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MC Universities of
Applied Sciences
Finland ry:n
ensimmäinen
vuosikymmen
Vuodet vierivät ja kesällä tulee
kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun
ajatus moottoripyöräkerhon perustamisesta ammattikorkeakouluissa työskenteleville ammattilaisille syntyi.
Jokainen motoristi tunnistaa muistot
kauniista kesäpäivästä, kun voi nauttia
ajamisesta täysin siemauksin. Usein
näihin hetkiin liittyy myös sosiaaliset
tilanteet ja yhdessä ajaminen. Juuri
tällainen hetki kirvoitti mieleeni ajatuksen moottoripyöräkerhosta, kun ajelin
Keski-Suomen teillä yhdessä poikiensa
kanssa. Moottoripyöräkerhon perustaminen olisi mahdollisuus tutustua ja
verkostoitua muissa ammattikorkeakouluissa työskenteleviin motoristeihin,
joita ei välttämättä oppisi työn kautta
tuntemaan. Jotta moottoripyöräkerhon
voisi perustaa, oli tarpeen löytää
kollegoja, joilla on sama harrastus.
Kun uusi lukuvuosi 2010-2011 oli alkamassa, löytyi ydinryhmä, joka ryhtyi
perustamaan moottoripyöräkerhoa, joka
sai nimekseen MC Universities of
Applied Sciences Finland. Yhdessä
kanssani kerhoa olivat perustamassa
Hannu-Antero von Brandenburg,

Satu Hyökki, Mikko Karppanen ja
Taina Viiala. Yhdessä allekirjoitimme
10.10.-10 moottoripyöräkerhon
perustamisjulistuksen, jossa he
vakuuttivat kehittävänsä ja ylläpitävänsä ammattikorkeakouluissa innostusta moottoriurheiluun ja erityisesti
moottoripyöräilyyn, sekä kasvattavansa
mielenkiintoa moottoripyöräilyyn
erityisesti lakien-, asetusten-, liikennesääntöjen hengessä. Asetimme
tavoitteeksi myös kasvattaa moottoripyöräilyn liikennekulttuurin ja -turvallisuuden vaatimuksista selvillä olevia,
taitavia ja huolellisia kuljettajia sekä
edistää ammattikorkeakouluissa työskentelevien verkostoitumista, toisilta
oppimista ja työn iloa.
Mikko Karppanen teollisena
muotoilĳana loi moottoripyöräkerholle
tunnuksen, jota kerhon jäsenet voivat
ylpeänä kantaa. Hän loi moottoripyöräkerholle myös visuaalisen ilmeen
rakentaen moottoripyöräkerhon wwwsivuston (www.mcuas.fi). Moottoripyöräkerhon toimintaa käynnistettäessä
erityinen rooli oli myös Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelĳoilla (Laurea P2P,
Tikkurilan Laurea), jotka toteuttivat MC
Universities of Applied Sciences
Finland – moottoripyöräkerhon ensimmäisen kerholehden jo keväällä 2011
projektiopintoinaan. Sekä vuosittain
ilmestyvästä Wheelers-kerholehdestä

että vuosiseminaarista, joka järjestetään joka vuosi kesäkuussa eri ammattikorkeakoulussa, on muodostunut
vakiintuneita moottoripyöräkerhon
toimintamuotoja.
Kevään 2020 Koronaepidemia ei vaikuta
kerholehden ilmestymiseen, mutta
Poliisiammattikorkeakoulussa pidettäväksi suunniteltu vuosiseminaari on
jouduttu siirtämään pidettäväksi
myöhemmin. Onneksi epidemiakaan ei
estä moottoripyöräilyä ja kaikki
pääsevät käynnistämään ajokauden
suunnitellusti.
Toivotan kaikille upeita ajokokemuksia
ja turvallisia kilometrejä vuodelle 2020!

