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Pääkirjoitus
Hyvät MC UAS -jäsenet ja jäsenyydestä kiinnostuneet,
kiitos kun tulit lukemaan Wheelerslehteä! Kerhomme on julkaissut
lehteä alusta saakka sekä painettuna että sähköisenä versiona. Tästä
numerosta löydät mm. tarinoita viime kesän kokoontumisajosta, joka
oli jälleen aivan mahtava reissu.
Vierailimme Vaasan ammattikorkeakoulussa ja paluumatkalla tutustuimme Rudolf Koivun maisemiin. Lämmin kiitos rehtori Tauno
Kekäleelle vieraanvarai-suudesta
(hän liittyi MC UASsin jäseneksi
saman tien) sekä matkan organisaattoreille Jouni Koskelle ja Veijo
Ilmavirralle!

Wheelers–lehti on tärkeä viestinnän kanava ja yhteisöllisyyden
rakentaja. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on motoristeille
luonnollista. Moottoripyöräilijät
ovat kuin yksi suuri perhe, joka
tervehtii toisiaan tien päällä, löytää aina yhteisen puheenaiheen,
on kiinnostunut muiden ajopeleistä, varusteista, ajetuista reiteistä ja
ajokauden aikana kertyneistä kilometreistä. Suurperhe on jakaantunut pienempiin perheisiin eli kerhoihin, joita Suomessa on yli 500.
On valtakunnallisia ja paikallisia
kerhoja, motoristien keskustelupalstoja ja kokoontumispaikkoja ja
merkki- tai mallikohtaisia kerhoja.

Moottoripyöräilyyn kohdistuvia
yrityksiä löytyy vähintään yhtä
paljon kuin kerhoja (varusteet, varaosat, pyörät, maahantuonti- ja
moottoripyörien valmistusta harrastavat liikkeet). Lisäksi on useita moottoripyörälehtiä ja motoristien yksityisiä kotisivuja, linkkejä
moottoripyörätarinoihin ja –matkakertomuksiin, kokoontumisajoihin,
koulutukseen ja turvallisuuteen.
Tietoa ja kontakteja on tuutin täydeltä.
Miksi sitten valita juuri MC
UAS?
Olemme Suomen ainoa
kerho, joka yhdistää juuri tämän
intohimon (moottoripyöräily) ja
juuri tämän työn (ammattikorkea-

kouluyhteisö). Liittymällä kerhon jäseneksi pääset vaikuttamaan
toimintaamme, ideoimaan uutta
ja ajamaan yhdessä. Ensi vuonna olemme mukana Amk-päivillä
Tampereella ja kokoontumisajo
suuntautuu elokuussa Jyväskylään.
Tervetuloa mukaan, sillä yhdessä
ajamisen iloa ei oikein voita mikään!
Iloa ja valoa vuoden vaihteeseen, nähdään viimeistään moottoripyörämessuilla tammi-helmikuun
vaihteessa.
Taina Viiala
MC UAS hallituksen puheenjohtaja
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Uusi parkkeerausmuoto
moottoripyöräilijöille kokeilussa
Teksti Joonas Karaus
Kuva MotoParking UK

M

otoristeille tarkoitetut parkkipaikat ovat saamassa mielenkiintoisen vaihtoehdon, kun
uudenlainen, jo muutamissa Euroopan kaupungeissa kokeiltu
MotoParking-parkkeerauskonsepti
otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön viime kesänä myös Englannissa Chelmsfordin kaupungissa,
jossa Motoparking UK:lla on konseptille suuret odotukset.
Toni Impieri, Motoparking UK:n
toimitusjohtaja, kertoo uuden konseptin mahdollisesti pelastavan

jopa henkiä.
- Olemme hyvin kiitollisia kaikesta tuesta, jonka olemme saaneet
ja ylpeitä, että ensimmäiset yksiköt
on asennettu Chelmsfordiin. Englannissa on yli miljoona rekisteröitynyttä moottoripyöräilijää ja kun
näemme konseptimme leviävän
ympäri maan, olen varma, etteivät
moottoripyöräilijät enää riskeeraa
terveyttään jättämällä osan varusteistaan kotiin.
MotoParking on moottoripyörille suunniteltu parkkipaikka, joka

tarjoaa turvallisen lukitusjärjestelmän lisäksi tallelokeron, johon
moottoripyöräilijä voi jättää varusteensa. Näin ollen motoristien
ei tarvitse kannella mukanaan esimerkiksi kypärää tai muita ajovarusteita liikkuessaan jalan.
Yrityksen suunnittelemaa tuotetta on kahta eri mallia: Touring
ja City. Touring-malli on kooltaan
suurempi ja suunniteltu erityisesti
isompien alueiden parkkipaikoille,
kuten koulujen, kauppakeskusten
tai juna- ja bussiasemien läheisyy-

Olisiko konseptille kiinnostusta myös Suomessa?

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

teen. Kompaktimman City-mallin
kohderyhmänä on lähinnä pienempien kaksipyöräisten kuljettajat,
joilla on vähemmän varusteita mukanaan.
Yritys on perustettu Italiassa
vuonna 2009, jonka jälkeen se on
kasvanut ideasta valmiiksi tuoteketjuksi ja toimintaa laajennetaan
ympäri Eurooppaa. W
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AllRightista ajovarusteet joka lähtöön
Teksti Anna Ruismäki ja Noora Räsänen
Kuvat Anna Ruismäki

 jovarusteiden valinta on tärkeä osa moottoripyöräharrastusta. Valintaan vaikuttaa niin moottoripyörän
A
tyyppi kuin ajotottumukset. Tärkeintä on kuitenkin varusteiden turvallisuus.

V

suojavarusteisiin, eivätkä niinkään
takkeihin ja housuihin. Vahalinna
erittelee, kuinka vedenkestävät varusteet ovat matkaa ajaville moottoripyöräilijöille tärkeitä, kun taas
Custom-pyörillä ajavat suosivat
nahkaa, ajofarkkuja sekä bootseja.
Värikkäät ajovarusteet ovat nuorten
ja niin sanottujen sportti-pyöräilijöiden mieleen. Custom-pyöräilijät
haluavat usein tietyn tyylisiä kypäriä, jotka ovat avomalleja tai avattavia. Matkapyöräilijät taas käyttävät useimmiten avattavia kypäriä,
joissa on aurinkovisiirejä ja joihin
saa helposti asennettua kypäräpuhelimet. Motocrosspyöräilijät puolestaan käyttävät crossikypäriä joihin sopivat ajolasit.
- Tämän hetken trendejä ovat
kevyet ajokengät ja ajofarkut, jotka
muistuttavat normaalia vaatetusta.
Niitä kysytään erittäin paljon. Uutuutena taas vedenpitäviin touringvarusteisiin on tullut vedenpitävä
kalvo Sympatex, joka vähentää hiiVarusteet
lijalanjälkeä ja on paljon ympäris- Moottoripyörän tyyppi vaikuttaa töystävällisempää kuin esimerkiksi
eniten siihen millaisia varusteita Gore-tex, Vahalinna tietää kertoa.
kukin käyttää, kertoo Saara VahaAllRight on suomalainen ajovaruslinna AllRight Vantaalta.
Moottoripyöräilijätyyppejä on tevalmistaja ja -maahantuoja, joka
useita, kuten kurapyöräilijät eli takaa valmistamiensa ja maahanmotocrossarit, custom-pyöräilijät tuomiensa varusteiden laadun. Esija matkamoottoripyöräilijät. Mo- merkiksi Yoko- ja MP-Asu-takeilla
tocrossarit keskittyvät lähinnä ja -housuilla kahden vuoden mate-

uonna 1986 perustettu AllRight Europe Oy on moottoripyörävarusteiden, varaosien ja
tarvikkeiden maahantuoja, jolla
tukkumyynnin lisäksi myös omia
liikkeitä ympäri Suomea. Myymälät sijaitsevat Vantaalla, Jyväskylässä, Kuopiossa, Raisiossa,
Seinäjoella, Lahdessa ja Tampereella. Seitsemän myymälän lisäksi AllRightilla on nettikauppa
ja outlet-myymälä Vantaalla. Myymälöiden laaja valikoima ulottuu
aina erilaisista ajovarusteista ja
elektroniikasta moottoripyörien,
moottorikelkkojen ja mönkijöiden
osiin. AllRight tuo maahan tunnettuja merkkejä, kuten mm. Alpinestars, HJC ja Bell, joiden lisäksi AllRightin valikoimiin kuuluu
myös heidän omat tuotemerkkinsä,
YOKO ja MP-asu. MP-asu kuuluu
Suomen vanhimpiin varusteiden
valmistajiin vuodesta 1969 alkaen.

riaalitakuu.
- Hinta varmasti vaikuttaa myös
laatuun. Laadukkaissa tuotteissa
tuotekehitykseen on käytetty rahaa
ja materiaalit ovat tarkkaan valikoituja, kuten esimerkiksi Yokotuotteissa vedenpitävyys, kestävät
hyvin teipatut saumat, pintakankaat, sekä vetoketjut. Tuotteissamme käytetään vain CE- hyväksyttyjä suojia, kertoo Vahalinna.
- Kuluttajia on monenlaisia. Lyhyitä työmatkoja aurinkoisilla keleillä ajava henkilö ei välttämättä
tarvitse yhtä raskaita ajovarusteita, kuin joku, joka haluaa lähteä
prätkällä kesälomamatkalle säässä
kuin säässä. Silloin tarvitaan vedenkestäviä ajovarusteita. Toinen
tuote ei välttämättä ole huonompi,
vaan sen käyttötarkoitus on vain
eri. Kuluttajien on vaikea erottaa
tuotteita, sillä monesti kaksi takkia näyttää samalta, mutta onkin
tarkoitettu eri käyttötarkoitukseen.
Tässä korostuu ammatitaistoisten
myyjien merkitys. Asiakas luultavasti löytääkin parhaiten hänen
käyttötarkoitukseensa sopivimmat
ajovarusteet, jos kertoo myyjälle
avoimesti minkätyyppistä ajoa hänelle kertyy.
Vahalinna täsmentää, että lyhyiden matkojen ajoa varten ei
kannata hankkia Norjan ympäri-

ajoa vaativaa asua. Käyttö määrittää, mitä varusteita pyöräilijä
tarvitsee. Kesäsesonki on moottoripyöräilijöiden aikaa, kun taas
talvisesonki esimerkiksi moottorikelkkailijoiden, joille AllRightista
löytyy myös kattava valikoima varusteita ja varaosia.
- Melkein jokaisen motoristin
kaapista löytyy kestävä, vedenpitävä ajopuku. Aloittelijan kannattaa
hankkia ensin perus ajopuku, jos
ei vielä tarkkaan tiedä minkälaiset
hänen ajotottumuksensa ovat. Perus puvullä pärjää kelissä kuin kelissä, mutta jos huomaa ettei vesisateella huvita ajella ja matkat ovat
muutenkin lyhyitä kannattaa harkita vaikka ajofarkkuja, nahkatakkia
ja lyhytvartisia kevyempiä ajokenkiä. Turvallisuudesta ei kuitenkaan
kannata tinkiä edes helteellä. Meiltä löytyy niillekin keleille hyvät
lääkkeet, Vahalinna vinkkaa. →
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Varusteiden valinta
Vahalinna korostaa varusteiden
valinnassa turvallisuuteen panostamista.
- Kuluttajalla on itsellään myös
iso vastuu siitä, mitä päällensä
pukevat. Laki velvoittaa käyttämään ainoastaan kypärää. Ajovaruste on aina parempi vaihtoehto
kuin tavalliset vaatteet. Silti myös
MP-varusteiden kestävyydessä ja
turvallisuudessa on eroja. Moottoripyöräilyyn tarkoitetut ajofarkut
eivät tietenkään ole yhtä turvalliset
kuin vaikka kilpakäyttöön tarkoitettu nahkapuku! Nahkapuku on
varmasti turvallisin, mutta se ei ole
yleensä vedenpitävä eikä välttämättä kaikista mukavin asu mennä
esimerkiksi kahville. Itse en lähde
ajelemaan ollenkaan ilman asiaan
kuuluvia varusteita. Selkäpanssari
on päällä aina. Se on vähän kuin
turvavyö autossa. Kun sitä opettelee käyttämään, ei osaa edes lähteä
enää ilman. Valtaosa moottoripyöräilijöistä on valveutuneita ja pukeutuvat asianmukaisesti, koska
ymmärtävät riskit.
Vahalinna arvioi, että turvattomimmin pukeutuva ryhmä on mopoilijat. Vanhempien pitäisi vaatia
enemmän suojavarusteiden käyttöä. Myös ajohanskojen käyttäminen pitäisi olla itsestään selvää.

