonetehtaasta.
Tehtaan nimi oli tuolloin perustajansa
mukaan Gustav Otto Flngmaskinen
Fabrik ja vuodesta 1916 alkaen
Bayerischen Flugzeugwerk A.G.
( B F W ) . Yr i t y s n i m i B M W
(Bayerische Motoren Werke AG)
otettiin käyttöön BFW:n
fuusioiduttua Rapp-Motoren Werk
A.G:n kanssa. Tuolloin tehtaassa alkoi
määrätietoinen omien
lentokonemoottorien kehittäminen ja
valmistus.

2. Tekniikan historiaa ennen moottoripyöriä
Voimaa tuottavien koneiden historia on itse asiassa yllättävän lyhyt sillä
alkuaikojen kehitys oli hidasta. Teollisen vallankumouksen aikaansaaneen
höyrykoneen toimintaperiaate keksittiin jo Kreikassa 1690-luvulla (ks.
https://fi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6yrykone ). Englantilainen Thomas
Savery patentoi varhaisen höyrykoneen v. 1698. Vasta sata vuotta
myöhemmin v. 1769 skotlantilainen James Watt kehitti lauhduttimella
varustetusta höyrykoneesta patentilla suojatun todellisen työjuhdan ja tämän

ansiosta sai nimensä työtä kuvaavan yksikön dimensioksi (watti). Samana
vuonna 1769 esiteltiin ensimmäinen ”autoksi” luokiteltavissa oleva
höyryvoimalla liikkunut laite. Höyrykoneet syrjäyttivät tehokkaasti ihmis- ja
eläinvoiman tarvetta erityisesti kun kivihiili otettiin käyttöön polttoaineena.

Aina 1800-luvun loppuneljännekselle voimaatuottavat laitteet olivat
paikallaan olevia.
Laitteita piti kuljettaa hevosen vetämänä tai
miesvoimin. Kiinnostus itsenäisesti liikkuvaan laitteeseen oli suuri.
Liikkuvuus edellytti kuitenkin kevyttä ja hallittavaa moottoria.
Toimivan polttomoottorin kehitystä hidasti erityisesti sopivan
polttoaineen puute kunnes v. 1874 bensiini otettiin käyttöön. Aiemmin
oli jo keksitty moottorin sähkösytytys (Philippe Lebon 1820-luvun
alkuvuosina). Merkittäviä askelia olivat myös kaasuttimen (Wilhelm
Maybach 1893) ja suurjännitemagneeton (Simms ja Bosch 1902)
keksiminen. Nykyaikaisen polttomoottorin voittokulku alkoi kun
Nikolaus Otto patentoi v. 1876 nelitahtimoottorin (nykyisinkin
ottomoottoriksi mainittu toimintaperiaate) ja Karl Diesel sittemmin
nimeään kantavan diesel-moottorin periaatteen v. 1893. Nämä
keksinnöt mahdollistivat liikkuvien laitteiden suunnittelun.
Ensimmäisen motoroidun kaksipyöräisen ajoneuvon rakensivat v. 1886
saksalaiset Gottlieb Daimler ja Wilhelm Maybach. Seuraavana vuonna
Karl Benz patentoi ensimmäisen ”auton”. V. 1896 Benz keksi myös
boxer-moottorin, josta sittemmin tuli BMW:n moottoripyörien
”tavaramerkki”. BMW:n ohella toinen boxer-moottorin merkittävä
jatkokehittäjä oli tsekkiläinen Tatra, jonka autoissa oli boxer-moottori
jo 1920-luvulla.
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Kuva 2. Ensimmäinen ”moottoripyörä” v. 1885. https://fi.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Daimler
Kuva 3. Benzin rakentama ensimmäinen ”auto” v. 1886.
https://de.wikipedia.org/wiki/Benz_Patent-Motorwagen_Nummer_1
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kuusisylinterinen rivimoottori BMW IV Höhenflugmotoren, joka saavutti
useita korkeuslennon maailmanennätyksiä aina 9 740 m:n korkeuteen v. 1919.
Moottorin kehittämistä rahoitti merkittävästi Preussin armeija, joka tilasi
kesällä 1918 BMW:ltä 2 000 moottoria. Tehtaan tuotantokapasiteetti oli
tuolloin 150 moottoria kuukaudessa. BMW:n lentokoneet ja erityisesti
moottorit olivat merkittävässä roolissa ensimmäisessä maailmansodassa.
Versaillesin rauhansopimuksessa toukokuussa 1919 BMW:n tehtailta
kiellettiin moottorien ja lentokoneiden valmistus. Lentokoneiden puuosista
valmistettiin sen jälkeen konttorikalusteita ja tekninen moottoriosaaminen
käännettiin aluksi veneiden ja autojen moottorien valmistukseen.

Kuva 4. Benzin auton kopio vieraili v. 2014 Saabin autotehtaan museossa Uudessakaupungissa.
Kuva kirjoittajan.