Jouni Koski
puheenjohtaja, 2010-2011 ja 2019-2020

Hallituksen
esittely
Kysymykset
1. Mistä moottoripyöräharrastuksesi
alkoi ja miten kauan olet harrastanut?
2. Millainen oli ensimmäinen
moottoripyöräkokemuksesi?
3. Mikä on ikimuistoisin
moottoripyöräkokemuksesi?
4. Millaisia moottoripyöriä sinulla on
ollut? Millaisen moottoripyörän
kenties haluaisit vielä hankkia?
5. Mitä moottoripyöräkerho (MCUAS)
on sinulle antanut?
6. Millainen side sinulla on ammattikorkeakouluyhteisöön?

Jouni Koski
puheenjohtaja

1. Ensimmäisen kipinän moottoripyöriin
sain viisitoistavuotiaana Tunturi Supersportilla ajellessa, mutta edesmennyt
isäni ei sallinut kevytmoottoripyörän
hankkimista. Hankin sitten ensimmäisen
moottoripyörän vasta vuonna 2007.
2. Vaikka en aluksi ollut innostunut siitä, kokeilin ajaa ystävän pyörällä. Olin
heti vakuuttunut, että tämä on uusi harrastukseni.
3. Ikimuistoisinta on ollut ajaa yhdessä
omien poikien kanssa, kun meillä kaikilla kolmella on nyt omat pyörät.
4. Minulla on nyt kolmas custom-pyörä
(Suzuki Intruder). On suurta hupia
suunnitella seuraavaa pyörää, mutta
mallia ja merkkiä en ole vielä päättänyt.
Se on luultavasti myös custom–pyörä.
5. Kerhossa olen päässyt tutustumaan
kolleegoihin eri ammattikorkeakouluissa
ja saanut upeita kokemuksia ajettaessa
kesäseminaarien yhteydessä yhdessä.

6. Siteeni ammattikorkeakouluyhteisöön
on vahva, sillä olen työskennellyt ammattikorkeakouluissa vuodesta 1996
lähtien. Nykyisin toimin Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorina ja toimitusjohtajana.

Kyösti
Väkeväinen
hallituksen jäsen

1. Nokia aikoina joskus 2000-luvun
alkupuolella kolleegalla oli moottoripyörä ja siitä tuli kipinä. Muistan, että jollain työporukalla olisi keskusteltu, että
ajettaisiin Route66. Ajattelin, että sinne
on päästävä mukaan ja tämä "kannusti"
hankkimaan pyörää itselle. Reissua
66:lle ei ikinä tapahtunut, mutta useampi työ- ja lomamatka ajettiin kolleegan kanssa.
2. Oma pyörä tuli ostettua käytettynä
Seinäjoelta (Moto-Seinäjoki). Honda
CB750. Mukava pyörä, jolla tuli paljon
ajettua.
3. Ikimuistoiset menee kyllä 2018 reissulle Kanadassa. Kalliovuoret olivat

upeita, tiet kunnossa, sää suosi. Reissu
kesti 10 päivää ja n. 3000 km.
4. Muutamia. Aloitin em:lla Honda
CB750:lla ja sitten 2006 ostin Honda
CBF1000 - ABSeilla, kun turvallisuusnäkökulmaa halusin lisää. Vuonna 2018
vaihdoin Yamaha FRJ1300, kun taas
mukavuudelle tuli enemmän tarvetta. Talvella 2018 löysin vuodelta 1972
olevan Honda CB450, joka oli tuunattu
Cafe racer tyyliseksi pyöräksi ja sillä tuli
ajeltua pikkumatkoja.
5. Loistavaa seuraa, kokemuksia ja
hyviä reissuja.
6. Noin viisi vuotta 2014-19 toimin
Laurea-ammattikorkeakoulun vararehtorina (TKI) ja nyt yhteistyötä korkeakoulusektorin kanssa jatketaan uuden
työn merkeissä.