Silti kesäliikenteessä näkee valitettavan paljon mopoilijoita, jotka
ajelevat shortseissa ja t-paidassa.
Vahalinna korostaa, että suojien
ja värikkäiden ajovarusteiden käyttöä ei koskaan voi peräänkuuluttaa
tarpeeksi. Mitä räikeämpi varuste
on, niin sitä varmemmin moottoripyöräilijä huomataan liikenteessä.
Autoilijat eivät monesti huomaa
moottoripyörää, eivätkä varsinkaan osaa arvioida sen nopeutta.
Monet suomalaiset silti ovat arkoja
pukeutumaan muuhun kuin mustaan. Onneksi kuitenkin huomioliivien ja kirkkaiden värien käyttö
varsinkin kypärissä ja takeissa on
yleistynyt valtavasti.
- Naisille ja miehille on olemassa omat ajovarustemallinsa,
nuorekkaampia ja värikkäitä varusteita mopoilijoille ja hillitympiä kuoseja aikuisempaan makuun.
AllRightista löytyy myös lasten ajovarusteita. Lasten puvuissa on pienoiskoossa aivan samat
vedenpitävät kalvot ja suojat kuin
aikuistenkin puvuissa. Lasten puvut ovat yleistyneet, sillä vanhemmat ovat hyvin valveutuneita
ja haluavat että kyydissä istuvilla
lapsillaan on kunnolliset ajovarusteet. W

Skully AR-1 -moottoripyöräkypärä lisää
ajamisen turvallisuutta
Teksti Mira Aavaluoma
Kuvat Skully Systems

S

kully AR-1 on maailman älykkäin korkeaan teknologiaan ja
turvallisuuteen keskittynyt moottoripyöräkypärä. Kypärän on kehittänyt sanfranciscolainen startup-yritys nimeltä Skully Systems.
Kyseistä kypärää on testattu kattavasti maanteillä Yhdysvalloissa
ja sitä testataan edelleen, jotta voidaan varmistaa sen korkein laatu,
toimivuus ja turvallisuus. Kypärä
toimii muiden kypäröiden tapaan
pään suojana, mutta lisäksi kypärään on lisätty teknologiaa, joka
lisää ajoturvallisuutta.
Skully AR-1 kypärän ominaisuuksiin kuuluu läpinäkyvä visiirinäyttö, josta on mahdollista nähdä ajonopeus, polttoaineen määrä,
viestejä ja ohjeita. Tilannetietoisuutta lisäävinä ominaisuuksina
kypärässä on ultra-laajakulmaperuutuskamera ja GPS-navigointi.
Skully kypärän turvallisuutta lisää
se, että kypärä on DOT/ECE-sertifioitu ja lisäksi parhaillaan on vireillä kypärän AS/NZS 1698: 2006

-sertifiointi. Kypärän visiiri on
huurtumaton, häikäisyä poistava
sekä naarmuuntumaton. Tämän lisäksi kypärässä on pikalukituksella varustettu leukahihna ja visiiri.
Kypärä on mahdollista kytkeä älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä,
joka mahdollistaa internet-yhteyden. Puhelimen käyttöä ja musiikin kuuntelua varten kypärässä on
sisäänrakennettu audiojärjestelmä
sekä ääniohjaus. Skully-kypärä on
erittäin säänkestävä, sillä kypärän
sisältämä elektroniikka on suljettu
ja suojattu erikoispinnoittein.
Kypärän täydellisen istuvuuden
takaa se, että kypärästä on saatavana koot S-XXL ja siinä on vaihdettavat ja pestävät pehmusteet.
Lisäksi kypärän kuori on kevyt
ja aerodynaaminen. Kypärästä on
saatavana väreinä mattapintainen
musta ja kiiltäväpintainen valkoinen. →
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Skullyn patentoidun HUDratkaisun avulla on mahdollista
keskittyä ajamiseen täysillä, ja se
maksimoi 360 asteen tilannetietoisuutta. Tämä siis tarkoittaa, että
ajaja voi nähdä enemmän ja reagoida nopeammin, mikä helpottaa
mahdollisten vaarojen ennakointia
ja torjumista.
Skully-kypärän visiirissä olevan
näytön ja kypärän takaosaan asennetun kameran ansiosta kuljettajalla on mahdollisuus saada visiirin

näyttöön reaaliaikaista, miltei 180
asteen videokuvaa selkänsä takaa.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että ajajalla on mahdollisuus nähdä sen
lisäksi, mitä hänen takanaan tapahtuu, myös vasemmalle ja oikealle sokeisiin pisteisiin. Kameran
ansiosta voidaan seurata kuolleita
kulmia ottamatta silmiä pois kulkusuunnasta. Kameran kuvakulmaa on mahdollista säätää digitaalisesti. Katselukulma on erittäin
laaja ja ultrapitkä, joten ajajalla ei

pitäisi olla ongelmaa nähdä ympärilleen. Videokuva näkyy visiirissä
siten, että se ei häiritse tai vaaranna
ajajan näkyvyyttä eteenpäin, sillä
näyttö on sijoitettu ajajan ensisijaisen näkökentän ulkopuolelle. Kypärä toimii myös käyttäjillä, joilla
on käytössään silmälasit, sillä ne
eivät vaikuta heads-up-näyttöön.
Kypärässä on kaksi akkua, joista
toinen on visiirin näytön akku, joka
kestää noin 20 tunnin yhtäjaksoisen
käytön. Toinen akku puolestaan on

kypärän akku, joka ohjaa kypärän
muita järjestelmiä. Kypärän akku
kestää noin 9 tuntia yhtäjaksoista
käyttöä.
Skully AR-1 -älykypärän hinta Yhdysvalloissa on 1399 dollaria, kansainvälisille markkinoille
toimitettaessa hinta on 200 dollaria korkeampi. Kypärä on tulossa
markkinoille keväällä 2015, mutta
tarkkaa aikaa ja sitä, milloin kypärä on saatavissa, ei ole julkistettu.
W
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Unohtumattomia kilometrejä Suomen
teillä
Teksti Eveliina Vanhala
Kuvat Tommi Lumiaho ja MP69

V

uonna 1967 järjestettiin Suomen ensimmäinen Kontioralli.
Se on vuosittainen moottoripyöräharrastajien yhteinen tapahtuma,
jossa motoristit pääsevät tutustumaan toisiinsa, vertailemaan laitteitaan ja kokemuksiaan sekä suomalaiseen tyyliin saunomaan ja
paistamaan makkaraa kanssaveljien ja -siskojen kera.
Tapahtuman järjestää moottoripyöräkerho MP69, joka syntyi
vuonna 1969 Kontiorallin ympärille. MP69:n varapuheenjohtaja
Tommi Lumiaho kertoo, että Kontioralli on kerhon suurimpia tapahtumia. Perinteeksi on muotoutunut,
että rallipaikan alueella toimiva
paikallinen
moottoripyöräkerho
vastaa tapahtumassa käytännön
järjestelyistä, ja hallintopuolesta

vastaa MP69. Kuitenkin joka kymmenes vuosi järjestävänä tahona on
myös Pirkanmaan Matkamotoristit, joka on MP69:n epävirallinen
alajaos.
Kontiorallin hauska ominaispiirre on, että rallipaikkaa ei kerrota
osallistujille etukäteen. Jännitystä
pidetään yllä viimeisille metreille
asti, ja saavuttuaan ennalta kerrottuun kontrollipaikkaan osallistujat
saavat kartan, jossa on ohjeet lopulliseen rallipaikkaan, joka yleensä on noin 100 kilometrin säteellä
kontrollipaikasta. Lumiaho kertoo,
että seuraavan vuoden rallipaikkaa miettiessä tärkein kriteeri on,
että sinne mahtuu parhaimmillaan
vajaa tuhat motoristia pyörineen.
Pääasiallisesti osallistujat nukkuvat teltoissa, mutta paikassa on

hyvä olla myös mökkimajoitusmahdollisuuksia.
Kontioralleja
vuosien varrella on ollut esimerkiksi Kuusamossa, Muuramessa,
Nuorgamissa, Kiilopäällä ja Enontekiöllä. Viime kesän Kontioralli
vei motoristit Inariin.
Tommi Lumiaho oli vuonna
2014 mukana Kontiorallin järjestelyissä, ja hän on myös osallistunut
aiempien vuosien Kontioralleihin.
Lumiahon ensimmäinen Kontioralli oli hänen ollessaan 18-vuotias vuonna 2008, jolloin reitti kulki
Oravista pohjoiseen.
- Kontioon saapuminen on
aina ohjelmanumero jo itsessään.
Hienot reitit, pitkähköt matkat ja
loistava seura tekevät jo pelkästä menomatkasta ainutlaatuisen ja
suunnittelunarvoisen kokemuksen,

Lumiaho kertoo.
Kontioralleissa on usein kuitenkin myös esimerkiksi päiväajeluja,
arpajaisia ja kisailuja sekä odotettujen Kontiokarhu-palkintojen jakoa.
Nykyisin tapahtuma on rajattu
vain moottoripyöräkerho MP69:n
jäsenille, mutta jäsenen kutsuvieraana mukaan pääsee kuka tahansa. Myös kerhoon saavat liittyä
kaikenikäiset motoristit. Lumiaho
kehottaakin jokaista osallistumaan
Kontioralliin.
- Ensi vuoden Kontiolta odotan
hienoa seuraa ja unohtumattomia
kilometrejä. W

MP69
MP69 on valtakunnallinen moottoripyöräkerho, jolla on alueellista yhteistyötä paikallisten
kerhojen kanssa, sillä kerhon
jäseniäkin on ympäri Suomea.
MP69:llä on toimintaa myös muiden moottoripyöräilyyn liittyvien
sidosryhmien kanssa kotimaassa ja ulkomailla. MP69 järjestää
erilaisia tapahtumia jäsenilleen,
ja pyrkii edistämään ja puhumaan turvallisemman liikennekäyttäytymisen puolesta. MP69
järjestääkin esimerkiksi MotoristiSurvival-kursseja, joilla osallistujia ohjeistetaan turvallisempaan ajamiseen. Tommi Lumiaho
toimii yhtenä MotoristiSurvivalkurssien kouluttajana.
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Enduro - haastetta ja vaihtelevia
maastoja
Teksti Lotta Leinonen
Kuvat Jari Mattila ja Mika Ahola (Wikipedia)

E

nduro on moottoriurheilua,
joka tarjoaa haastetta ja kehitysmahdollisuuksia ikään katsomatta. Endurossa ajetaan motocrosspyörästä tehdyllä valollisella
ja katukelpoisella pyörällä epätavallisemmillakin reiteillä. Enduro
houkuttaa vauhdillaan, moottorien
kanssa pelaamisella ja vaihtelulla. Plussaa ovat myös lajin tuomat
mukavat kaverit ja hyvä kunto.
  Laji on hyvin fyysinen ja vaatii harrastajalta aktiivista kunnon
ylläpitoa. Fyysistä kuntoa ylläpidetään lenkkeilemällä tiiviisti
sekä ajamalla. Kilpailussa syke on
maksimissa, joten parempi kunto
tarkoittaa parempaa tulosta. Sykettä nostaa myös lajin jännitysmomentit. Kilpailussa ajetaan täysillä
kaikenlaisissa maastoissa. Maastot
vaihtelevat suon, kiven, kallion,
hiekan ja crossiradan välillä. Kisapäivän aikana voi olla 3 maastokoetta kolme kertaa sekä siirtymiä,
jolloin päivä voi venyä seitsemään
tuntiin. Loukkaantumiset kuuluvat
lajiin ja raajamurtumat ovat yleisiä.

Suomalaiset menestyvät
maailmalla
Kilpailuissa endurossa on A-, B- ja
C-luokat. Aloitteleva kilpailija on
C-luokassa, josta menestyessään
nousee B-luokkaan ja edelleen
A-luokkaan, jos menestys jatkuu.
Lisäksi on luokat naisille ja veteraaneille, jotka kilpailevat v40- ja
v50-luokissa. Alle 20-vuotiaat
kilpailevat omassa luokassaan.
Kilpailussa ajetaan yksin motocrosspyöristä tehdyillä, kilpailuihin katsastetuilla pyörillä.

Enduro on suomalaisille suosiollinen laji. Suomessa on runsaasti MM-mitaleita endurossa ja
Juha Salminen on kolmellatoista
maailmanmestaruudellaan maailman kaikkien aikojen menestynein
moottoriurheilija. Muita tunnettuja maailmanluokan enduro-pyöräilijöitä ovat mm. Kari Tiainen,
Mika Ahola ja Petteri Silván. Mukana lajissa on myös suomalaisia
naisia, joista tunnetuimpia ovat
Marita Nyqvist ja Sanna Kärkkäinen. Suomella on enemmän mitaleita endurossa kuin motocrossissa. Syitä Suomen erinomaiseen
menestykseen tässäkin moottoriurheilulajissa voi hakea hyvistä
treenimahdollisuuksista ja muita
hullummasta porukasta.

Laji tutuksi endurosafarilla

pyöräkerhoon liittymistä. Endurokärpäsen purressa harrastajan on
huolehdittava, että hankitulla pyörällä on säilytyspaikka, kalusto,
jolla kuljettaa, sekä paikka, jossa
pestä ja huoltaa välineistöä. Kerrostaloasujan pelastus voi löytyä
kerhosta, joka välittää tietoa kimppasäilytyspaikoista. Näissä vuokra
voi olla joitain kymppejä. W

Enduro vaatii harrastajalta sekä rahallista että ajallista panosta, joten
lajiin on hyvä tutustua rauhassa.
Aloittelija voi vuokrata paketin, johon sisältyy pyörä ja ajovarusteet,
sekä opetusta. Myös maahantuojat
järjestävät koeajopäiviä, joissa on
mahdollista testata kalustoa.
Lisäksi lajiin voi tutustua safa- Juttua varten on haastateltu aktiirilla. Suomessa safari löytyy aina- vista harrastajakilpailijaa.
kin Lopelta. Matkakärpäsen purressa voi suomenkieliselle safarille
osallistua Espanjan Fuengirolassa,
jossa seitsenkertainen enduron
MM-mestari Kari Tiaisen yritys
Exdreames toimii järjestäjänä.
Kun lajiin on tutustunut ensin
Enduro
ajokoulun, vuokratun paketin tai
Parasta lajissa:
safarin kautta, voi harkita omien
• vaihtelevuus
varusteiden ostamista ja moottori• vauhti
• moottorit
• moottorin kanssa pelaaminen
• kehittyminen kisoissa
• hyvät kaverit
• voi kehittyä vielä veteraaniiässäkin (yli 40v.)

Haastavinta lajissa:
• loukkaantumiset; käsi tai jalka poikki helposti
• vie aikaa ja rahaa
Kiinnostuitko lajista?
Katso lisää:
• http://www.motojysky.fi/

• http://www.offroadpro.fi/
• http://www.lopenenduro.fi/
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Super Rally yhdistää Eurooppaa
Teksti Lotta Leinonen
Kuvat Kirsi Nousiainen
Super Rally kuuluu Euroopan suurimpiin
moottoripyöräilytapahtumiin. Tapahtuman juuret ovat
1960-luvun Hollannissa, josta tapahtuma on laajentunut vuosi vuodelta kooltaan ja sijainniltaan. Suomessa Super Rally on järjestetty
kahdesti, vuonna 2000 Himoksella
ja 2009 Seinäjoella. Himoksella
vierailijoita oli 6000 ja Seinäjoella yli 10 000, mukaan lukien noin
7000 moottoripyörää ulkomailta.
Seinäjoen Super Rallyssä keskiössä olivat Harley-Davidsonit ja
niiden kuljettajat. Tapahtumaan
osallistuneen Kirsi Nousiaisen
mukaan tunnelma oli ainutlaatuinen ja ajomatka monille elämys
itsessään. Tapahtumassa oli järjestettyä ohjelmaa, kuten jenkkiläiset
rokkibändit The Fabulous Thunderbirds ja Molly Hatchet. Vaikka
tapahtuma oli suuri, järjestyshäiriöt
olivat vähäisempiä kuin perusfestivaalilta voi odottaa.