3. BMW perustetaan
BMW:n perustaja Gustav Otto oli nelitahtisen polttomoottorin keksijän
Nikolaus Oton poika. Nikolaus Oton tehdas valmisti alkuvuosina mm.
maatilojen työkoneita ja muita paikallaan olevia voimanlähteitä. Yrityksestä
kehittyi merkittävä konserni, jonka nimi on nykyisin Deutz AG.
Gustav Ottoa kiinnosti kuitenkin enemmän löytää ratkaisuja liikkuvan
ajoneuvon valmistamiseksi. Vaikka hänen isänsä yrityksessä olivat osakkaina
edellä mainitut Bosch, Maybach, Daimer ja monet muut tuolloiset tekniikan
huippuinnovaattorit, Gustav Otto päätti v. 1911 perustaa oman lentokoneita
valmistavan yrityksen. BMW:n alkuvuosien komein onnistuminen oli

Kuva 5. BMW IV moottori, korkeuslennon maailmanmestari: ”Aufstieg in ungeahnte Höhe 1919
– Der erste Weltrekord von BMW”.
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Lentokonemoottoreiden pääsuunnittelija oli Max Fritz. Hän tuli BMW:n
palvelukseen Daimlerilta, jossa oli aiemmin suunnitellut Mercedeksen autoon
voitokkaan kilpamoottorin Ranskan Grand Prixiin v. 1914. Max Fritz oli
intohimoinen moottoripyöräilijä. Samana vuonna BMW rekrytoi
palvelukseensa Martin Stollen, joka kilpaili englantilaisella Douglasin pyörällä.
Tästä alkoi BMW:n moottoripyörien suunnittelu, joka tuotti varsinaisen
menestyksen v. 1923.

suunnittelemana BMW:n ensimmäinen oma moottori M2 B 15, jota
BMW:n toisen moottoripyörän Helioksen ohella käytettiin mm. Victorian
pyörissä korvaamaan tehtaan oma, heikompilaatuinen moottori. M2 B 15
valmistus jäi lyhyeksi kun sen pääasiallinen käyttäjä Victoria korvasi sen
Douglasin koneella. Helioksia valmistui BMW:n tehtaalla tällä koneella
ainoastaan 1 015 kpl ennen mallin lopettamista loppuvuodesta 1923.

4. Moottoripyörien yhä elinvoimainen legenda BMW-Boxer
syntyy
Kun BMW aloitti moottoripyörien valmistuksen v. 1920, BMW ei suinkaan
ollut alalla yksin eikä ensimmäisenäkään. Englannissa oli aloittanut jo v. 1890
Sunbeamin moottoritehdas, jonka tuotteet olivat tunnettuja laadustaan.
Express aloitti tuotannon Saksassa v. 1884 ja Victoria v. 1901 (Express ja
Victoria fuusioituivat v. 1958 DKW:n kanssa Zweirad Unioniksi). Villiers
perustettiin Englannissa v. 1911 (fuusioitui v. 1966 Nortonin ja Triumphin
kanssa NTV-yhtiöksi). Villiersin perustajan isä omisti Sunbeamin.
Brittiyrityksiä olivat myös Royal Enfield 1893, Excelsior 1896, Matchless
1899, Raleigh 1899, Douglas 1907, A.J.S. 1909 ja Rudge 1911, vain muutamia
mainitakseni. Yksistään Englannissa moottoripyörämerkkejä ja -tehtaita oli
lähes sata ja Saksassa toinen mokoma. Vain harva näistä yrityksistä on
kuitenkin säilynyt BMW:n tapaan itsenäisenä yrityksenä koko historiansa ajan
aina nykypäivään.
BMW:n ensimmäinen moottoripyörä oli Flink v. 1920. Moottori oli
saksalainen 2-tahtinen Curier, jonka sylinterit olivat V-muodossa pyörän
pituussuuntaan. Curier ei ollut erityisen luotettava ja moottori tärisi
voimakkaasti mistä johtuen BMW vaihtoi Flinkiin Victorian valmistaman
moottorin. Tässä koneessa sylinterit olivat vaakasuorassa ja pitkittäin pyörän
runkoon nähden. Lopputulos ei tälläkään moottorilla ollut erinomainen ja
siksi BMW alkoi suunnitella omaa moottoria. Paljolti kopiona Douglasin jo
v. 1904 esittelemästä pitkittäisestä bokserista syntyi v. 1920 Max Fritzin

Kuva 6. Ote Ian Falloonin kirjasta ”The BMW Story”.
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vastaavanlaisen koneen mistä Fritz ei
kuitenkaan ollut tietoinen.
Yksityiskohtaisissa ratkaisuissa oli
kuitenkin niin paljon eroavuuksia että
patenttiriidalta vältyttiin.

Uudel la bokser il la var ustettu
moottoripyörä sai tyyppinimekseen
R32. Pyörä valmistui kuukautta
ennen Pariisin 1923 autonäyttelyä,
jossa R32 oli sensaatio ja
pääkiinnostuksen kohde.

Kuva 7. M2 B 15 moottorin sylinterit ovat pitkittäin runkoon nähden.

Pitkittäissylinterinen moottorin ongelmana oli ylikuumeneminen kovassa
käytössä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Fritz ryhtyi kehittämään
poikittaisilla sylintereillä varustettua ja siksi paremmin jäähtyvää
moottoria, joka valmistui v. 1922. Tämä oli ensimmäinen todellinen
BMW-boxer, josta oli tuleva yhtiön johtotähti aina nykypäivään saakka.
Tämä uusi moottori aiheutti alkuun odottamattomia ongelmia
BMW-tehtaalle. Aiemmin vuonna 1919 englantilainen tehdas oli esitellyt

Pyörässä oli erinomaisen paljon
edistyksellisiä ratkaisuja ja
ominaisuuksia. Moottori oli 4-tahtinen,
494 cc ja ilmajäähdytteinen. Tehoa oli
8,57 hv, vaihteita käsivalintaisena
kolme ja kuiva yksilevyinen kytkin. Jo
tässä ensimmäisessä pyörässä oli veto
rakennettu tangon avulla, jota
sittemmin on kutsuttu kardaanivedoksi.

Kuva 8. Helios varustettuna M2 B 15 moottorilla.

Kuva 9. R32 moottori edestäpäin kuvattuna.