Veĳo Ilmavirta
sihteeri

1. Mopoiässä 1960-luvun puolivälissä
kiinnostivat juuri markkinoille tulleet
80cc pikku-Hondat. Ne olivat sulavalinjaisia ja kauniita, käyntiääni pehmeä
kuin äidin Singerissä. Niitä ihailin, vaikka ajopelinäni oli kaikin puolin erinomainen Tunturi Trial vm. 1962 (ks. Wheelers 4 ja 7). Oma moottoripyörä tuli kuvioihin v. 1969, kun hankin pro gradu tutkimuksen kenttätöitä varten täysin
ilman huolenpitoa olleen, sähkövikaisen
IC Planetan. Vuosimalli oli 1950-luvun
lopulta. Kolmen ajokesän jälkeen pyörä
jäi odottamaan entisöintiä. Myin sen
kuitenkin pois 1989, etteivät pienet poikani vain leimautuisi tuohon rähilääseen.
2. Ajoin ensimmäiset mp-metrini tuolla
IC:llä. Se oli painava, musta ja kammottavan ruma rohju, mutta hyvä hiekkateillä ja maastossa, joissa paljon jouduin liikkumaan. Jos ajoi kuumalla koneella vesirapakkoon, mäntä leikkasi
kiinni, mutta irtosi saman tien, ja taas

mentiin. Laiskana ja varmatoimisena IC
oli hyvä ja turvallinen sisäänajopyörä
2007 alkaneelle motoristin uudelle tulemiselle. IC:llä ei voinut hurjastella tai
muutenkaan tehdä koiruuksia. Kertaakaan se ei jättänyt tielle.
3. MCUAS-seminaarimatkalla Jyväskylään v. 2015: Mahtavassa ajoporukassamme, minä letkan kärjessä ja alla
BMW R 1200 RT. Ajoimme pitkin Pulkkilanharjun upeaa kansallismaisemaa.
Sää oli taivaallisen komea ja kaikki sujui
paremmin kuin hyvin. Kypärän kaiuttimista soi maagisena Queenin ja Freddie
Mercuryn ”Bohemian Rhapsody”. Voiko
fiilis olla enää tätä vahvempi?
Toki yksin ajettu Lapin kierros loppukesällä 2014 oli toisenlainen hieno kokemus, joka toi rutkasti kokemusta ja
luottamusta omaan ajokykyyn. Saariston kierrosta komeampaa reittiä on vaikea löytää.
4. Olen kirjoittanut Wheelers N:ro 7:ssä
pyöräilyhistoriani ylä- ja alamäistä
yksityiskohtaisesti.
Aloitin mp-harrastuksen uudelleen v.
2007 Condor A 350 sotilaspyörällä, vm.
1975, joka oli ajettavuudeltaan erityisen
epäonnistunut mutta varsin silmää miellyttävä kokonaisuus. Jatkossa vaihtaessani pyöriä tähtäsin erityisesti turval-

lisuuteen ja ajettavuuteen. Vaihdoissa
moottorien koko kasvoi, ei tosin tarkoituksellisesti. Pyöriäni ovat olleet Honda
CBX 550, BMW R 45, BMW R 100 RT ja
BMW R 1100 RT. Nykyinen matkapyöräni on v. 2014 alkaen ollut BMW R 1200
RT vm. 2005. Harrastepyöränä on museoitu BMW R 35 (ks. Wheelers 5). Kun
joskus jään motoristina ”eläkkeelle” ajelen satapiikki-Hondallani (CB 125T, museopyörä vm. 1987) ja tietysti Pappamopoillani (6 museomopoa). Kaiketi
jossakin vaiheessa joutunen hankkimaan kaatumattoman pyörän (ks.
Wheelers 9), jos sellaisia on myytävänä,
tai jonkin 3-4 -pyöräisen.
5. Paljon ajokokemusta, hyviä ystäviä ja
ajokumppaneita, ryhmässä toimimisen
ja ajamisen taitoja, ja mikä tärkeintä,
malttia ja itsehillintää ajosuorituksessa.
Ilman MCUAS:ia ja yhteisiä ajoreissuja
olisin lopettanut mp-harrastuksen pari
vuotta sitten, sillä yksin ajelu pääosin
lähiseudun teillä ilman sen kummempaa
päämäärää alkoi kyllästyttää. Kiitos
MCUAS!
6. Työskentelin Laureassa v. 2010-2012
ennen eläkkeelle jäämistä 10/2012. Nyt
olen Laurean senioriyhdistyksen jäsen
ja vierailen Tikkurilassa silloin tällöin
tuttuja tapaamassa.