H-D-kerhot tapahtuman
takana
Super Rally kerää vuosittain keskimäärin 10 000 Harley-Davidsonharrastajaa, motoristia ja heidän
kavereitaan yhteen juhlimaan ja
viettämään aikaa yhdessä. Super
Rallylla on maine erittäin hyvin
järjestettynä tapahtumana, ja järjestyshäiriöitä tapahtumissa on ollut verrattain vähän. Tapahtuma on
suosittu, ja sen organisointi aloitetaan varhain. Tapahtuman kiertäessä Eurooppaa tapahtuman järjestää
joka vuosi eri maan FH-DCE-jäsenkerho.
Ensimmäinen Super Rally järjestettiin virallisesti 1975 Kasterleessa, Belgiassa. Tätä ennen
tapahtuma on esiintynyt eri nimillä, kuten Britannian vuoden 1973
International HD Rally. Tapahtuman juurien oletetaan olevan suositussa Pinkster Rallyssa Hollannissa. 1960-luvulla hollantilaiset,
belgialaiset ja saksalaiset HarleyDavidson-klubit tapasivat toisiaan H-D-ralleissa. Hollantilaisen
Harley-Davidson-kerhon
järjestämä Pinkster Rally oli erityisen
suosittu ja kasvoi vuosi vuodelta
suuremmaksi. Sen ohjelma oli tavanomaisia ralleja laajempi. Kerrotaan, että ranskalainen kerho lupasi
järjestää niin sanotun super rallyn
vuonna 1974 Pariisissa. Nimi vaihdettiinkin tuolloin Super Rallyksi.
Ranskalainen kerho kuitenkin perui tapahtuman vain viikkoa ennen
sovittua aikaa, joten ensimmäinen

Super Rally jäi pitämättä. Seuraavan vuoden Super Rally Belgiassa
pidettiin samalla idealla ja ajatuksella kuin nykyisetkin Super Rallyt, ja nimi FH-DCE Super Rally®
rekisteröitiin. Sittemmin tapahtuma on kasvanut huomattavasti.

tai on kylmä, toisinaan taas kuuma.
Vuoden 2003 Super Rallyssa Tsekeissä asteita oli +36. Tapahtumaalueena oli vanha lentokenttä, jossa ei ollut katoksia, joten lämpöä
ei päässyt pakoon. Tuolloin tapahtumassa oli tuolloin lähes 20 000
kävijää.
Super Rally on euroopSeuraava FH-DCE Super Rally
palaisin Harley-David- 2015 järjestetään Lincolnshiressa,
son-ralli
Englannissa 21.-25. toukokuuta.
Mikäli tapahtumaan haluaa muLippujen ja majoituksen varaa- kaan, harrikka on välttämätön. Jos
minen tapahtumaan aloitetaan aikaisin. Monille tapahtuman hyvä
tunnelma, samanhenkisten ihmisten seura ja hyvä ohjelma tekevät
Super Rallysta vuosittaisen perinteen. Super Rally tarkoittaa uusiin
ihmisiin, maihin ja kulttuureihin
tutustumista ja uusien, elinikäisten ystävyyssuhteiden solmimista.
Tänä vuonna Super Rally järjestettiin Virossa, Tallinnan Laulumäellä.Tapahtumassa yövyttiin teltassa,
ja kamppeita kuivateltiin pari päivää matkalla kohdatun kaatosateen
jäljiltä. Koska tämänvuotinen tapahtuma oli niin lähellä, paikalla
oli paljon suomalaisia kävijöitä.
Tallinnassa ohjelmassa oli muun
muassa kilpailuja, myyntikojuja ja paikallisia bändejä. Erityistä
esiintymisissä oli, että esiintyjien
tavarat kajareita myöten roudattiin
pyörillä paikan päälle. Tarjolla oli
hyvää ruokaa ja juomaa, sekä ennen kaikkea samanhenkisten ihmisten seuraa.

harrikka löytyy, tapahtumaan pääsee ostamalla Super Rally-liput. W
Lähteet ja lisätietoa:
http://www.superrally.fi/
http://www.superrally2015england.com/
http://www.superrally.com/past_
sr/past_events.html
http://www.superrally2015england.com/

Tapahtumaan osallistuminen
Super Rallyyn osallistuvia yhdistää
H-D-moottoripyörä. Naisia tapahtumiin osallistuu vuosi vuodelta
enemmän, myös nuorempia naisia.
Paikalla on paljon miehiä, jotka
rakentelevat itse pyöriä. Heillä on
tapana kiertää katsomassa paikalle
saapuneita pyöriä. Monet tapahtumaan osallistujat matkustavat paljon eri maiden ralleissa. Ralleissa
ei puhuta töistä vaan matkoista,
kokoontumisajoista, aiemmista ja
tulevista ralleista sekä pyöristä.
Super Rally on mukavaa lomaa,
jonne osallistutaan omana itsenä.
Rallyssa on festarimeininki, mutta
osallistujat ovat aikuisia ihmisiä ja
käyttäytyvät sen mukaan. Keskiikä ralleissa on tällä hetkellä 50
vuoden kieppeillä.
Super Rallyssa majoitutaan teltassa, mikä on elämys itsessään.
Säähän ja yöpymiseen tulee varautua monin tavoin: toisinaan sataa

Super Rally
-tapahtumat
1964
Rally
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Hollanti, Francorchamps: Pinkster
Iso-Britannia, Rye
Saksa, Hampuri
Hollanti, Graft en de Rijp
ei tapahtumaa
Hollanti, Wijk bij Duurstede
Saksa, Hampuri
Iso-Britannia, Beckly
Hollanti, Doetinchem
Iso-Britannia, Hereford
ei tapahtumaa
Belgia, Kasterlee
Ruotsi, Simlångsdalen
Hollanti, Limburg-Geulle
Saksa, Köln
Iso-Britannia, Brands Hatch
Ranska
Tanska
Saksa, Frankfurt
Ruotsi, High Chaparral
Iso-Britannia, Brighton.
Ranska, Pariisi
Tanska, Stevingshus
Hollanti, Slagharen

1988
1989
way
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Belgia, Liege
Iso-Britannia, Longmarston RaceBelgia, Charleroi
Norja, Lillehammer
Ranska, Pariisi
Italia, Murazzano Safari Park
Tanska, Silkeborg
Hollanti, Valkenswaard
Itävalta, Voralberg – Nenzing
Ruotsi, High Chaparral
Belgia, Lommel
Itävalta, Wiener Neustadt
Suomi, Himos.
Kreikka, Igoumenitsa
Belgia, Hofstad
Tsekki, Ceske Budejovice
Ruotsi, Ljungbyhed.
Italia, Paliano
Norja, Vinstra
Hollanti, Bussloo
Tanska, Fredericia
Suomi, Seinäjoki
Kreikka, Patras
Liettua, Klaipeda
Saksa, Ballenstedt
Puola, Wroclaw
Viro, Tallinna
Englanti, Lincolnshire
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Kymenlaakson parhaat pysähdyspaikat
Teksti Janetta Kuosa ja Meri Metso
Kuvat Janetta Kuosa

Kymenlaaksossa motoristi pääsee nauttimaan
luonnonkauniista maisemista ja viihtyisistä
taukopaikoista.
Santalahti
Lomakylä Santalahti sijaitsee viiden kilometrin päässä Kotkan
keskustasta merenrannalla (Santalahdentie 150, 48310 Kotka).
Santalahdessa on mahdollisuus
yöpymiseen joko leirintäalueella
tai mukavissa mökeissä. Mökkejä
löytyy monesta eri koko- ja hintaluokasta. Koot vaihtelevat 16m2
ja 276m2 välillä, mökkialueelta
löytyy myös savusauna. Alueella
on mahdollisuus moneen eri aktiviteettiin muun muassa minigolf,
luontopolku, hiihtolatu, kalastus,
uinti ja polkupyörävuokraus. Lomakylästä löytyy myös 18-reikäinen kansainväliset vaatimukset
täyttävä golfkenttä, joka houkuttelee lukuisia eri golfin harrastajia.
Santalahdessa on mahdollisuus
järjestää kokouksia ja yritysjuhlia, miksei vaikkapa motoristien
vuosikokousta. Vastaanottorakennuksen yhteydessä on Santa Café,
jossa on uusi viihtyisä lasitettu terassi, sekä aurinkoterassi josta voi
ihastella merimaisemaa.

Maisemia Santalahden luontopolulta (yllä ja alla)

Kalamaja
Kotkan Kuusisessa (Juha Vainion
katu 95, 48100 Kotka) meren rannalla sijaitseva kahvila/lounasravintola Kalamaja on mitä mainioin
levähdyspaikka pitkän matkustamisen/ajon lomassa. Kalamaja on
tunnettu herkullisista lohikeitoistaan sekä -leivistään. Ulkoterassilla voi ihailla Kotkan kaunista
merimaisemaa ja nauttia vanhaa
kalastajahenkeä huokuvasta idyllistä. Kesäaikaan lounasravintolasta on mahdollista vuokrata SUPlauta, jolla voi meloa vaikkapa
ympäri Kotkansaaren. Kalamajan

Poimintoja hinnastosta:
16m2 mökki 59€/yö
20m2 mökki 79€/yö
138m2 mökki 462€/yö

Susikoski
Kauppakahvio Susikoski sijaitsee
Hurukselantien varressa (Hurukselantie 2056, 46930 Huruksela)
kauniin Kymijoen rannalla. Terassilla voi ihastella alas joelle aukeavaa maisemaa ja nauttia yhden
huurteisen. Motoristien suosion
huomaa jo parkkipaikalla, kahvion
edessä lepää pyörä jos toinenkin.
Susikoskella järjestetäänkin tapahtumia motoristeille esimerkiksi Susikoskipäräys ja Syyspäräys.
Kahviossa on aika ajoin elävää
musiikkia ja kesäisin siellä järjestetään tanssit.

vieressä olevasta Kalakaupasta on
mahdollista ostaa tuoreet kalaherkut kotiin tai tuliaisiksi.
Poimintoja hinnastosta:
Lohisoppa 8€ sisältää keiton, leivän, kahvin ja veden
Lohileipä + kahvi 5€
Lohileipä 3,5€
Aukioloajat:
Auki ympäri vuoden ma-su klo.
09-18

Poimintoja hinnastosta:
Kahvi 1,80€
Lohileipä 2,80€
Pizzapala 2,80€
Olut 0,33l 3,90€
Aukioloajat: Auki ympäri vuoden
ma-su 8.30-21.00

Susikoski

Kalamaja
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Route 66
Teksti ja kuvat Eric Pollock

E

asy rider was the epitome of
every young man in the sixties; riding on your chopped motorcycle, with no direction but
freedom.
And then there are older men
thinking they are still young,
who want to relive their youth,
now that they have more time
to enjoy life, Two grandfathers
took this jump into the unknown
in the summer of 2012, with
their goal of crossing Death Valley and seeing the old Route 66,
at least what’s left of it.
Eric Pollock, Senior lecturer
from Metropolia and his daughters’ husbands’ father Topi Koivuniemi from Lempäälä, decided to fly to San Francisco, rent
Harlies, and take to the highway.
Topi had ridden Harlies for years
in Finland, doing lots repairs and
rebuilding too. Eric had a Honda
350 during the years at California State University SLO, but no
experience in 30 years. So, Eric’s experience on 2 wheels was
pretty thin, and Topi’s English a

little weak. How can these two
old-timers survive such a journey? The planning stages were
really fun. What route to take?
What bikes to rent? North or
South first? What is the budget?
Is there a plan B?
The plan was to arrive in Late
July to San Francisco, stay at
Erics Parents place for a few
days, and then head south on
valley freeway 5 to Bakersfield,
then Las Vegas, Grand Canyon, Route 66 museum, then
back to California and north
on historical coast highway 1
to San Francisco in six days.
That would leave five days to
go north to see the redwoods in
northern California, the Oregon
coast, and on to Seattle, Washington and over the border to
Vancouver , Canada to Whistler
mountain, site of winter Olympics 2010. A quick return to San
Francisco in five days for a total of 11 days trip. →
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After studying the maps for
months, the night before departure, we decide to go north first,
and then south. Its like a giant
number 8, all around the majestic
western USA. Hotel reservations
are not necessary; you just ride
till you get tired, and then start
looking for a motel. The cheaper
ones are outside big cities.
We just wanted a place to
crash, not too hot. Just eat dinner, go to sleep, and back on the
road by sunrise, before breakfast.
There is something magical about
riding into a sunrise while goin’
100 mph with a cool breeze in
your face. Usually your gas and
your ass wear out in two hours,
so then you have a real breakfast,
with 100 miles under your belt.
Riding in a group is always a
challenge, and although group
rides are fun, it’s alot more planning and some trouble, if somebody doesn’t know the rules.
There is always only one leader,

who makes all decisions that day.
You gotta know the route, but
also check your gas consumption, your coffee breaks, and
even lane changes in city traffic.
Its fun to be the leader one day,
but equally fun to be the follower
the next day; you see more landscape and maybe just enjoy the
ride more.
The budget? Simple: tonni
lentoihin, tonni pyörävuokraan
ja bensaan, ja tonni hotelleihin ja
ruokaan. Juomiin ei mene rahaa,
kun on oltava koko ajan ajokunnossa.
The table shows the travel plan
and comments. We forced ourselves to write something before
goin’ to bed; we had energy for
one sentence!
Death Valley was really fun to
ride through; we were so hyped
about the heat that we left the hotel at 6am when it was still cool,
and were on the other side by 9m
when it was 36 °C. W

Schedule, time spent, miles traveled and pit stops.
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BMW rautaesiripun takaa
Teksti Veijo Ilmavirta
Kuvat Veijo Ilmavirta ja internet-lähteet

S

illoin tällöin onni potkaisee
syylingit jalassa. Niin minulle
kävi kesäkuussa, armon vuonna
2014. Ystäväni Zetor-mies naapurista pyysi mukaansa katsomaan
vanhaa Massey-Ferguson-traktorin
aihiota Tuusulassa. Tiedossa oli,
että samasta paikasta löytyisi kaupan oleva vanha BMW-moottoripyörä. Kahdesti ei tarvinnut BMW
R1100RT –kuskia yllyttää. Pyörän
nähtyäni kauppa syntyi oikopäätä.
Kuvissa 1 ja 2 ”uutukainen” ajopelini komeilee aiemmassa kodissaan ja siinä kunnossa, kun aika
oli sitä syönyt ensin 13 vuoden
ajorupeaman ja sitten yli 40 vuoden seisokin aikana. Tiedossa oli,
että vuonna 1954 käyttöön otetulla pyörällä oli ajettu viimeksi kesällä 1967. Valmistusvuosi 1952
ja valmistuspaikka Eisenach ItäSaksassa näkyivät tyyppikilvessä
ohjainputkessa. Kyllä, BMW rautaesiripun takaa! Tätä piti tutkia
tarkemmin. Alkoi mielenkiintoinen
matka pyörän ja sen valmistaneen
tehtaan menneisyyteen.