Kuva 10. R32 BMW:n museossa.
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Pyörän perä oli jäykkä, vain edessä oli lehtijouset. Takapään joustosta huolehti
satulassa olevat pystyt kierrejouset. Jäykästä takapäästä johtuen pyörä oli
erityisen herkkä tiessä oleville kohoumille ja kuopille. Ajajan oli oltava
erityisen tarkkana sillä R32 saavutti jopa 100 km/t nopeuden. Seuraavassa
videossa on ajossa R32. Kiinnittäkää huomiota 2,23 minuutin kohdalla kun
auton perässä lähellä ajava pyörä joutuu töyssyyn ja on vähällä lennättää
kuljettajan satulasta.
https://www.youtube.com/watch?v=7Ix8I17GzjM
Jarru oli takapyörässä oleva halkaisijaltaan vannetta pienempi kehä, jota vasten
painettiin jarrupolkimen kitkapintaa. Kaasu toimi vivulla ohjaustangon
oikealla puolella. Vaihdetanko on polttoainetakin oikealla puolella.
R32 oli tärkeä virstanpylväs BMW:n tulevalle kehitykselle moottoripyörien
valmistajana. Menestyksekäs, ensimmäinen täysin oma tuote avasi portit
raskaasti kilpailluille markkinoille. Vuosien mittaan mallit seurasivat toisiaan.
Valtaosa malleista on ollut boxereita. Yksisylinterisiä olivat ennen toista
maailmasotaa R2, R3, R4, R20, R23 ja R35. K-malliston myötä tulivat
ohjelmaan 3-4 –sylinteriset rivimoottorit v. 1983 alkaen. Ian Falloon on
listannut kirjassaan vuoteen 2004 mennessä 118 BMW-mallia, pääosin
kardaanivetoisia boxereita. 2000-luvulla tulivat tuotantoon myös F- ja Gmallit, jotka ovat yksisylinterisiä ketjuvetoisia pyöriä. K-sarja on kasvanut aina
1 600 cc moottorisiin malleihin.
BMW:n perinteisen R-sarjan boxser-mallit ovat edelleen arvostetuinta
moottoripyöräilyn aatelia, viimeisimpänä sylinterien osalta vesijäähdytteinen
tour ing-mal li R 1200 RT. BMW:n K 1600 GT L täydentää
touring-kokonaisuutta hienosti.
Kuva 11. R32.

BMW-boxer on pian 100-vuotias. Kiinnostavaa on nähdä, kestääkö
perusajatukseltansa alkuperäisenä säilyneen moottorin vetovoima
syntymäpäiviinsä saakka v. 2023?
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Viitteet:

KAIKKI MERKIT MUKANA MP 16 -MESSUILLA

Falloon, Ian, 2003: The BMW Story. – Production and raising motorcycles from

Ensi helmikuussa nähdään kaikkien merkittävimpien ja suurimpien
moottoripyörä- ja mopomerkkien uutuudet MP 16
Moottoripyöränäyttelyssä 5. – 7.2.2016 Messukeskuksessa
Helsingissä. Messuilla nähdään jälleen myös Harley-Davidson
uutuusmalleineen.

1923 to the present day.176 s. Haynes Publisher.
Schwietzer, Andy, 2010: Eisernes aus Eisenach. Die BMW und EMW R 35
Geschichte. (“Rautaista Eisenachista. BMW ja EMW R 35:n tarina”. 170 s.
Bodensteiner Verlag.
Nabinger, Manfred, 2012: BMW Motorräder aus neunzig Jahren. 133 s. Verlag
Podszun-Motorbücher GmbH.
Veteraanimoottoripyöräklubi ry, 2014: BMW:n historia. 1970-luvulla aiemmin
julkaistun artikkelin uusi painos. Huimapyörä 4/2014: 4-12.
Kiinnostavaa materiaalia netissä:
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_BMW_motorcycles
http://www.logodesignlove.com/bmw-logo-evolution
http://www.sortila.fi/britit/brittikalusto/moottoripyorat.html
http://motorcyclecelebration.org/bmw.html

Tältä sivulta voi katsoa kuvina

BMW:n ja monen muunkin moottoripyörän mallikavalkadin kautta aikojen.
http://www02.oph.fi/etalukio/teknologia/kehitys_keksinnot.html
www.theseus.f i/bitstream/handle/10024/29884/Kristiansson_Jesper.pdf
Polttomoottorien kehitys ensimmäisen maailmansodan lentokoneissa.
Artikkelin kuvat ovat netistä eri lähteistä jos ei muuten ilmoitettu.

MP 16 -messuilla voi tutustua uusiin moottoripyörä- ja
mopomalleihin, joita esittelevät Aprilia, BMW, Ducati,
Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, Kawasaki, KTM,
Moto-Guzzi, MV-Agusta, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Triumph,
Victory ja Yamaha. Messuilta saa hyvän kuvan erilaisista
moottoripyöristä ja mopoista. Nyt ensimmäistä kertaa moottoripyöriä
voi MP-messuilla myös ajaa Euroopan suurimmalla sisäkoeajoradalla.
Uusien moottoripyörien ja mopojen lisäksi MP-messuilla on runsaasti
varusteita ja tarvikkeita. Uusien moottoripyörien ja varusteiden lisäksi
MP-messuilla on käytettyjen moottoripyörien myyntialue sekä
Kamapörssi, jonne voi tuoda myyntiin hyväkuntoisia ajovarusteita.
Rakennettujen moottoripyörien Petrol Circus Custom Bike Show
esittelee MP-messuilla noin 100 suomalaisten rakentamaa
moottoripyörää neljässä luokassa, jotka ovat Custom, Classic, Street ja
Open. MP-messuilla on paljon ohjelmaa mm. Miss MP 16 -kisat,
muotinäytöksiä ja minimotokisoja. Perjantaina ja lauantaina nähdään
myös Stunt Freaks Teamin Show.Messukeskus järjestää MP-messut 5.
– 7.2.2016 Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuman
toimeksiantaja on Teknisen Kaupan ja Palvelujen yhdistyksen
Moottoripyöräjaosto.
www.mpmessut.fi #mpmessut
Kuvia MP 15-messuista: http://mediabank.messukeskus.com
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Moottoripyöräily ummikon silmin Natalia Ponomareva
Itse kuulun ryhmään, joka ei aja eikä ole koskaan ajanut
moottoripyörällä edes matkustajan roolissa, eli voin sanoa, etten
tiedä siitä mitään. Minun tietämys moottoripyöräilystä rajautuu
elokuvista saatuihin tietoihin. Sitten kun aloitin tutustumisen
moottoripyöräilijöiden maailma, ymmärsin, että se on täynnä
yllättäviä asioita, joista ei etukäteen voinut olla minkäänlaista
tietoa.