Johanna
Miettunen
varapuheenjohtaja

1. Moottoripyöräharrastus lähti käyntiin
kesällä 2010, kun hankin ensimmäisen
ja yhä ajossa olevan prätkäni, Honda
CBF 600N.
Nyt alkaa siis 11. kausi yhdessä. Kyse
oli rakkautta ensi silmäyksellä -tyyppinen äkillinen hullaantuminen. Kun
näin pari tuhatta kilometriä ajetun hepan motskarikaupassa, ostopäätös syntyi saman tien.
Prätkäkortin ajoin heti normikortin perään vuonna 1993. Ajoneuvokuumetta
esiintyi aika ajoin nuoruusvuosina, mutta monista syistä johtuen prätkää ei tullut hankittua aiemmin.
2. Ensimmäinen moottoripyöräkokemus
on autokoulusta, jossa pyöränä oli jokin
katuenduro. Jotenkin mielikuvissa on
Kawasaki KLE 500, mutta onko se voinut olla noin iso pyörä silloin… Muistan,
että ajaminen oli helppoa ja luontevaa
jo silloin.

Kerran kävin koeajamassa jotain vanhaa
Hondaa, mutta sitä en saanut ostaa.
Varsinainen ensimmäinen oman pyörän
kanssa saatu kokemus oli, kun ajoin
Hondani ulos kaupasta kohti kotia.
Edellisestä moottoripyöräajostani oli
noin 17 vuotta aikaa.
Jännitti aika paljon, ratsu sammui pari
kertaa ensimmäisiin liikennevaloihin,
mutta sisukkaasti hoidin ajokin kotiin –
kävin tosin kaverin luona matkalla
kylässä näyttämässä ajopeliä. Samana
kesänä sitten ajoin Helsingistä Pori
Jazzeille ja sieltä palattuani Kemiin. Puristin niin paljon ranteitani, että ne piti
hoitaa parin päivän kylmä-koho-kompressio -menetelmin ja särkylääkkein
kuntoon. Kävi selväksi, että olin hankkinut myös liian pienet, kiristävät ajohanskat.
3. Yksi ikimuistoisimmista reissuista on
varmasti yksin seikkailemani Suomi
Tour 2011 (heinäkuun loppuviikot – elokuun alkuviikko), jossa siis ajelin ensin
Helsingistä Kotkan kautta mm. Nurmekseen. Sieltä Kuusamoon, sukulaisia
moikkaamaan Sallaan ja Sodankylään,
sieltä Ivaloon. Inarinjärven rannalla vietin telttayön ja aamulla pulahdus aika
kylmään järveen. Päätin lähteä sunnuntaiajelulle Norjan puolelle ja päädyin lopulta piipahtamaan keskiyöllä Altassa.
Nukkumispaikkaa en ollut varannut, ja