Kuva 1: BMW R 35 sellaisena
kun se oli edellisessä kodissaan
löytöhetkellä. Sinivalkoinen
sivumerkki on säilynyt hyvässä
kunnossa, samoin kuin nahkaiset
satulat. Pyörässä on vaihteenvalitsin jalkiossa vasemmalla puolella
ja jäykkä perä. Etupäässä on öljytäytteiset teleskooppivaimentimet.

Kuva 2: Pyörän tekniikka on
tarkoituksenmukaisen yksinkertaista ja selkeästi hahmotettavaa.
Koko pyörän peitti paksu kerros
hienojakoista savea, jonka öljy
oli tiivistänyt moottorin päälle
vaikeasti poistettavaksi kerrokseksi. Savi on suojannut teräsosia
korroosiolta. Kaasuttaja murentui
käsiin ruuveja avattaessa, syynä
sodanjälkeisen ajan heikkolaatuinen alumiinivalos.

Historia
Bayerische
Motoren
Werke
(BMW) perustettiin vuonna 1913
Müncheniin. Ensimmäisinä vuosina tehdas valmisti lentokoneita ja
niiden moottoreita. Ensimmäisessä
maailmasodassa kaikkien saksalaisten hävittäjien moottorit olivat
BMW:n valmistamia. BMW IV
Höhenflugmotor -moottorit olivat
erityisen suorituskykyisiä: ne saavuttivat jopa ennätyksellisen 9 740
metrin lentokorkeuden. Ei ihme,
että Versailles’n rauhansopimuksessa 1919 Saksalta kiellettiin lentokoneiden valmistus. Muistoksi
ensimmäisestä vuosikymmenestä
yritykselle jäi kuitenkin BMWmerkki, joka kuvaa pyörivää lentokoneen potkuria.
Jo 1920-luvun alussa BMW
suunnitteli ensimmäisen moottoripyöränsä merkiltään Flink. Moottori ei ollut BMW:n oma vaan
saksalainen Kurier, kaksisylinterinen boxer, jossa sylinterit olivat
pitkittäin V-asennossa pyörän rungon suuntaisesti. Moottori ei ollut
kovin onnistunut ja siksi BMW
suunnitteli oman boxer-moottorin,
jossa sylinterit olivat poikittain.
Moottori ja pyörä malliltaan R 32
esiteltiin Pariisin maailman näyttelyssä vuonna 1923. Moottoripyörä
saavutti suuren suosion erityisesti
moottorin luotettavuuden ansiosta.
Pyörässä oli jo kardaaniveto.
Vuosi 1928 oli tarinamme kannalta merkittävä. BMW osti tuolloin itäisestä Saksasta Eisenachista
Fahrzeugfabrik Eisenach A.G.:n
autotehtaan, joka valmisti Dixi-autoja (http://en.wikipedia.org/wiki/
BMW_3/15) ja lisenssillä englantilaista Austin Seveniä (http://
fi.wikipedia.org/wiki/Austin_7).
Tästä alkoi BMW:n autotuotanto. Samaan aikaan suunniteltiin ja
valmistettiin useita uusia moottoripyörämalleja, joista erityisesti vuodelta 1929 oleva R 11 oli suosittu
kalleudestaan huolimatta. R 12:t
olivat sivuvaunullisina tärkeitä
hyöty- ja sotilasajoneuvoja.
Vuonna 1930 BMW toi Eisenachiin myös moottoripyörien valmistusta. Vuosina 1937-1940 valmistettiin kolmea yksisylinteristä
mallia, joista R 35:tä Eisenachissa.
R 35 oli levyrunkoinen, jykevä pyörä, joka painoi 155 kilogrammaa ja
jonka moottorissa oli 4 vaihdetta ja
tehoa 14 hevosvoimaa. Vaihdevipu
oli ensimmäisissä malleissa käsivalinteinen ja sijaitsi polttoainetankin oikealla puolella. Voimansiirto

Kuva 3: Wehrmachtin sotilas R 35:n satulassa. Kuva netistä.
oli tietenkin kardaanin välityksellä.
Pyörää valmistettiin ennen toisen
maailmansodan puhkeamista lähes
16 000 kappaletta.
Sodan ajan Eisenachin tehdas
oli valjastettu moottoripyörien
valmistukseen Wehrmachtille ja
lentokoneiden moottorien tekoon
Luftwaffelle. Tästä syystä tehdas
pommitettiin liittoutuneiden toimesta miltei maan tasalle. Pääosa
Eisenachin tehtaan koneista ja varusteista oli kuitenkin ehditty siirtää turvaan ennen pommituksia.
Kun Saksa jaettiin rauhansopimuksessa miehitysvyöhykkeisiin,
Eisenach jäi Neuvostoliiton hallitsemalle alueelle. Valvontakomissio

otti oitis tehtaan haltuunsa ja vei
huomattavan osan BMW:n koneista ja teknologiasta Siperiaan IMZUralin tehtaille, jossa kopioitiin
ja ryhdyttiin muuntelemaan erityisesti BMW R 71 –mallia. Tästä
saivat alkunsa Uralit, Dneprit ynnä
muut sivuvaunullisina tunnetut
pyörämerkit.
Eisenachissa
Neuvostoliiton
valvontakomissio aloitti muina
miehinä BMW R 35:n valmistuksen BMW:n osista ja koneilla lokakuussa 1945. →

Kuva 4: Huimapyörän 4/2014 artikkelista lainattu kuva.
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Alun perin BMW:n tehtaan nimeksi muutettiin Sowjetische AG Maschinenbau AWTOWELO, Werk
BMW Eisenach. Aluksi BMW:n
osia oli mukavasti tallessa, vain
levyrunkoja tehdas joutui valmistamaan itse. Vähin erin omakin
osavalmistus käynnistyi ja samalla
mallia kehitettiin. Pyörissä käytettiin jatkuvasti BMW:n sinivalkoista tunnusta. Münchenissä toimiva
varsinainen BMW:n konserni ei
voinut merkin väärinkäytölle mitään ennen kuin Neuvostoliitto siirsi tehtaan DDR:n hallituksen hallintaan. Kesäkuussa 1952 voimakas
kansainvälinen painostus DDR:ää
kohtaan pakotti AWTOWELOn
luopumaan BMW-merkin luvattomasta käytöstä. BMW:n merkki
korvattiin puna-valkoisella EMWpotkurimerkillä, lyhenteenä tehtaan uudesta nimestä Eisenacher
Motoren Werke.
AWTOWELOn toimesta ehdittiin vuosina 1945-1952 tehdä
kaikkiaan 29 400 BMW-moottoripyörää mallimerkinnällä R 35/1.
Runkonumerot olivat 200 001 –
229 700. Kehittyneempää EMW
R 35/3 -versiota lähti maailmalle
kunnioitettavat 60 000 kappaletta
ennen mallin valmistuksen lopettamista joulukuussa 1955. Sekä
BMW R 35 että aivan erityisesti
EMW R 35 olivat aikanaan Suomessa suosittuja pyöriä. Veteraanimoottoripyöräklubin
jäsenten
ajoneuvoluettelossa on tänään 126
BMW:n ja 100 EMW:n R 35 –mallin pyörää – huima määrä! Varaosia
on vielä tänäkin päivä saatavissa
hyvin saksalaisista nettikaupoista
ja kotimaastakin.

Oma R 35
Onnenkantamoiseni on lähes viimeinen Eisenachissa ”laittomasti”
valmistettu R 35, sillä sen runkonumero on 229 544 eli häntäpäästä
laskien 156:ksi viimeinen BMW R
35. Kiinnostavaa, että noinkin myöhäinen pyörä on tullut Suomeen.
Maahantuoja Konela Oy katsasti
pyörän käyttöön 26.4.1952. Ensimmäinen omistaja oli tuntemattomaksi jäänyt helsinkiläinen. Tuusulaan pyörän osti kaksi veljestä
heinäkuussa 1954. Kun omistajat
hankkivat ensimmäiset autonsa kesällä 1967, R 35 jäi liiteriin seisomaan, eikä sillä sen koommin ajettu ennen kesää 2014, jolloin pyörä
siirtyi minulle.
”Surullisesta” ulkoasusta huolimatta R 35 oli verrattain hyvässä
teknillisessä kunnossa ja kaikki
osat olivat paikallaan. Moottori ja
kardaani pyörivät, kumeissa oli ilmaa ja pyörää saattoi esteettä työntää. Kahvat, katkaisimet ja vaijerit
olivat hapettuneet liikkumattomik-

Kuva 5: Entisöity EMW R 35/3. Pyörässä on takanakin iskunvaimennus, muuten tekniikka on pääosin
BMW:n kopiota. BMW R 35:ssä oli jäykkä perä. Vaihdevipu näkyy kuvassa käynnistyspolkimen vieressä.
Kuva Wikipedia.
Kuva 6: R 35 nyt nostosillalla, pääosin puhdistettuna
ja puunattuna. Moottori on
puhdistamatta ja 6 V -akku
väliaikainen ja vääränmallinen. Sylinterin vieressä
valokone. Vaihdevipu on
hintelä mutta vaihteet menevät päälle uskomattoman
jouhevasti ja äänettä (toisin
on nykyisissä Bemareissa,
joiden tavaramerkki on vaihdettaessa kuuluva ”kronksahdus”). Äänenvaimentajassa ja etulokasuojassa on
näkyvillä edellisten omistajien omintakeiset korjaukset, jotka pelittävät vieläkin
hyvin. Nekin ovat pyörän
säilytettävää historiaa.
si. Kun polttoainejärjestelmä oli
puhdistettu, hallintalaitteet herkistetty ja kipinä oli löytynyt tulpalle, käynnistyi kone ensimmäisellä
potkulla. Nostalgisella riemulla ei
ollut rajoja kun saattoi ajaa ensimmäiset metrit. Pitkät iskut, omintakeinen jytinä pakoputkesta ja tärinä
takalistossa – eikö tämä ole onnea?
Pyörää ei entisöidä. Tarkoituksena on pitää se nykyisessä alkuperäisessä asussa ja puhdistaa mahdollisimman hyvin tarjottavaksi
museorekisteriin
konservoituna
ajoneuvona. Katsastuksen kannal-

ta kaikki olennainen toimii jo nyt, P.S. Tiesitkö muuten, että Johann
pyörän voisi siksi ottaa liikentee- Sebastian Bach syntyi vuonna
seen normaalinakin rekisteröitynä 1685 Eisenachissa!
ajoneuvona. W

Taustamateriaalia:
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.
Veteraanimoottoripyöräklubi ry, 2014: BMW:n historia. 1970-luvulla
aiemmin julkaistun artikkelin uusi painos. Huimapyörä 4/2014: 4-12.
Netistä löytyy satamäärin kuvia, videoita ja artikkeleita hakusanalla
BMW R 35.
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Honda NC 750 X DCT:n
käyttökokemuksia
Teksti ja kuvat Risto Kallionpää

H

onda toi markkinoille NCmallit vuonna 2012. Malliperheeseen kuului tuolloin saman
tekniikan jakavat mallit NC 700 S,
NC 700 X ja skootteriksi muotoiltu Integra. Tähän malliperheeseen
esiteltiin perinteisen vaihteiston
vaihtoehdoksi
kuusivaihteinen
kaksoiskytkinautomaatti. Muista
malleista poiketen Integra on aina
varustettu automaatilla. Vuodelle
2014 tekniikkaa päivitettiin siten,
että moottorin tilavuus kasvoi 750
kuutiosenttimetriin ja voimansiirron välityksiä hienosäädettiin.
Muuten pyörät säilyivät, ainakin
silmämääräisesti
tarkasteltuna,
muuttumattomina.
Oman ajoharrastukseni aloitin
vuonna 1989, ja tähän mennessä
omistuksessani on ollut viisi kappaletta perinteisellä käsikytkimellä
ja jalkavaihteella varustettuja pyöriä ja nyt yhden ajokauden ja 9200
km:n verran kaksoiskytkimellä varustettu NC 750 X DCT.
Olin lukenut moottoripyörälehdistä juttuja kyseisen pyörän
koeajoista ja asia oli alkanut kiinnostaa minua. Kiinnostus sai uutta
vauhtia syksyn 2013 viimeisenä
ajopäivänä käydessäni Tampereen
Bike Worldin myymälässä ja huomattuani siellä olevan koeajettavissa kyseisen mallin. Koeajon perusteella ja muutaman kuukauden
harkinnan jälkeen päädyin huhtikuussa 2014 hankkimaan upouuden Hondan.
Alkukausi kului automaattiin totutellessa ja varustelua täydennellessä muun muassa laukkusarjalla
ja vähän korkeammalla pleksillä.