ottaa huomioon muu liikenne. Moottoripyöräilijän on muistettava
näkemisestä ja näkyvyydestä. Oikean nopeuden valitseminen,
riittävän etäisyyden pitäminen ja ajokaistalla ajaminen ovat
perustaidot, joita kaikkien kuljettajien on noudatettava,
riippumatta ajoneuvosta. Monet ihmiset luulevat, että
moottoripyöräily on vaarallinen harrastus, ja sillä ajaminen tuo
paljon liikenneonnettomuuksia. Tilastoita tarkastaessa huomataan,
että kaikista tieliikenteessä menehtyneistä ja loukkaantuneista vain
seitsemän prosenttia on ollut moottoripyöräilijöitä.
Moottoripyöräily on sekä urheilu, että suosittu vapaa-ajan
harrastus, johon on lisätty henkisiä arvoja. Tärkein on vapaus, sillä
moottoripyöräilijä on tavalliseen autoilijaan verrattuna lähempänä
luontoa. Moottoripyöräilijä pystyy nauttimaan esimerkiksi
räjähtävästä kiihtyvyydestä ja vauhdista moottoriteillä, tuulesta ja
hajuista. Motoristit järjestävät usein mm. kokoontumisajoja, joissa
he tapaavat muita moottoripyöräilijöitä pitkienkin matkojen takaa
mukavan yhdessäolon merkeissä. Monille moottoripyöräilijöille
tämä ei ole pelkkä harrastus, vaan elämäntapa. Tilastoista selviää,
että moottoripyörien suosio lähti nousuun 1990-luvun lopussa.
Vuonna 2014 Suomessa oli rekisteröity 257 094 moottoripyörää.

Autonkuljettajana olen useasti pohtinut, onko moottoripyörällä
ajaminen turvallista? Mielestäni moottoripyörä on vaativa
ajoneuvo. Kuljettajan on oltava aina varma itsestään ja omista
taidoista, sama päätee moottoripyöräilijään. Hänen tulee hallita
sekä itsensä, että pyöränsä. Moottoripyöräilijällä on oltava oikeat
ajovarusteet, tärkein niistä on kypärä. Hänen on myös osattava

Autoilijana minä yleensä valitsen helpomman ja nopeamman reitin
tarvittuun kohteeseen. Moottoripyöräilijät yleensä etsivät kaikki
mahdolliset ja mahdottomat reittivaihtoehdot ja valitsevat niistä
mutkaisimmat, koska sata kilometriä pidempi ajomatka ei ole
mitään moottoripyörällä ajaessasi. Moottoripyöräily muuttaa myös
näkemystäsi teistä ja kaduista sekä niitten tasosta ja ylläpidosta.

MC UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES FINLAND RY:n kerholehti Wheelers. Numero 6. 2015. www.mcuas.fi

11

Va r s i n k i n i r t o s o r a , k u r a , h i e k k a o v a t v a a r a l l i s i m p i a .
Moottoripyöräilijä osaa myös paljon helpommin ja nopeammin
ennakoida tiellä tapahtuvia muutoksia. Kirjoittaessani tätä
artikkelia, ymmärsin, että moottoripyöräilyyn liittyy paljon
vallitsevia mielipiteitä, jotka eivät aina pidä paikkaansa.
Moottoripyöräilyyn niin kuin kaikkiin muihinkin harrastuksiin on
suhtauduttava rauhallisesti, sillä se ei vaaranna tavallisen ihmisen
e l ä m ä ä s e n e n e m m ä n k u i n k a i k k i mu u t r i s k i t e k i j ä t .
Moottoripyöräilijöille se tuo iloa ja jännitystä arkipäiväiseen
elämään.
Kuvat: Mikko Karppanen

2 3 KU O L E E JA 5 3 7 L O U K K A A N T U U
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ LIIKENTEESSÄ

JOKA VUOSI

Moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on noussut
viidenneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden
määrä on samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viimeisen neljän
vuoden aikana on kuollut keskimäärin 23 ja loukkaantunut 537
moottoripyöräilijää vuodessa. Miehiä menehtyneistä oli 92 prosenttia ja
loukkaantuneista 87 prosenttia.
Puolet menehtyy ulosajoissa
Taajamien ulkopuolella tapahtui kaksi kolmesta kuolemasta ja puolet
loukkaantumisista. Uhreista puolet menehtyi ulosajoissa ja joka seitsemäs
kohtaamisonnettomuudessa. Joka seitsemännessä tapauksessa oli
kyseessä samojen ajosuuntien onnettomuus. Loukkaantumisista neljä
kymmenestä tapahtui ulosajoissa ja joka viides samojen ajosuuntien
onnettomuuksissa.
Taajamissa tapahtui joka kolmas kuolemista ja puolet loukkaantumisista.
Kuolemantapauksista joka kolmas oli ulosajo ja joka kolmas risteävien
ajosuuntien onnettomuus. Loukkaantumisista joka neljäs oli risteävien
ajosuuntien onnettomuus ja joka neljäs saman ajosuunnan onnettomuus.
Neljännes uhreista oli nuoria
Kaikista moottoripyörällä kuolleista joka neljäs ja loukkaantuneista 38
prosenttia oli 15-24-vuotiaita.
Lähde : Tilastokeskus ja Trafi, www.motosurvival.com
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Pienyrittäjä ja kilvanajaja Tuukka Korhonen
Tuukka Korhonen. Ikää tarpeeksi. Ammatti pienyrittäjä.
Keskimittainen tavallinen suomalainen AMK jäi kesken kun tuli
”parempaa tekemistä”. Osaa suomea, englantia, ruotsia ja vähän
espanjaa.
Koska aloitit, kauanko olet ajanut ja oliko takana joku erityinen syy?

”Moottoripyörällä

jo teini-ikäisestä, kilpaa vuodesta 2006. Aloin
ajamaan ratapäiviä, koska katuajo alkoi tuntua turhauttavalta.
Halusin ajaa kovaa, mutta liikenteessä se oli mahdotonta ja uhkasi
käydä myös kalliiksi. Sääntöjen mukainen köröttely ei enää jaksanut
innostaa. Radalla on mahdollisuus ajaa kovaa ja halu kokeilla mihin
rahkeet riittää ajoi
kilpailuihin mukaan.
Sen lisäksi menin 2004 ja
2006 katsomaan Tallinnaan
Piritan ajoja paikan päältä ja
silloin tajusin, että haluan
tehdä juuri tuota. Mitään
muita moottoripyöräkisoja
en ennen sitä ollut nähnyt.
Sen jälkeen osallistuin
ensimmäiseen ratakisaan,
mutta se ei koskaan
vastannut Piritan
katukisojen hohtoa. Vuonna
2008, aloin pikkuhiljaa
siir t y mään katukisojen
puolelle ja vuonna 2010,
kahden täyden Ruotsin

Tuure Lehtoranta & Jesse Wahlste

mestaruussarjan jälkeen kokonaan katuratoihin. ”
Miten pystyt sovittamaan kilvanajon normiarkeen?

”Nykyään

ihan hyvin, mutta aiemmin tosi huonosti. Olen saanut
sellaisen käsityksen, että pikku päälliköillä ei voi olla työn
ulkopuolista elämää, koska he eivät ymmärrä, että työtä tehdään
elämistä varten. Minulle on eräs henkilöstöpäällikkö sanonut, että
olen heille velkaa palkattomista vapaista, siis ajasta, josta he eivät
minulle ole mitään maksaneet.
Olen ajatellut lopettamista muutaman kerran, kun rahat ovat olleet
vähissä, mutta työelämä on aina muistuttanut, ettei elämä voi olla
pelkkää työtä ja telkkarin katsomista. Se ei ole elämisen arvoista.”
Onko käynyt onnettomuuksia?

”Liikenteessä ennen kilpauraa pari isoa ja sitten normiuran alkuun
“kuuluvat” kaatuilut parina ensimmäisenä vuonna. Katuradoilla olen
kaatunut vain kahdesti. Mansaarella 2012 Supertwin kilpailussa
missasin jarrumerkin ja tulin takapyörä ilmassa hyvin hiljaa päin
sillankaiteen suojana olleita ilmapatjoja. Vuonna 2014 Hollannin
Hengelossa kaaduin IRRC kilpailun ensimmäisellä kierroksella
keskijoukon eteen ja jäin toisen pyörän alle. Siitä en vieläkään
muista itse osumaa, mutta onneksi mitään aivotärähdystä ja ruhjeita
pahempaa ei käynyt.”
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Saavutukset kilparadoilta?
Mansaaren TT:ssä lightweight luokassa. (90 valikoitua osallistujaa)
13. ja 16. Sijat.
Seymour trophy: Paras ulkomaalainen ManxGP:ssä 2013.
Yksi voitto Horicen katukisoissa 2013.
Supertwin luokan rataennätys Horicessa 2015.
Useampia podiumeja Euroopan katukisoissa 2012-2015 (Frohburg,
Oostende, Horice, Radvanice).

Kuinka kauan olet ajanut kilpaa, ja kertoisitko hieman sarjasta,
kalustosta (pyörät, varusteet, muu kalusto) ja minkälaisella budjetilla
pääsee mukaan?

”2006 radoilla ja 2008 katuradoilla. IRRC sarjan ilmoittautumismaksu
on 1000 euroa koko kaudesta. Sarjassa ajetaan 600 ja 1000
kuutioluokissa ja säännöt ovat hyvin vapaat. Paljon vapaammat kuin
ratasarjoissa. 600 luokassa on nähty jopa moto2 pyöriä. Jokaisessa
kilpailussa on kaksi starttia ja molemmista saa top 10 palkintorahaa.
Kilpailu ajetaan perinteisillä katuradoilla, missä käy paljon yleisöä.
Eniten kauden aikana maksaa matkustaminen ja aika pois töiden
teosta. Mansaaren TT ei kuulu mihinkään sarjaan, mutta on suurin
ja kaunein. Siellä ei ole osallistumismaksua
vaan kuljettajille
maksetaan pieni matkakorvaus, mutta kilpailun tason vuoksi jo
pelkkä tarvittava kalusto maksaa sen verran että alle 20 000 euron
budjetilla tuskin tulee mitään tulosta. TT:ssä luokkien säännöt
noudattelee MM-supersport ja superbike sääntöjä.” Talvellakin sillä
mielellään ajaisi. Mitään muoviluotia tuskin enää koskaan hankin
katukäyttöön, mutta joku pyörä kyllä tulee.”
Kerro vähän arki mopoilusta ja suhteesta moottoripyöräilyyn ylipäänsä?