DCT-vaihteisto

D- ja S-toiminnoilla vaihteet
vaihtuvat automaattisesti ylös- ja
alaspäin nopeuden mukaan. Dtoiminto on taloudellisuuspainotteinen pitäen kierrokset alhaalla,
S-toiminnolla vaihteiden vaihdot
tapahtuvat selvästi korkeammilla
kierroksilla. Vaihteiden vaihtokohdat riippuvat myös kiihdytyksen
nopeudesta siten, että esimerkiksi
täysillä kiihdytettäessä vaihto tapahtuu sekä D- että S-toiminnolla
kierroslukumittarin punarajalla.
Tällä perusteella ja omalla perstuntumalla uskon maksimikiihtyvyyden olevan aivan sama riippumatta
valitusta D-/S-toiminnosta. →
Honda NC 750 X DCT
Uutukaisen kiinnostavin ominaisuus oli tietysti DCT-vaihteisto
ja sen toiminta erilaisissa ajotilanteissa ja siksi keskitynkin nyt siihen.
Automatiikka asettaa vaihteiston aina vapaalle ennen moottorin käynnistystä riippumatta siitä,
mihin tilaan vaihteisto on jäänyt
edellisen sammutuksen yhteydessä. Käynnistyksen jälkeen haluttu
toimintatapa valitaan oikean käden
painikkeilla. Valittavana on D eli
normaali automaattitoiminta, S eli
urheilullinen (hehheh) automaattitoiminta ja Mt eli manuaalinen
toiminta. Tyhjäkäynnillä ei esiinny
ryömintää, vaan pyörä lähtee liikkeelle erittäin tasaisesti vasta kierroksia lisättäessä.

D-S-valinta

At-Mt-valinta
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Miinusnappi

Vaihdepoljin
Manuaali-toiminnolla vaihteita vaihdetaan vasemman käden
plus- ja miinus-painikkeilla tai
lisävarusteena saatavalla polkimella. Kiihdytettäessä vaihteen
vaihtoa ei tapahdu automaattisesti,
vaikka kierrokset nostettaisiin rajoittimeen saakka. Hidastettaessa
vaihteisto kuitenkin vaihtaa pienemmälle automaattisesti, vaikka
kuljettaja ei miinus-nappia painaisikaan. Tällöin pysähtymisen jälkeen on aina ykkönen päällä, joten
esimerkiksi liikennevaloista lähtiessä ei tarvitse kelata useampaa
pykälää alaspäin. Käytössä oleva
toimintamuoto ja vaihde näkyvät
aina mittariston näytössä. Vaihto
eri toimintamuotojen välillä onnistuu tietysti myös ajon aikana.
Jos sivuseisontatuki on uloskäännettynä ja moottori käynnissä, mikään ajotiloista ei kytkeydy
päälle, ja jos moottori on käynnissä
ja jokin ajotoiminto on valittuna,
moottori sammuu käännettäessä sivuseisontatukea ulos.
Toiminnat ovat siis edellä kuvatun mukaisia, mutta mitä ne tarkoittavat käytännössä?
D-asennossa vaihteiden vaihdot

tapahtuvat ylöspäin todella huomaamattomasti ja hitaissa kiihdytyksissä hyvin alhaisilla kierroksilla. Alussa moottori tuntui joutuvan
liiankin pienille kierroksille, mutta
vähitellen asiaan kuitenkin tottui.
Vähän reilummalla kaasulla tätä
tunnetta ei tullut, mutta esimerkiksi autojonon keskellä kiihdytysnopeutta ei pääse itse määräämään.
Alaspäin vaihdot tapahtuvat myös
hyvin pienillä kierroksilla, joten
moottorijarrutus on vähäistä, ja
joskus tuntuu pieniä nykäyksiä.
Moottorijarrutusta on kuitenkin
erittäin helppo tehostaa käyttämällä miinus-nappia. Vaihde vaihtuu
tällöin välittömästi pienemmälle
vaikka D-toiminta on valittuna.
Automatiikka toki pitää huolen siitä, että liian pientä vaihdetta ei saa
valittua. Nykäystäkään ei tässä tapauksessa tunnu tai se ei ole ainakaan yllätys, koska kroppa osaa sitä
napin painalluksen takia odottaa.
Vaihteisto siirtyy normaaliin automaattitoimintaan, kun kaasu taas
avataan. Voimakas kaasun lisääminen esimerkiksi ohitustilanteessa
aikaansaa automaattisen vaihteen
vaihtumisen pienemmälle.

Plusnappi
Vaihde vaihtuu sille vaihteelle, jolla kiihtyvyys on parhainta eli yksi,
kaksi tai jopa kolme vaihdetta alaspäin. Kaasua kevyesti lisättäessä ei
vaihde vaihdu pienemmälle. Miinus-nappia voi käyttää myös tasakaasulla ajettaessa. Tällöin vaihteisto jää odottamaan kiihdytystä,
mutta jos sitä ei muutaman sekunnin kuluessa tule, vaihde vaihtuu
takaisin suuremmalle. Itse käytän
tätä D-tomintamuotoa lähes poikkeuksetta.
S-asennossa toiminta on samanlaista kuin D-asennossa. Ainoa
ero on moottorin kierrosluvussa,
joka on merkittävästi korkeampi.
Omasta mielestäni liiankin korkea.
Onkohan moottorin kierrosluvun
ja kuljettajan iän tulo vakio? Käytän S-toimintamuotoa joskus ruuhkaliikenteessä, kun jono etenee hitaasti ja vaihtelevalla nopeudella.
Mt-toimintamuotoa käytettäessä
vaihteita vaihdetaan ylöspäin plusnapilla ja alaspäin miinus-napilla.
Napin painalluksen vaste on nopea eli vaihde vaihtuu kohtuullisen
nopeasti. Jos haluaa vaihtaa kaksi
vaihdetta ylös tai alas, painallusten
välissä täytyy odottaa muutama sekunnin kymmenys. Jos peräkkäisten painallusten väli on liian lyhyt,
vaihde vaihtuu vain kerran, mutta
mitään vahinkoa ei tapahdu. Käytän Mt-asentoa lähes pelkästään

Seisontajarru

mutkaisella soratiellä. Sorapinnalla ajaessa ajotapahtuma tuntuu olevan paremmin omissa käsissä, kun
automatiikka ei tee odottamattomia vaihtoja. Esimerkiksi takapyörän luistojen hallinta ei onnistu, jos
automatiikka kesken luiston vaihtaa isommalle. Joskus myös pysähtelevässä jonossa on mukava kun
ykkönen pysyy päällä koko ajan.
Kaikkiaan pidän vaihteiston toimintaa ihan hyvänä - ei niin hyvänä, etteikö sitä voisi parantaa,
mutta sopii tällaisenaankin minulle
oikein hyvin. Ainoa selkeä nykäys tulee tilanteessa, jossa nopeutta
täytyy hiljentää lähelle pysähtymistä, ja sitten pääseekin lisäämään
kaasua. Vaihteisto on juuri vaihtamassa kakkoselta ykköselle ja
kaasun lisäys osuu samaan aikaan.
Jos tämän nykäyksen haluaa välttää, täytyy nopeuden hiljennyksen
loppuvaiheessa vaihtaa ykköselle
käsin miinus-napilla.
Olipa vaihteiston toiminnaksi
valittu D, S tai Mt, vaihtaminen
vapaalle onnistuu vasta erittäin
pienessä nopeudessa, käytännössä pyörä ollessa jo pysähdyksissä.
Sama toimii myös toisinpäin: jos
pyörän päästää rullaamaan myötämäkeen vapaalla, vaihdetta ei saa
kytkettyä ennen kuin nopeus on
hyvin lähellä nollaa. →
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Pysäköitäessä on muistettava
kytkeä seisontajarru, koska vaihteisto ei toimi tavallisen vaihteiston
tapaan seisontajarruna. Moottorin
voi kyllä sammuttaa ykkösvaihde
päällä, mutta kytkin ei sammutettuna ole kiinni ja siksi pyörä pääsee
liikkumaan. Seisontajarrun käyttövipu on ohjaustangossa vasemmalla, ja sen kytkeminen käy yhdellä
kädellä helposti. Vapauttaminenkin
onnistuu yhdellä kädellä, mutta
voisi olla toteutettu jotenkin kätevämmin. Ketjua rasvatessa täytyy
vaihteisto kytkeä vapaalle, jotta takapyörä pyörii riittävän herkästi.
Vasen- eli kytkinkäsi tottui plusja miinus-napin käsittelyyn todella

nopeasti, aluksi toki tuli vanhasta
muistista muutama kytkinkahvan
hakeminen. Omaan pyörääni en
tilannut lisävarusteena saatavaa
vaihdepoljinta, mutta pyörän saapuessa siinä sellainen oli. Myyjä
ei halunnut ottaa sitä pois, joten
yhteisymmärryksessä se jäi paikoilleen ilman lisämaksua. Yllättävää oli, että käsi tottui käyttämään vaihdenappeja niin pian, että
vaihdepoljin oli käyttämättä pitkän
aikaa. Polkimen käyttöön täytyi
oikein opetella, ja alkoihan sekin
luonnistua kesän edetessä.
Voi olla, että monelle vaihteiden
vaihtaminen on niin oleellinen osa
moottoripyörän ajosuoritusta, ettei

siitä luopuminen tule kysymykseenkään. Olenkohan itse enemmänkin tekniikkafriikki ja siksi
tällainen, vähän tavallisuudesta
poikkeava vaihteisto sopii minulle.
Lopuksi muutama rivi NC 750:n
muista
käyttöominaisuuksista.
Moottorin teholukemilla ei paljon
kehuskella, mutta käyttökelpoisen
luonteen ansiosta teho on minulle
riittänyt. Ajoasento on melkoisen
pysty ja siten hyvä niille, jotka
sellaisesta pitävät. Polttoaineen
kulutus on ihan oikeasti 3,2-3,3
l/100km. Ajotietokone näyttää tyypillisesti puoli desilitraa liikaa. Perinteisellä polttoainetankin paikalla
sijaitsee todella kätevä tavarasäi-

liö ja polttoainesäiliö on istuimen
alla. Aiemmin kardaanivetoisiin
tottuneena takavannetta jatkuvasti
likaava ketju ei todellakaan ole itseäni miellyttävä ominaisuus.
Miinukseksi on laskettava myös
alkuperäisrenkaiden kesto. Takarengas kului sakkorajalle 4200
kilometrin ja eturengas 7200 kilometrin ajolla.
Vaikka ei olisi pienintäkään ajatusta automaattivaihteisen moottoripyörän hankkimisesta, suosittelen
käymään koeajolla Honda-myyjän
luona. Sen jälkeen voi haukkua tai
kehua peliä omaan kokemukseen
nojautuen. W

Moottoripyörällä Portugalin taivaan alla
Teksti ja kuvat Hannu-Antero von Brandenburg

Atlantin rantaa; Lagos, Portugali.
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T

ie polveili pitkin vuoren rinteitä.
Aurinko oli nousemassa, ja tuulen vire kuljetti yön raikkaita tuulahduksia sekä lintujen laulua lehtipuiden siimeksestä ja matalista
pensaista. Lähistöllä olevat pinjat
tuoksuivat voimakkaasti. Lintujen
laulun seasta kuului karjan kellon
ääniä. Tien lähellä, jonkun matkaa
laakson pohjasta, näkyi aamupalaansa aluskasvillisuuden joukosta
etsiviä vuohia, ja melkoinen lammaslauma paimensi etäämpänä.
Allani oleva moottoripyörä oli
vuokrattu. En ollut koskaan aiemmin ajanut ”kustomilla”, ja oma
moottoripyöräni oli aika tavalla
erilainen ajaa. Enpä tiedä, sangen
mukava oli tällä pyörällä ajella.
Vaati tietysti oman aikansa opetella ajamaan tässä asennossa, mutta nyt muutaman kilometrin päässä
alkupisteestä alkoi tyyli löytyä.
Halvattu! Nyt tuo puulavafarmari kaahasi vastaan mutkassa ja melkein kokonaan väärällä puolella.
Tein väistön henkeni kaupalla,
tällä kohtaa ei onneksi olisi ollut
niin pahaa pudotusta kuin hetki
sitten, kun vielä laskeuduin rinnettä alas. Eräässä kohdassa häämötti
rotko, jonka pohjaa mieluiten tutkisin ajan kanssa jalkaisin, enkä tämän moottoripyörän kanssa.
Juuri tässä paikassa, Portugalissa, Alentejon maakunnassa Sâo
Luisin kylän ja Odemiran pikkukaupungin välillä aika tuntuu
pysähtyvän. Täällä saattaa nähdä verraten vanhoja autoja, kuten
ikäloppuja lavafarmareita ja ylen
kolhittuja pikkuautoja. Liikenne
saattaa olla melko huoletonta: vedellään urku auki mutkassa väärällä kaistalla, pari erikoisempaa
ohitusta on tänäänkin nähty. Kukaan ei kuitenkaan tunnu purkavan
aggressioitaan auton ratissa. Tuntuu, kuin Portugalissa puhuttaisiin
ja ajeltaisiin lujaa vauhtia, mutta
tekemisessä oli vankka laatu, jota
piti hiljaa tarkkailla. Ja sehän toisinaan kesti. Jonottamisessa vaadittiin pitkää pinnaa, mutta sellainenhan oli täällä jokaisella.
Sâo Luisin kylässä ajeltiin mopon selässä kypärän hihnat (ja takki) auki. Kypärä on samanlainen
kuin meillä takavuosina, eli puolipallon muotoinen kupukypärä nahkahihnoilla. Piti äijillä olla tyyliä!
Alentejolaiset äijät suosivat mopoja, jotka muistuttivat hämmästyttävästi 1950-luvun brittimotskareita. Olin aikaisemmin nähnyt
yhden tällaisen korjaamon pihassa.
Kaunis kuin karamelli ja peräisin
1970-luvulta, kuulemma.
Näitä moottoripyörävaikutteisia mopoja näkyi ”kotikylämme”

São Luisin kaduilla. Portugalissa
valmistettuja, Zündapin moottorilla varustettuja Casal- ja Famelmerkkisiä ajokkeja löytyy vieläkin
paljon ajokuntoisina.
Samassa tunnen, kuinka minua
alkaa janottaa. Päivä on jo lämmennyt, ja aurinko on jo melko
korkealla. Minneköhän saan tämän
”Amerikan ihmeen” kurvattua tauolle? Ei hätää! Tuolla alempana
laaksossa häämöttää lupaavan näköinen cafeteria-pastelária. Kaartelen rinnettä kuin vanha tekijä.
Olisipa joku tuttu nyt katsomassa,
kun ajan… Siinä samassa tajuan,
ettei moottoripyörä reagoi mitenkään jarrutuksiin.
Heitän pienempää vaihdetta
silmään kunnes ymmärrän, etten
millään pysty estämään törmäystä
kahvilan pihalta lähtevään vanhaan
kuorma-autoon. Tilaa on liian vähän ja tie kapea. Nyt sitä mennään,
tähänkö tämä päättyi? Tunnen pettymystä ja häpeää. Noutaja tuli liian aikaisin…
Herään - en hetkeäkään liian
aikaisin - hikisenä olkasiteen puristukseen. Onnettomuudesta on
jo useita päiviä, mutta joudun yhä
toipilaana pitämään sidettä, ettei
käsivarsi liiku turhia. Olin juuri
edellisenä päivänä ihaillut jonkun
turistin Harrikkaa täällä São Luisissa. Juuri samanlaisella päristelin
unessa. W

Levada do Rei - Kuninkaan levada, Madeira.