”Viime

vuosien arkimopoilu on jäänyt lähinnä enduropolkujen
ajeluun, mutta ennen kisaamista ajoin oikeastaan pyörällä joka
paikkaan, koska ei ollut varaa pitää autoa ja pyörää. Nykyään
haaveena olisi ajella sorateitä ja seikkailla vaikka vähän
kauemmaksikin kuten Venäjälle. Halpa soratiepyörä onkin hakusessa
koko ajan.
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Talvellakin sillä mielellään ajaisi. Mitään muoviluotia tuskin enää
koskaan hankin katukäyttöön, mutta joku pyörä kyllä tulee.”
Tuukan terveisiä lukijoille:

”Älkää antautuko poliittisesti korrektiin
turvallisuushysteriaan, vaan nauttikaa elämästä.
Ja opettakaa niille opiskelijoille sama työelämästä:
työtä tehdään rahan vuoksi, millä on tarkoitus tehdä
jotain tärkeää.
Suurin rikkaus elämässä on
kokemukset ja tylsässä duunissa homehtumalla niitä ei
saa. Jos työ vituttaa niin rohkeasti uutta suuntaa!
Nykyään joka tuutista sanotaan, että pitää olla
onnellinen, jos on edes työpaikka. Paskan marjat, en
ole jäänyt ilman vaikka olen lopettanut työt. Töissä
ollaan puolet valveillaoloajasta, jos se aika ottaa
päähän, niin menee oikeasti koko elämä hukkaan.
Rohkeasti vaan uusiin haasteisiin!”

Kuvakaappaus Road Racing News sivustolta, 2013
Kuvat: Tuukka Korhonen
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Matka-ajoa ja ahneuden syntiä Timo Kumpulainen
Kuusenlatvus kallistui vääjäämättä kohti sähköjohtoa, ja ponnisteluistani
huolimatta sähkökaapelin tuho näytti varmalta. Olin jättänyt tuon
haastavan, linjaan päin kallellaan olleen puuyksilön viimeiseksi aluetta
raivatessani. Mikään ei auttanut, latva mätkähti kaapelin päälle joka ihme
kyllä kesti. Ainoastaan kaapelin kiinnike singahti pylväästä irti ja kaapeli
vonkui ja pomppi aikansa ylös ja alas – mutta mikä tärkeintä – ei katkennut.
Silloin tein päätökseni: savotta seis ja huomenna lähden moottoripyörällä
Nordkappiin!
Heinäkuinen päivä valkeni pilvisenä kun kahdeksan maissa aamulla
käynnistin pyöräni, Mz 500 Rotaxin kohti pohjoista ja seikkailuja.
Ajomatkan suhteen minulla ei ollut mitään sen kummempaa tavoitetta,
kunhan nyt ajelen mahdollisimman pitkälle ja menen sitten johonkin
majapaikkaan yöksi, kunhan siltä alkaa tuntua. Ainahan nyt yksi mies jostain
katon päänsä päälle löytänee!
Pyöräni oli sangen uusi ja nuori olin itsekin joten mikäpä oli ajellessa.
Menomatka sujui ilman yllätyksiä ja sääkin oli kuiva. Rovaniemen jälkeen
aloin miettimään majoittumisratkaisuja. Toisaalta tuumailin että matkaa nyt
vielä on jäljellä, joten ajelen ainakin jonnekin lähemmäs Norjan rajaa,
valoisaa iltaa kun kerran riitti. Ehtiihän sitä yöpyä myöhemminkin.
Pääsin Norjan puolelle mutta jotenkin oli ajamisen fiilis päällä joten päätin
jatkaa vielä rannikolle. Siellä sitten kenties olisi enemmän valinnanvaraa
majoituksen suhteen ja muutenkin eksoottisempaa - Jäämeri ja kaikki.
Yö oli jo pitkällä kun saavuin Lakselviin. Tässä kohtaa tuntui matkani
tavoite, tuo myyttinen Nordkapp, vetävän magneetin lailla puoleensa.
Puntaroin että jos nyt vielä ajan etapin Honningsvågin lauttarantaan niin
sitten kun lautat aamulla kulkevat pääsen ensimmäisellä yli.
Näin teinkin mutta lautat kulkivat läpi yön joten lauttaan vaan ja viimeinen
etappi saaren poikki ja olisin määränpäässä – siellä sitten levolle.

Aamuviiden tuntumassa pääsin perille. Nordkappin huikeat maisemat
kylpivät auringossa ja turisteja riitti. Valoisuudesta johtuen en tuntenut
väsymystä kierrellessäni alueella. Menin sitten sisälle 3-D laajakulma
elokuvateatteriin, jossa näytettiin vaikuttava luontoaiheinen mainosfilmi.
Siellä näytöksen hämärässä väsymys alkoi hiipiä esiin. Kun tulin näytöksestä
ulkoilman valoon, väsymys kaikkosi.
Parin, kolmen tunnin käyskentelyn jälkeen tulin siihen tulokseen että
Nordkapp oli nyt nähty. Majoittuminen siellä ei houkutellut ja
auringonvalon ansiosta väsymys oli taka-alalla. Niinpä päätin ajella vielä
mantereelle takaisin. Lauttarannassa jouduin tällä kertaa odottamaan jonkin
aikaa. Juttelin norjalaismiehen kanssa joka oli aikeissa tulla autollaan
Suomeen ensimmäistä kertaa. Hän oli hyvin huolissaan siitä, saako
maassamme bensaa juuri muualta kuin etelän kaupungeista. Vakuutin
hänelle, että missä hyvänsä liikkuukin, on lähin bensa-asema tai bensaa
myyvä kyläkauppa aina maksimissaan viidenkymmenen kilometrin päässä.
Sitten pääsimme mantereen puolelle ja minä päädyin näkemykseen, että
viisainta olisi vielä ajaa Suomen puolelle rajaa ja sen jälkeen pitää pitkä
majoitustauko. Jatkoin paluumatkaani ja kohta jo sivuutin Karigasniemen,
kun alkoi pikkuhiljaa sadella. Jotenkin oli taas ajamisen vaihde päällä joten
jatkoin kohti etelää sateen siivittämänä.
Sade jatkui ja kamppeet alkoivat pikkuhiljaa kostua. Inarinjärveä
sivuuttaessa päivä oli jo pitkällä ja minulta kastui viimeinenkin
villasukkapari. Väsymys painoi ja ajo jatkui – ilmeisesti tietyn pisteen jälkeen
ei osaa enää lopettaakaan, ellei sitten ole pakko.
Pakko tuli vastaani Posiolla. Olin ajamassa tietyöosuutta loivassa alamäessä,
kun takarengas parkaisi kuin tavi kaislikossa. Löysäsin kaasun ja annoin
pyörän rullata tien sivuun. Takarengas oli puhjennut mitä osasin jo hieman
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uuden renkaan ja otin tietysti mukaan renkaan vaihtovälineet ja pumpun.
Puolangalle päästyäni vaihdoin renkaan ja matka jatkui taas. Jännäsin
riittääkö bensa seuraavalle huoltoasemalle. Riitti sopivasti – viimeiset pisarat
varatankista valuivat kaartaessani Kontiomäessä huoltamon pihaan. Kone
sammui mutta vauhti piisasi rullaamiseen mittarille. Loppumatka sieltä sujui
ongelmitta ja pääsin perille.

Nordkapp tuli nähtyä ja samalla opin jotakin itsestäni – ahneus on
matka-ajossakin vakava synti!

Kuva: Glysiak (Oma teos) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
lähde: Wikimedia Commons

ennakkoon pelätäkin. Rotaxin pitkäiskuinen kone kun söi takarengasta (ja
ketjua ja rattaita) turhankin kiivaaseen tahtiin.
Oli alkuilta, satoi armottomasti ja olin likomärkä. Minulla ei ollut
vararengasta eikä paikkausvälineitä, joten pyörä metsään vaan propsipinon
taakse, paikka mieleen ja sitten liftaamaan. Motukkavarustuksessa (ja siihen
aikaan) liftaaminen oli toimiva liikkumistapa joten pääsin iltayöstä tuttavieni
Karin ja Jaanan luo Iisalmeen yöksi. Vihdoinkin unta ja lepoa! Mikä autuus!
Aamulla he sitten olivat kuin tilauksesta Kuopioon menossa ja heittivät
minut lähtöpisteeseeni Riistanperälle. Siellä sitten oli sopivasti Oulussa
asuva veljeni käymässä ja hän taas totesi voivansa heittää minut Puolangalle
kotiin mennessään. Niinpä sitten koukkasimme Kuopiosta Ahosen Pekalta
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The first head-up display for your helmet – NUVIZ
There is an interesting new coming product for the end of the year
2016, which product development takes place in Salo, Finland:
motorcycle helmet with a detachable screen NUVIZ.

Marion Liu

connections. At first, the support should be at least for the iPhone
and Android, Windows Phone promises support - possibly later.
In Slush event, Nuviz was presented in demo device and the
information went quickly clear. NUVIZ’s view gets a number of
essential information: for example, the navigation instructions, a
notification of incoming calls, the information of the currently
playing music, the weather forecast, as well as information
related to driving, among other things, the distance and the
speed.

NUVIZ was featured on the second day of Slush event in Helsinki,
Finland. So far it is predicted in the price category of around 650€.
NUVIZ combines together a whole lot of in addition to providing a
variety of information on the visor of the helmet, and it brings the
phone to the screen, there’s also a microphone and an eight
megapixel camera as well as a variety of sensors — nine in the
direction of the gyro, the altitude and heat meters, as well as GPS
tracking. Picture on the visor reflected with a small projector during
service work.
NUVIZ the detachable screen for motorcycle helmet is controlled
from the control attached to the motorcycle handlebar. In addition, it
connects to the user’s smartphone in Bluetooth and Wi-Fi

NUVIZ was established in The United States, which the head
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office can be found in San Diego. NUVIZ is recruiting product
development professionals in Salo, for now NUVIZ have hired
16 product developers, where the activity is pulled by ex-Nokia
em ployee Arto Kiema
Kuvat: Nuviz

Kicstarter sivusto
Mobiili lehden artikkeli
Ridennuviz
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Ikoninen Vespa Satu Elgbacka
vihannut moottoripyöriä niiden meluisuuden sekä ketjuvedon
aiheuttamasta likaisuudesta ja rengasongelmista johtuen. Hän halusi
kehitellä hienostuneen ”kaksipyöräisen auton”.
Tehtiin kolme
prototyyppiä ja viimein tehtaanjohtaja Enrico Piaggio hyväksyi version
joka hänen mielestään muistutti ampiaista (italiaksi vespa). Ja niin
Vespa sai nimensä!
Kautta aikojen Vespa on ollut
suosittu ja arvostettu tuotemerkki
ja ikoninen skootteri onkin nähty
lukuisissa elokuvissa kuten Roman
Holiday, The Talented Mr. Ripley,
102 Dalmatians, Dear Diary ja
American Graffiti. Vespa on myös
kyydinnyt monia kuuluisuuksia
kuten Raquel Welch, Ursula
Anderss, Geraldine Chaplin, Joan
Collins, John Wayne, Henry
Fonda, Gar y Cooper, Sting,
Antonio Banderas, Matt Damon,
Gérard Depardieu, Jude Law,
Eddie Murphy ja Owen Wilson,
niin elokuvissa kuin
tosielämässäkin.