Curral das Freiras - Nunnien laakso, Madeira.

Vila Nova de Gaia, Douro-joki. Porto oikealla, Ponte de Luis 1.
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Kaksi lähtöä

Teksti Jukka-Mikko Karjalainen
Kuvitus Kia Hakala

O

n meitä joka lähtöön, hymähti
Solveig Hiltunen puoliksi ääneen astuessaan aamulla kotiovesta
pihaan, jossa häntä odotti muhkea
punaisenkiiltävä kaksipyöräinen
kulkupeli. Hetkeä aiemmin hän
oli vastannut puhelimeen, jonka
sittemmin oli hieman huvittuneena työntänyt ajotakkinsa povariin. Litteä luuri painui jokseenkin
epämiellyttävästi rintaa vasten ja
näytti siinä yhtä epäseksikkäältä
kuin kulunut nahkalompsa maitokaupan kassajonossa vuoroaan
odottavan perheenisän farkkujen
takataskussa. Solveigille oli soittanut Kalle Kemppi, kerhosta tuttu
lehtorismies. Kemppi oli varmistellut kohta alkavan kerhoretken
lähtöpaikkaa ja aikaa samalla kun
oli valitellut, että hänellä ovat vielä
varusteet ja roippeet pakkaamatta.
”Etköhän vielä ehdi”, oli Solveig
Kallea rauhoitellut. ”Onhan sinulla kokonaiset kaksi tuntia aikaa. Se
on satakaksikymmentä minuuttia.
Mietipä mitä kaikkea semmoisessa
ajassa ehtii ihminen toimittaa. Minäkin olen sentään kolmen murkkuikäisen mamma ja yhden aikuisen miehen huoltaja. Jokaisen olen
heistä taas tänäänkin herätellyt ja
syöttänyt. Niin että pakkailet vain
sukat ja t-paidat sivulaukkuihisi,
sukat vasempaan ja kalsarit oikeaan, ja kurvaat baanalle.”
Solveig Hiltunen heitti oikean
koipensa satulan yli. Hieman kuluneiden nahkahousujen perspussi
kiristyi ja painui mustaa penkkiä
vasten. Hän nappasi taustapeiliin
jättämänsä umpikypärän molempien käsiensä hyppysiin ja upotti
päänsä pottaan. Joku vaalea hiustupsu heilahteli rotsin kauluksen
päällä, kun Solveig veteli hanskoja käsiinsä. Kaikki tämä tapahtui
huolettaman rutiininomaisesti neljännesvuosisadan tottumuksin. Sitten hän käänsi virta-avainta, jossa
roikkui maskottina Fatiman käsi.
Akkojen taikauskoa, hän naureskeli tätä ystävättäreltään turvakaluksi
saamaansa esinettä. Sitten hän painoi oranssia starttinappulaa. Kone
jyrähti käyntiin. Jytinä kajahteli
kahden rivitalon välissä niin, että
se toi mieleen erämaassa kallioiden
välissä jyrähtelevän ukkosen. Jos
olisi ollut pyhäaamu, häntä olisi
hävettänyt yhtä paljon kuin olisi
joutunut nousemaan julkisella paikalla kylpyammeesta. Mutta nyt oli
maanantai ja kaikki työllisten säätyyn kuuluvat olivat lähteneet jo
viimeistään pari tuntia sitten konttoreihinsa ja sorveilleen.
Solveig painoi kytkintä ja nosti

vaihdepolkimen suoraan kakkoselle. Niin hän pääsi jonkin verran
vähemmin tytinöin pihalta maantielle. Oikeastaan tämmöistä pyörää ei voinut mitenkään huudattaa.
Sen kaksimukinen 1700-kuutioinen mylly oli jonkun japanilaisen
insinööritiimin mielettömän päähänpiston ja suunnittelun tulos. Se
liikutti erikoisen näköistä kaksipyöräistä ilmestystä, jonka silmiinpistävin piirre olivat koneen oikeaa
puolta koristelevat suolikiemuroita
muistuttavat jyhkeät pakoputket.
Ne puhalsivat kuumat kaasunsa
satulan kummallakin puolella taakse sojottaviin äänenvaimentimiin,
jotka näyttivät liikalihavilta pesäpallomailoilta. Olipa kerrassaan
miehekäs laite. Vai oliko? Kun sitä
katseli naisen silmin, saattoi aistia
myös suloista pyöreyttä ja sydämen. Koko moottori pyörän keskellä oli kuin valtava sydän kammioineen ja suonineen niin kuin on
sydän ihmisen rinnassa kylkiluiden
kehimässä korissa. Kirkkaanpunainen tankki ja kaasarikoppa olivat
kuin vakuutus sille, että kyllä tämä
sydän hehkuu ja pumppaa. Tosi
on!, ne sanoivat kuin entinen pankinjohtaja.
Pyöränsä mallinimestä MT-01
Solveigille tuli mieleen sairaalalähete, jollaisia hän oli työuransa alkuvaiheissa sairaanhoitajana
monesti nähnyt. Hän oli katsellut
myös ihmisparkoja, joita lähetteellä osastolle raahattiin. Sinitakkisten virka-apua siinä joskus tarvittiin. Pantiinpa joku silloin tällöin
kiireen vilkkaa lepositeisiinkin tai
piikitettiin hengeltään ja ruumiiltaan hieman raukeampaan tilaan
kuin oli se, jonka vuoksi lääkäri oli
lähetteen kirjoitellut.
Miten Solveig oli päätynyt täm-

möiseen pyörään? Liekö sattuma
vai Kaitselmus tarttunut Hiltusen
rouvan elämään? Edellisen pyörän oli jätteenkuljetuskuormuri
varhemmin keväällä ruhjonut Solveigin työpaikan ahtaalla parkkipaikalla. Roskakuski ei ollut
huomannut mitään, mutta ikävä
rysähdys oli tallentunut valvontakameran lahjomattomaan muistiin.
Kömmähdyksestä ei tarvinnut kiistellä. Vakuutusyhtiö ei aikaillut. Se
maksoi Solveigin tilille mukavan
summan. Siitä ilahtuneena rouva
Hiltunen ajeli toukokuisena perjantaina perheen Nissanilla kehätielle.
Peräkompulaan hän oli varmuuden
vuoksi pakannut ajovarusteet. Pian
hän marssi kehätien varrella erääseen kauppaan.
Melkein kaikki Solveigin pyörät
olivat tähän asti olleet rivinelkkuja, mutta eivät toki mitään leluja.
Ja kilometrejä oli kertynyt. Katselen vain hiukan, hän vakuutteli
itselleen myymälän ovella. Sitten
jotakin punaista häilähti hänen
silmissään. Konepyörä seisoi rivin päässä muhkeana ja kiiltävänä
kuin lihojaan pullisteleva kehonrakentaja. Solveig käänteli sen
stongaan kiinnitettyä hintalappua,
johon oli kirjoitettu myös vähäinen mittarinlukema ja vuosimalli.
Häntä eivät kiinnostaneet niinkään
pyörän muskelit, vaan jokin muu.
Joitain vuosia sitten hän oli käynyt
huvikseen samassa liikkeessä koeajamassa tämmöisen pyörän. Jokseenkin tottumattomana kookkaan
kaksisylinterisen nelarin moottorijarrutukseen hän oli ollut kaataa
sen jo ensimmäisessä risteyksessä.
Ei ikinä tämmöistä, hän oli päättänyt. Jo silloin hän oli huvittunut pyörän mallinimestä. Nyt tuo
sama kirjain- ja numeroyhdistelmä
nosti hänen mielensä kuvat vapaaseen lentoon. Vakuutuksesta saatu
summa, raskaat työponnistukset
päättyneen talven kuluessa ja mitä
mainioin ajokeli kiihottivat lankeemukseen. Tuon päälle kun istahtaa,
saa työkiireiden vaatimaa pakkohoitoa. Ajoviima rauhoittaa ja tangon kahvat ovat kuin lepositeet...
Rouva Hiltunen katsahti ympärilleen. Hän vinkkasi välinpitämättömin ilmein seisoksineen myyjän
luokseen ja kysyi: ”Onko tämä
pyörä ehjä?” ”Tietenkin, mutta...”,
poika vastasi. ”Onko huoltokirja
tallessa? Näytätkös sen?” Poika
palasi hetken kuluttua. Solveig pläräsi huoltokirjan sivuja epäuskoisen näköisenä. Poika huomasi sen.
”Tämä on meiltä uutena ostettu ja
täällä aina huollettu, siis nuo kaksi

kertaa. Viime viikolla renkaatkin
vaihdettiin, Metzelerit... Edellinen
omistaja ei paljon ehtinyt ajella, ja
vaihtoi sen työmönkkäriin. Mutta
tämä on teille ehkä liian...”, poika
vängersi. Solveig Hiltusen päässä
oli katkaisin naksahtanut ja hänen
aatteensa valistui kirkkaan seesteiseksi kuin taivaan sini: ”Tämä on
juuri minulle. Mennäänpä tiskille.”
Asiaankuuluvat paperit kirjoitettiin. Raudan hinta loiveni voimakkaammin kuin Solveig ehti
toivoakaan. Muovikortti poikkesi
lukukojeessa. Solveig hävisi pihalle, mutta palasi hetken kuluttua ajovarusteisiin pukeutuneena. Pentti
noutakoon Nissanin, hän mumisi.
Nuorimies talutteli pyörän pihaan.
Niin rouva Hiltunen jytisteli matkoihinsa kuin patarumpua paukutellen, mutta moottoripyörämyyjä
unohtui seisomaan parkkiruutuun,
jossa hän oli aikonut jakaa viisaita
neuvoja MT-01:n uudelle omistajalle.
Pari viikkoa Hiltusen perheen
äiti totutteli uuteen ajopeliinsä.
Pentti vähän kummeksui vaimonsa valintaa, ei muuten, mutta siitä
lähtevän äänen vuoksi. ”Mitä sinä
nyt tuommoisen kumistelijan? Kai
tajuat korvatulppia käyttää, kun
moisen hommasit? Minä en millään enää opi kuurojen kieltä...
Kuulitkos? En aio opetella viittomaan! Haluan kuiskia lemmestä
niin, että kuulet sen ilman apulaitteita”, toimitti Solveig Hiltusen mies vaimolleen. 16-vuotiaan
Milla-tyttärensä mamma vei kerran
toukokuun lopulla kouluun. ”Kuka
jätkä sut toi?”, kyselivät kevaripojat koulun parkkipaikalla. ”Ei kukaan”. ”Ei vai.” ”Mutsi.”
Sitten koittivat kesäkuun alun
lämpimät päivät ja pitkään suunniteltu kerhon retki. Uuden pyörän
mukana oli tullut aivan ihastuttava
uusi tuttavuus, bensakorkin kehykseen kiinnitettävä minitankkilaukku. Kerhon retkiohjelman hän
oli tulostanut parina kappaleena.
Yhden hän sulloi laukun kansiläppään kartan alle, toisen vyön alle.
Pienoiseen laukkuun Solveig oli
pakannut kaiken muunkin, mitä
nainen kolmen päivän retkellä tarvitsee: valkoiset tennarit, ohuet
farkkumalliset pitkikset, pari t-paitaa, meikkipussin ja ensiapupakkauksen sekä eräitä muita nimeltä
mainitsemattomia tarvikkeita. Hän
oli vuosien varrella oppinut pakkaamaan pidemmillekin matkoille
äärimmäisen niukasti. Hän kilpaili
itsensä kanssa matkatavaroiden vähyydellä. Viimeksi niin vähän, →
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nyt ei sitäkään vähää. Lumppuja
tuli aina liiaksi mukaan, varsinkin
sukkia. Miksi puhtaiden sukkien piti matkata turisteiksi vieraisiin maihin ja kyliin, kun ne eivät
päässeet laukusta hotellihuoneen
parkettia pidemmälle? Näitä mietiskeli Solveig Hiltunen jyristellessään kohti matkan lähtöpaikaksi
sovittua moottoritien varren huoltoasemaa. Liikennevalot vaihtuivat
punaisiksi juuri ennen avointa baanaa. Solveig antoi moottorin puristusten hidastaa vauhdin ja pysähtyi
jarrukahvaan koskematta. Vasemmalle kaistalle lipui kookas Volvo. Sen ohjaimissa istui mies, joka
mittaili Hiltusen rouvaa. Mistä lie
huomannut, että prätkän satulassa
istui aikamoinen leidi. Solveig aisti tuon katseen. Parin sekuntia hän
mietti, antaisiko äijän ohittaa vai
nähdä lisää. Annetaan koko näytös,
hän päätti. Vihreät vaihtuivat. Nyt
mennään, hihkaisi Solveig Hiltunen kypärässään ja kiihdytti moottoritielle. Meluaidat tien molemmin puolin pallottelivat Solveigin
pyörän juhlavaa jyminää keskikaiteen yli kuin Williamsit valkoista
palloaan punaisella tenniskentällä. Peninkulman ajettuaan rouva
Hiltunen kaartoi vanhan Kessan
pihaan, riisui kypärän ja kävi kättelemään. ”Ehkä tässä jonkin aikaa
pitää vartoilla Kempin Kallea”,
hän arveli.
•••
Kalle Kemppi kokosi matkavarustustaan vuoroin työhuoneessa,
eteisessä ja makuuhuoneessa. Hän
vilkaisi seinäkelloa. Kai minä vielä
ehdin. Hikipisaroita kirposi Kempin ohimoille. Hetki sitten hän oli
ollut aivan loistavalla tuulella, niin
kuin vain ennen jotakin uutta seikkailua ihminen voi. Kaksi tuntia aikaa, oli Solveig Hiltunen sanonut.
Se yllätti Kempin. Mielen myötätuuli kääntyi vastaisiksi puhureiksi.
Kaksi tuntia tapaamiseen vanhalla
Kessalla. Kalle Kemppi oli muistanut lähtöajan väärin, kaksi tuntia
myöhemmäksi. Solveigin sanat rutistivat neljä tuntia kahdeksi.
Pirkko-Liisan oli ollut tarkoitus
lähteä Kallen mukaan, mutta vaimo olikin komennettu työmatkalle
Ruotsiin. Tavallisesti vaimo vastasi
aikatauluista ja matkavarusteiden
pakkaamisesta. Sitä varten Kempin
vaimo oli luonut luettelon, jonka
mukaan tavarat oli helppo koota.
Pirkko-Liisassa ruumiillistui samantapainen käytännöllisyys kuin
maatalon emännissä. Käytännöllisyyden lisäksi hän hallitsi elämän
teoreettisenkin puolen. Siitä oli
paljon hyötyä, kun jakoi elämänsä
Kallen kanssa. Teoria auttoi ymmärtämään miestä, jonka arjessa