By Fomanu (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via
Wikimedia Commons

” Kaikki Vespat ovat skoottereita, mutta kaikki skootterit eivät ole
Vespoja.”
Vespa on Italialainen skootterimerkki, joka on ensimmäisen kerran
esitelty maailmalle vuonna 1947. Vespa oli niin suosittu 50 ja
60-luvuilla että siitä on käytännössä tullut skootterin synonyymi.
Kuitenkaan kaikki skootterit eivät ole Vespoja.
Vespa - skootteri syntyi Pontederanin tehtaalla toisen maailmansodan
päättymisen aikoihin. Lentopommit olivat tuhonneet Italian
tieverkoston pahasti ja maa tarvitsi yksinkertaisen ja edullisen
liikkumavälineen. Lentokoneinsinööri Corradino D’Ascanio oli aina

By Twice25 (Own work) [CC BY-SA 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons
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Vielä tänäkin päivänä Vespa on helposti tunnistettava ja
sympaattinen. Vespan ulkokuori on silmiä hivelevän tyylikäs,
linjakas ja upeilla väreillä varustettu.
En ole koskaan ollut kiinnostunut mopoista, moottoripyöristä tai
autoista, enkä omista edes ajokorttia. Viime kesänä minua pisti
Vespa - ampiainen ja ihastuin suunnattomasti tähän
klassikkoskootteriin. Pystyn jo kuvittelemaan itseni kruisailemaan
pitkin Helsingin katuja hienostuneella vaaleansinisellä Vespallani.
Noh, aina saa haaveilla...
Ehkä valmistumisen jälkeen tämä tyttö nähdään ajelemassa
Hietsuun tyylikkäällä Vespalla, piknik-kori jalkojen välissä.

By Divino2389 (Own work) [CC BY-SA 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via
Wikimedia Commons

Lähteet:
http://web.archive.org/web/20070927210459/http://www.tekniikkatalous.fi/doc.do?f_id
=882525
http://www.gizmag.com/go/3954/

By Liz Jones (originally posted to Flickr as scooter rider2) [CC BY 2.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

http://issuu.com/sgngroup/docs/vespa
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Classic Motorshow 2.-3.5.2015 Mikko Karppanen
MONIPUOLISUUS OLI TAAS CLASSIC
MOTORSHOW´N VALTTINA

Autojen huutokauppa (2014)

Hieno CP 350 70-luvulla nuorison suosikki joka oli erittäin suosittu. Yleisin väri taisi olla
ruskeankeltainen.

Lahden Messukeskuksessa 2.-3.5.2015 järjestetty Classic
Motorshow käynnisti jälleen mobilistien kesäsesongin
tarjoten nostalgianälkäiselle väelle paljon vanhaa, jotain uutta
ja vakiintuneen tavan mukaan myös yllätyksiä.
Tapahtuman järjestäjän teemaosaston aiheena oli tänä vuonna
”Erilaisuus kunniaan”. Sen lisäksi esiteltiin ”Oi niitä aikoja”

-osastolla ajoneuvoja, jotka tulivat markkinoille vuosina 1955, 1965,
1975 ja 1985. Nämä molemmat osastot saivat kävijöiltä varsin hyvää
palautetta ja myös viimeksi mainittu idea saa jatkoa seuraavina
vuosina. ”Oi niitä aikoja” -osaston kyseisiä vuosia mukailleen
somistuksen sanottiin virittäneen oikein onnistuneen aikamatkan
menneille vuosikymmenille.
Näyttelyn ilme veti kävijöiden suut hymyyn Messukeskuksen
kaikissa halleissa. Monet kerho-osastot tarttuivat järjestäjän
tämänvuotiseen teemaan esitellen kalustoa, joka poikkesi jopa
kapea-alaisempien aiheiden valtavirrasta. Jotkut taas osasivat
ilahduttaa tuomalla näytille hyvinkin arkipäiväisiä ajopelejä, joiden
kohtaaminen vuosikymmenten jälkeen tuntui ihmeen elähdyttävältä.
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Classic Motorshow´n valtiksi näyttääkin muodostuneen onnistunut
yhdistelmä toisaalta eksotiikkaa ja toisaalta jokaisen omakohtaisesti
kokemaa ajoneuvokulttuuria.
Tapahtuma houkutteli vuonna 2015 Lahden Messukeskukseen
kahtena päivänä yhteensä 18 147 messuvierasta. Ensi vuonna jo
yhdeksännen kerran järjestettävä Classic Motorshow ajoittuu
viikonlopulle 7.-8. toukokuuta 2016.

Erikoinen omavalmisteinen moottoripyörä ”HKW” 1951 - 2001. Moottori Wartburg 1000,
vaihteisto Royal Enfield 350, tankki MZ, pyörät Honda/Pannonia, runko omavalmiste.
Rakentaja Heikki Koistinen, Kuopio
Kuvat: Mikko Karppanen

Suzuki GSX 1100 ”Katana” 1982 Aikanaan huomiota herättävä muotoilu.
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Tapahtumakalenteri
MC UAS Vuosiseminaari 2016 Joensuu Karelia AMK
19.-21.6.2016
Kokoonnutaan 19.6 klo. 11 Lappeenrannan satamatorilla josta
jatketaan myöhemmin ilmoitettavalla reitillä kohti Joensuuta.
Tarkempi ohjelma julkaistaan loppukeväästä 2016
uutiskirjeessä.

The International Road Racing Championship (IRRC)
Schedule 2016
This year’s schedule is:
30 april &1 may

Hengelo – Holland

15 &16 mai

Oss - Holland

22,23 & 24 july

Chimay – Belgium

6 & 7 august

Horice – Czech Republic

20 & 21 august

Imatra – Finland

24 & 25 september

Frohburg – Germany

Imatran ajojen paluu sai ansaitusti runsaasti huomiota lehdistössä, tällaista uutista on toivottu.

Kuvitus -.-

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