toiminnalliset ja käytännölliset
kysymykset jäivät pääosin muiden
huoleksi. Hän oli päästänyt Kalle
Kempin elämäänsä muista syistä.
”Miksi sinä tuollaista tollukkaa
havittelet?”, oli joku Pirkko-Liisan opiskelutoveri aikoinaan ihmetellyt. ”On siinä puolensa”, oli
Pirkko-Liisa vastannut. Hän oli
tykästynyt Kallen korviin. Kalle
osasi ja jaksoi kuunnella. Hän ei
pullistellut eikä rällännyt, kuten
monet hänen ikätoverinsa tekivät.
Pirkko-Liisa piti myös Kallen silmistä, sillä niitäkin Kalle käytti
oikein, muun muassa lukemiseen.
Jos Kallella ei ollut muuta puuhaa,
hän tökkäsi nokkansa kirjan väliin.
Kolmanteen sijaan ylsivät Kallen
huulet. Ne eivät milloinkaan lepattaneet turhanpäiten. Jos niiden
välistä jotain kuului, se oli asiaa
tai jokin hempeä kehaisu vaimolle.
Toisinaan herra Kemppi luki kirjojaan vaimolleen ääneen, ja Pirkko
kuunteli miehensä lempeää luentaa. Pirkon mielestä Kalle artikuloi
ja painotti lukemaansa paremmin
kuin äänikirjojen ammattilainen
Lars Svedberg. Lisäksi Kalle Kempillä oli jo nuorena ominaisuus,
joka kummasti vetosi Pirkkoon.
Kalle ajeli prätkällä. Se hämmensi
Pirkko-Liisaa, mutta tuntui myös
kiinnostavan ristiriitaiselta: siinäpä
minulle mies!
Nyt seisoi eteisessään yksin
Kalle Kemppi, joka tänä aamuna
oli havahtunut perin käytännöllisiin vastuksiin. Ristiriitaiset aatteet
töytäilivät miehen päänupissa otsaluun ja takaraivoin väliä ja tunteet
vatsan tienoilla nivusista sydänalaan. Moottoripyörän laukut hän oli
illalla Ylen selkouutisten jälkeen
noutanut alakerran varastosta. Selkouutiset hän kuunteli vain miettiäkseen, miten jonkun maailmantapahtuman voisi pukea sanoiksi
vieläkin selvemmin. Hän kammoksui radiotoimittajien kankeaa
ja töksähtelevää puhetta. Laukkuja
noutaessaan hän oli napannut mukaansa varastoon jostain syystä
kulkeutuneen Kiven Seitsemän
veljestä. Hän oli lukenut sitä yksinään ääneen hörötellen aamukolmeen asti ja pähkäillen, miten selkouutisia voisi kirjoittaa Stenvallin
tyyliin. Hän oli nukahtanut sohvalle kirja sylissään ja herännyt kahdeksalta terassille eksyneen pikkulinnun itsepintaiseen liverrykseen.
Silloin hän ei vielä tuntenut mitään
kiirettä. Jokin epäilys pani hänet
kuitenkin pohtimaan kerhomatkan
lähtöaikaa. Hän koetti tarkistaa
sitä netistä kerhon sivuilta, mutta
läppäri oli jumittunut eikä hänen
vanhanaikaisessa puhelimessaan
ollut minkään sortin nettiyhteyttä.
Niinpä hän soitti Solveig Hiltuselle, jolta kuuli mitä kuuli.

Kempin moottoripyörän vasen
sivulaukku lojui työhuoneen lattialla, takalaukku eteisessä ja oikea
sivulaukku sängyssä makuuhuoneessa. Ne olivat niillä paikoilla,
joille hän oli ne illalla jättänyt.
Tämä järjestys ei ollut millään tavoin sattumanvarainen. Hän oli
nähnyt vaimonsa sijoittelevan ne
niin ja pakkaaminen oli käynyt
aina joutuisaan.
Kalle riisui pitkähihaisensa. Sen
selkämys oli kostunut. Mihinkähän
se Piksu on rompelistansa kätkenyt?, kummasteli Kalle Kemppi.
Hän penkoi yöpöytälaatikot, kodin
kansion ja työhuoneen kaapistot,
mutta löysi vain vanhoja veroilmoituslomakkeita ja prätkän rekisteriotteen ilmoitusosan. Hän yritti
soittaa vaimolleen, mutta PirkkoLiisan puhelin Vadstenassa oli kai
kuuluvuusalueen ulkopuolella.
Puolitoista tuntia oli aikaa. Kyllä miehen pitää yksinkin osata.
Työhuoneessa hän tunki sivulaukkuun kameran, jalustan ja pari erikokoista zoomia. Jos saisi jonkun
mukavan kuvan kerhon lehteen.
Pikkukaapista hän kahmaisi ensiapulaukun ja verenpainemittarin ja
sovitteli ne valokuvaustarvikkeiden sekaan. Muuta ei sivulaukkuun
mahtunutkaan. Kalle napsautti
laukun lukkoon ja siirtyi makuuhuoneeseen. Vähän vaihtovaatteita
on kai otettava, hän suunnitteli ja
kahmi vaatekaapiston hyllyltä nipun t-paitoja, kalsareita ja sukkia.
Käyhän tämä näinkin. Kallea alkoi
helpottaa ja hän hyräili radiosta
kuulemaansa Hectorin kappaletta Tavallinen suomalainen mies.
”Käytän harmaita housuja”, hyreksi Kemppi aivan nuotilleen ja sulloi harmaat suorat housut, mustan

vyön ja flanellipaidan toiseen sivulaukkuun. Pirkko-Liisalla oli tapana pakata vaatteet erikseen vielä
muovipusseihin. Semmoiseen ei
Kallen aika riittänyt. Hiukan hän
kummasteli, miten vaimon kanssa
matkatessa saatiin kahden ihmisen
ryysyt mahtumaan kolmeen laukkuun, kun ne nyt täyttyivät yhden
miehen tavaroista. Eteisen kaapistoista ja naulakon alta hän rohmusi
perälaukkuun pari kevyttä kesäpusakkaa, lenkkitossut ja ruskeat kävelykengät. Partakone ja hammasharja! Muistinpas! Kalle käväisi
kylppärissä ja nakkasi kainaloonsa varmuuden vuoksi myös pyyhkeen, johon oli parranajon jälkeen
jäänyt muutama tummentunut veriläiskä.
Tunti aikaa vielä. Kalle Kemppi raahasi laukut ulko-oven eteen,
missä pyörä odotteli taakkaansa.
Tottuneesti hän lonksautti laukut
telineisiin ja palasi pukeutumaan.
Sitä hänen ei tarvinnut miettiä,
tuttua tointa. Välillä hieman kyllästytti ainainen pukeminen ja
riisuminen. Pyörän luo palattuaan
hän hoksasi tyhjän navigaattoritelineen. Kalle muisti, että navigaattori oli viime kesän jäljiltä työpöydän ylälaatikossa. Hän kääntyi
noutamaan sitä. Pirkko-Liisan lista tuli vastaan samasta laatikosta.
Taitaa olla oma kätkökseni, Kalle
Kemppi hymähti. Hänen hetkeksi
mustunut mielensä alkoi hiljalleen kirkastua kuin taivas surumielisen sateen jäljiltä. →

21

Kalle oli valmis lähtöön. Hän kiersi kuitenkin vielä kotitalon ympäri
tarkastamassa ovet ja ikkunat. Takapihan terassille oli ilmeisesti aamuyön livertäjä luonnostellut abstraktin kuvataiteen tyylisiä teoksia.
Jääkööt siihen, Kemppi päätti ja
palasi pyöränsä luo, istui satulaan
ja käynnisti. Mittariston kello oli
10.15. Kolme varttia aikaa. Mutta
bensamittari heilahteli punaisen rajalla. Kyllä se nämä viisikymmentä
kilometriä riittää. Huoltoasemallehan tässä ollaan matkalla. Hän taputti mustalla hanskalla tonkkaa ja
lähti.
Kalle Kemppi körötteli kehätietä. Yhtäkkiä hänen olonsa oli juuri
niin seesteinen ja rauhallinen kuin
sen tällaisena päivänä kuluikin
olla. Hän mietiskeli moottoripyöräilyä persoonalliseen tapaansa.
Alla hyrisi oma tuttu brittiratsu. Se
ei suinkaan ollut niin alkeellinen
ja öljyjään maantielle tihkutteleva peli, jollaisia sen esi-isät olivat
vielä puoli vuosisataa sitten. Tämä
britti oli toista maata, vaikka samasta kuningaskunnasta olikin
kotoisin. Miten sivistynyt aksentti
leimasikaan sen ääntä! Se oli täysin verrattavissa Oxfordissa koulunsa käyneen keski-ikäisen ja harmaapukuisen valtion virkamiehen
puheenparteen. Semmoista saattoi
kuulla tv-uutisten haastatteleman
ministerin tai hänen avustajansa
suusta. Johdonmukaisesti ja sivistyneesti äänteli myös Kallen moottoripyörä. Sen pakoputkista eivät
kajahdelleet niinkut eivätkä totanoinniit. Käynti oli selvää, tasaista,
älykästä ja harmonista. Väliin siitä
saattoi kyllä haistaa jäykän, luujauhoisen ja ummehtuneen tuoksahduksen, jollainen tarttuu ankarissa
sisäoppilaitoksissa opiskelleisiin
miehiin. Jokin hieman ylimielinen

ja muita alentava kuvitelma historian kellertäviin lehtiin piirtyneistä voitoista leimasi pyörän bensatankkiin stanssattua merkkikylttiä.
Sulavalinjaisen kauniilta tuo
moottoripyörä kumminkin näytti. Sen tankin alla hyrisi kolmisylinterinen äänen ja voiman lähde,
limppuveivi. Semmoiseksi Kalle
Kemppi oli kuullut kompassikahvilassa jonkun tuota konetta nimittävän. Hänestä se oli kuulostanut
hauskalta, vaikka sanojan äänensävyssä oli kai vilahtanut salavihkaisen pilkallinen sävy. Kalle ei
ehkä ollut sitä hoksannut. Ei hän
muutenkaan kuulunut niihin, jotka
näkevät ympärillään vain ilkeilijöitä ja seläntakanapuhujia. Herra
Kemppiä kiinnostivat enemmän
kauniit sanat ja kevyesti mieltä kohottavat taiteet. Koneista ja moottoreista hän ei ymmärtänyt himpun
vertaa. Tekniikasta hänelle riitti,
että se toimi. Mutta hän piti moottoripyöristä ja ajamisesta. Hän piti
ihmisistä ja uusista kasvoista, joita
kypärien sisältä ja visiirien takaa
taukopaikoilla ja mopokuppiloiden
pihoilla kuoriutui silmien iloksi ja
korvien kummastukseksi.
Kalle ei ollut koskaan kartellut
ihmisseuraa. Lukuintonsa lisäksi
hän oli aina valmis lähtemään sinne, missä tapahtui ja pääsi ennestään tuntemattomien porukoihin.
Kalle oli vähän kuin cockerspanieli, joka vaeltaa touhukkaasti
ihmisjoukossa ja tuuppaa kuononsa mielenkiintoisimmilta tuntuvia
tuoksuja kohti, istuu sitten parketille ja alkaa anovin ilmein odotella
jotakin mehukasta makupalaa. Kallen otsaa peittikin cockermainen
ruskea hiuskiehkura, jonka merkitystä hän ei ymmärtänyt sen enempää kuin nelijalkainen kokkerikaan
karvojaan. Mutta joissain muissa

tuo kiehkura synnytti merkillistä värinää varsinkin, kun Kallelle
luontaista oli kallistella päätään
kuin makupalaa odottamaan pakotettu koira. Toisin kuin koiralle,
hänelle makupalat olivat keskusteluista seuraväen huulilta tipahtelevat hauskuudet, sutkaukset ja tarinat. Kalle ei näkyvästi kaivannut
toisten huomiota. Hän oli kuitenkin
omaksunut persoonallisen tavan
sanoa ”ahaa” kiinnostuneesti siten,
että se rohkaisi muita jatkamaan ja
syventämään meneillään olevia tarinoita. Kallen ”ahaa” merkitsi jotakuinkin samaa kuin hetkeksi vaienneen koiran iloinen haukahdus;
tässä olen, anna lisää!
Moottoripyörä oli herra Kempille sekä itsetarkoitus että väline. Pitihän miehellä moottoripyörä olla.
Moottoripyörä kesällä oli Kempille
vähän kuten kunnon suomalaiselle
ovat sukset ja sauvat talvella. Ne
ovat ruumiinjatkeita, joihin kasvaa kiinni pienestä pitäen, jos vain
hankia ja pakkasia piisaa. Kesällä
sitten moottoripyörä. Ajatus moottoripyörästä sikiää jo pienen pojan
sydämessä, kun hän kerran nähtyään mopon oivaltaa kahden pyörän
väliin asennetun moottorin merkityksen. Sinä päivänä poika haluaa
panna pyöräänsä räpätin, vaikka
polkupyörän takahaarukasta ei
vielä olisi appareitakaan irrotettu.
Kempille oli moottoripyörässä jotakin samaa. Siinä oli jotakin henkevää, mitä hän ei osannut selittää,
vaikka hän olikin kaikenlaisia ihmiselämän ilmiöitä analysoimaan
koulutettu humanisti, maisteri peräti. Joskus hän hymähteli maisteriudelleen, koska oli sukunsa ainoa
sellainen, lukutoukka pikkupojasta
asti.
Jo kahdeksanvuotiaana Kalle
Kemppi oli kahlannut Yrjö Kari-

laan Pikku jättiläisen läpi sanasta
sanaan. Hän oli pysähtynyt sivulle
1303. Siitä hän oli avannut kirjan
yhä uudelleen ja uudelleen. Moottoripyörän rakennetta selostava
kuva lumosi hänet kerta toisensa
jälkeen. Vieläkin hänellä oli tuo
lapsuudenaikainen teos hyllyssään.
Ja kun hän joskus tarttui siihen, kirja avautui samalta rakkaalta aukeamalta. Kirjan seuraava sivu selosti
moottoripyörän erilaisia käyttötarkoituksia muun muassa sotakoneena. Siitä Kalle ei ollut juuri viehtynyt. Mutta hän kasvoi aikamieheksi
ja oppi sen, miten mainio työkalu moottoripyörä onkaan. Se oli
eräänlainen henkinen jakoavain tai
ruuvitaltta. Se oli väline, jolla pääsi
porukoihin. Sillä pääsi avaamaan
keskustelun ja höllentämään turhia
kiristyksiä.
Näissä mietteissä ja muisteloissa Kemppi ajeli kehätietä ja kaarsi motarille. Niin syvään hän oli
kuitenkin hengessään vajonnut,
että päästeli vahingossa treffipaikan ohi. Hän tajusi kyllä nähneensä huoltoaseman pihassa Solveig
Hiltusen hahmon ja joitain muita
motoristeja. Kempin oli jatkettava moottoritien seuraavaan liittymään. Punainen lamppu alkoi
hehkua mittaristossa. Ja kun hän
viidentoista ylimääräisen kilometrin jälkeen pääsi treffipaikkaan
vanhan Kessan pihaan, hänen pyöränsä sammui janoon polttoainepumpun viereen. Vilkkaan kertyi
hänen ympärilleen joukko vanhoja
ja uusia tuttavuuksia kättelemään,
kyselemään ja tarinoimaan yhtä
sun toista. Kemppi tunsi olevansa
siellä missä pitääkin. Elämän kirjassa avautui taas uusi jännittävä
sivu. Sitten hän työnsi bensapumpun pistoolin tankin aukkoon ja
kallisti päänsä kuunteluun. W
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Haaveista totta pyörien päällä
Teksti Janetta Kuosa ja Meri Metso
Kuvat Piia Lindell ja Kyösti Väkeväinen
MC UAS on saanut uusia jäseniä, joita pääsimme haastattelemaan. Kysyimme muun muassa nykyisistä ja unelmien pyöristä
sekä lempireiteistä.
1. Nimi, ikä ja ammattikorkeakoulu, jossa työskentelet?

assa vuosittaisen kokoontumisajon
sekä moottoripyöränäyttelyn järjestämiseen.
Piia: Olen Piia Lindell, 38 vuotta. Kyösti: Olihan siitä tullut haaveilTyöskentelen Centria-ammattikor- tua aikaisemminkin. Varsinainen
keakoulussa hallinto- ja talouspääl- startti oli kun silloisten työkavereiden kanssa puuhattiin Route 66:n
likkönä.
Kyösti: Kyösti Väkeväinen, taka- ajamista. On tosin vieläkin ajamatna 44 vuotta, edessä olevasta han- ta se reissu.
kalampi sanoa. Laurea AMK, vararehtorina.
4. Millä moottoripyörällä ajat
tällä hetkellä? Oletko panosta2. Kuinka kauan olet harrasta- nut lisävarusteisiin?
nut moottoripyöräilyä? Mikä oli
ensimmäinen pyöräsi?
Piia: Vajaa pari vuotta sitten hankin pitkään unelmoimani matkaPiia: Ensimmäinen moottoripyöräni oli kevari, Suzuki GS 125S. pyörän. Yksi ongelma unelman
Tämän hankinnasta on aikaa 22 toteuttamiselle oli se, että pelkäsin
vuotta. Tämän jälkeen oman pyö- etteivät lyhyet jalkani riitä pyörän omistamisen osalta oli lähes rän pystyssä pitämiseen. Kävin
10 vuoden tauko, jonka jälkeen kuitenkin testaamassa muutamia
hankin Yamaha Viragon (XV535). matkapyöriä ja sitten uskaltauduin
Tämä oli sopiva pyörä tällaiselle hankkimaan sellaisen. Eli tällä
lyhytjalkaiselle naiselle.
hetkellä pyöräni on Suzuki GSX
Kyösti: Noin kymmenen vuotta. 1250 FA Bandit ABS eli ”Iso-RosEnsimmäinen pyörä oli käytetty vo”. Tärkeimpänä lisävarusteena
Honda CB 750 Seven Fifty, vuosi- ovat paksupohjaiset kengät ;) Pimallia 1999. Oranssin värinen.
tuuteni vuoksi olen myös muokkauttanut pyörän penkkiä hiukan
3. Mikä kiehtoi aloittamaan
moottoripyöräharrastuksen? matalammaksi. Varsinaisia lisävaOnko lähipiirissäsi alan harras- rusteita ei ole kuin tankkilaukku
ja varashälytin. Kunnon laukkuja
tajia?
en ole ainakaan vielä hankkinut.
Piia: 15-vuotiaana sain Honda Myös kypäräpuhelimet olisivat
Monkeyn. Siihen aikaan oli vie- mukavat.
lä hyvin harvinaista, että tytöillä Kyösti: Nykyinen pyörä on taatoli mopoja. Seuraava askel olikin tua Hondaa CBF1000 ABSillä.
kevytmoottoripyörä, joita kaveri- Lisävarusteina on aina ollut tietyspiirissäni oli hankittu mopojen jäl- ti laukut ja kahvalämppärit. Lisäkkeen. Tällöinkin ajoseura oli hyvin si kypäräpuhelin on osoittautunut
poikapainotteista. Lähinnä näiden loistavaksi, kun on kaksi päällä.
kaksipyöräisten tarkoitus oli kuitenkin kulkeminen kouluun, harrastuksiin ja kavereille. Olisikohan 5. Minkälaisesta moottoripyötaustaa siinä, että istuin jo lapsuu- rästä unelmoit?
dessani paljon isäni kanssa autotallissa pelkäämättä ottaa porakonetta Piia: Tällä hetkellä olen tyytytai jakoavainta käteen. Kevariin väinen moottoripyörääni. Litulleiden ongelmien ilmettyä olin säksi miehelläni on Honda CBR
aina hyvin omatoiminen. Yhden- 1000RR Repsol, joten voin käydä
kin kerran purin moottorin yksin sillä ajamassa mikäli haluan hiuja sain sen vielä kasattuakin toimi- kan erilaista ”kyytiä”.
vaksi.
Kyösti: Nykyinen on hyvä, vaikMieheni hankki moottoripyö- kakin jo vuodelta 2006 ja 60000
rän tänä kesänä, joten on muka- km mittarissa. Ehkä Yamahan FJR
vaa lähteä ajelulle myös miehen ja
matkatarkoituksiin olisi näppärä
10-vuotiaan tyttären kanssa.
Nuorempana olin aktiivisesti peli. Katsotaan nyt. →
mukana myös paikallisessa moottoripyöräkerhossa, kymmenisen
vuotta myös yhdistyksen sihteerinä. Aikaa kului paljon muun mu-

Piia Lindell

Kyösti Väkeväinen
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6. Käytkö motoristeille suunnatuissa tapahtumissa, jos käyt,
missä?

ressä kulkeva tie. Menimme Ruotsin, Tanskan, Hollannin, Belgian
ja Luxemburgin kautta ja takaisin.
Mosel laakso oli hienoa seutua!
Piia: Joskus aikanaan kävin muu- Täytyy mainita, että Belgiassa kattamissa kokoontumisajoissa ja sastimme Strépy-Thieu-laivahismoottoripyörämessuilla. Nykyään sin, joka nostaa alukset yli 70 metne eivät ole enää kiinnostaneet. rin korkeudelle.
Meilläpäin paikallinen moottoripyöräkerho järjestää ns. maanan- 8. Oletko tehnyt retkiä pyörällä
tai- ja torstaiajoja, jotka ovat parin- ulkomaille? Minne?
kolmen tunnin ajoreissuja. Nämä
ovat mukavia, kun mukana letkas- Piia: En ole.
sa on kymmeniä moottoripyöriä ja Kyösti: Teen reissuja sekä Suoreissuilla pääsee tutustumaan uu- messa että ulkomailla. Tyypillisesti
siin paikkoihin.
kaverin tai vaimon kanssa. Lyhyet
Kyösti: Nämä tapahtumat ovat reissut Etelä-Suomessa. Useasti
jääneet valitettavasti väliin. Viime olemme olleet Norjassa, joka on
kesänä oli jo päivät tiedossa, mutta aivan mahtava maa moottoripyökesähelteet pitivät sitten kotona.
räilijöille, esimerkiksi Geiranger
ja Trollstigen. Kaliforniassa San
5. Minkälaisesta moottoripyö- Diegossa käydessäni vuokrasin Hrästä unelmoit?
D:n ja ajelimme kaverin kanssa Palomarin teleskooppeja katsomaan.
Piia: Tällä hetkellä olen tyytyväi- Reissua tulee vieläkin muisteltua.
nen moottoripyörääni. Lisäksi miehelläni on Honda CBR 1000RR 9. Mikä on unelmakohteesi pyöRepsol, joten voin käydä sillä aja- rällä? Miksi juuri tämä kohde?
massa mikäli haluan hiukan erilaista ”kyytiä”.
Piia: Toki reissu Keski-EuroopKyösti: Nykyinen on hyvä, vaik- paan voisi olla mukava, mutta täkakin jo vuodelta 2006 ja 60000 hän tulisi varata paljon aikaa ja
km mittarissa. Ehkä Yamahan FJR toisaalta en ole reissuelämää rakasmatkatarkoituksiin olisi näppärä tava ihminen.
peli. Katsotaan nyt.
Kyösti: No, Saksan läpi Alpeille
on vielä ajamatta, sekä Route 66
6. Käytkö motoristeille suunna- USA:ssa. Varmasti hienoa, kun saa
tuissa tapahtumissa, jos käyt, parkkeerata pyörän Tyynenmeren
missä?
Piia: Joskus aikanaan kävin muutamissa kokoontumisajoissa ja
moottoripyörämessuilla. Nykyään
ne eivät ole enää kiinnostaneet.
Meilläpäin paikallinen moottoripyöräkerho järjestää ns. maanantai- ja torstaiajoja, jotka ovat parinkolmen tunnin ajoreissuja. Nämä
ovat mukavia, kun mukana letkassa on kymmeniä moottoripyöriä ja
reissuilla pääsee tutustumaan uusiin paikkoihin.
Kyösti: Nämä tapahtumat ovat
jääneet valitettavasti väliin. Viime
kesänä oli jo päivät tiedossa, mutta
kesähelteet pitivät sitten kotona. →
7. Pisin moottoripyöräretkesi ja
missä sen ajoit?
Piia: En ole tehnyt kovin pitkiä
matkoja. Matkat ovat lähinnä päivämatkoja lähiympäristöön.
Kyösti: Pisin retki on Euroopan
reissu, olisikohan ollut jotain 5000
kilometrin paikkeilla. Tavoitteena
oli ajaa Saksassa Mosel-joen vie-

Tie Palomarin observatorioon.

rannalle.

kasi? Miksi juuri se?

10. Oletko harrastanut muuta
moottoriurheilua?

Piia: En osaa nimetä. Kauniissa
järvi- ja merimaisemissa on aina
mukava pysähtyä.
Kyösti: Ei minulla ole mitään erityistä lempipysähdyspaikkaa, voisiko sanoa että yleensä persoonalliset kahvilat. Elokuussa ajoimme
aamukahville Helsinkiin Cafe Regattaan, josta startti Länsi-Uudenmaan kierrokselle päiväreissulle.
Pikku kahviloita löytyy kesäisin
ihan kivasti.

Piia: Harrastamme talvisin moottorikelkkailua. Tosin heikkojen jäiden ja koskipaikkojen pelko vähentää omaa innostustani aina kevättä
kohden. Kartingia kävin ajamassa
satunnaisesti joskus nuorena.
Kyösti: Täytyy myöntää, että
minulla on mennyt energia ihan
omaan moottoripyöräilyyn.
11. Oletko ollut moottoripyöräonnettomuudessa tai läheltä piti
-tilanteessa?
Piia: Yhden kerran olen joutunut
tekemään tiukan jarrutuksen auton
ja peräkärryn ajettua eteen tielle.
Onneksi varsinaisia onnettomuuksia ei ole tapahtunut.
Kyösti: En onnettomuudessa. Läheltä piti -tilanteista muistan kauan sitten syksyisessä kylmässä ja
sateisessa kelissä voi helpommin
tulla lukkojarrutuksia. Tämä vaikutti siihen, että seuraavassa pyörässä oli lukkiutumattomat jarrut.
Autossa ne on ok, pyörässä ehdottomat. Useasti olen käynyt ennakoivan ajon kursseilla keväällä tai
sitten itse kerrannut tyhjällä parkkialueella ajotaitoja.
12. Mikä on lempipysähdyspaik-

13. Lempireittisi joko Suomessa
tai ulkomailla?
Piia: Ei ole tiettyä reittiä. Usein
ajelemme kuitenkin pienempiä
ja mutkaisempia teitä, joissa saa
mukavan tuntuman tiehen ja näkee myös kauniita maisemia. Vielä
vuosi sitten en olisi uskonut sanovani näin, mutta tämä kesä oli vähän turhankin hyvä moottoripyöräilylle. Koska ilman ajovarusteita
ei ole turvallista lähteä ajamaan,
tänä kesänä moottoripyöräily oli
kovin vähäistä, sillä helteestä johtuen ajovarusteiden päälle laittaminen oli tosi tuskaista.
Kyösti: No, ulkomailla Norja on
ehdottomasti tarjonnut parasta antia mutkineen ja korkeuseroineen.
Suomessa esimerkiksi Hamina-Virolahti-museotie oli ihan mieletön
ajaa. W
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