kaikki paikat vaikuttivat olevan kiinni.
Pakko oli lähteä ajamaan alaspäin kohti
Suomen rajaa. Oli kyllä yksi koleimmista ajomatkoista. Oli lopen uupunut ja
kylmissäni, kun viimein maltoin pystyttää teltan Muonion kankaille. Oli pakko
saada unta. Aamulla matka jatkui alas
Tornionjokivartta. Mahtava seikkailu,
jonne mahtui auringonsäteitä, rankkasateita, päivänvaloa, yötöntä yötä, soilta hohkavaa kylmyyttä ja lukuisia kohtaamisia ystävien ja tuntemattomien
kanssa. (Vieressä kuva reissun suunnitelmasta. Norjan kohdalla poikkeama)
4. Vain tämä nykyinen. Kiinnostaisi samantyyppinen pyörä, ehkä voisi olla vähän isompi, jotta ajo olisi mukavampaa
isoilla moottoriteillä.
Pidän retropyöristä, sporttisista maantiepyöristä. Katteita en välttämättä tarvitse. Ajoviima on osa motskarilla etenemistä! Katselen aina välillä valmistajien uusia mallistoja, mutta mikään ei
vielä ole ohittanut ensirakkauttani.
5. Olen saanut tutustua mahtaviin ihmisiin, joihin en varmasti muuten olisi
törmännyt. Elämän- ja kokemuspiirin
laajennusta, hienoja retkiä ja reittejä on
päässyt ajamaan yhdessä.
Ajoseminaarien kohteet ovat avartaneet
tietämystä myös eri ammattikorkeakoulujen vahvuuksista. Monesti on tullut

tunne, että meillä on Suomessa hieno
koulutusjärjestelmä ja nuorille (ja muillekin) on paljon valinnanvaraa. Kannattaa siis uskaltautua omista tutuista piireistä ulos isompaan maailmaan.
6. Vahvin side on oman työn kautta.
Olen suunnittelĳa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjastossa. Opiskelĳoiden ja henkilökunnan kanssa on arkisin
paljon asiakaspalvelukontaktia, mutta
myös muutakin yhteistyötä. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kirjastojen
yhteinen 3AMK-kirjastot on tuonut uusia
kollegoita ja yhteistyömuotoja. Myös
muihin samaa kirjastojärjestelmään
käyttävien ammattikorkeakoulujen
(HAMK, Diak, Xamk, Arcada, Humak,
Centria) kesken tehdään järjestelmään
liittyvää kehittämistä yhdessä.

Lassi Tissari
jäsenrekisteri,
rahastonhoitaja

1. Mopoilusta ja mantsapyörästä se alkoi, reilut 50 vuotta sitten.
2. Mantsapyörällä, italiainen 125 cc,
tukkiteitä pitkin kovaa sladissa aina kun
se oli mahdollista. 1971 saatu mp-kortti antoi sitten mahdollisuuden ajella
isommallakin pyörällä paikasta toiseen
porukallakin. Siihen aikaan mp-kortilla
saattoi 16 vuotias ajaa niin isoa mopoa
kun rahkeet riitti.
3. Vuosi 1973, Kontioralli Lentualla.
Lähdettiin illalla Pyhtäältä kohti Lentuaa, satoi ja olin lievässä flunssassa. Tultiin alkuyöstä rallipaikalle, teltta nopeasti pystyyn ja sitten nukkumaan. Satoi
koko yön ja aamupäivällä kun herättiin,
niin huomattiin, että telttapaikan valintaan olisi pitänyt kiinnittää enemmänkin
huomiota. Teltassa oli vettä riittävästi,
olimme pystyttäneet sen notkelmaan,
soiseen mukavan pehmeään maas-toon.

Kamat kasaan ja kotiin. Sateen
sattuessa sateessa.
4. Kaikenlaisia, ”perinteisistä” 70-luvun
japseista kyykkypyörän ja customin
kautta matkapyöriin. Ehkä vielä joskus
pääsisi oman Tuutin sarviin. Tai sitten
ei.
5. Antanut mahdollisuuden tutustua eri
ammattikorkeakouluyhteisöjen mphenkisiin työntekĳöihin.
6. Laureassa lehtorina vuodesta 2000.
Aamukammassa vielä jokunen piikki
jäljellä.

Mikko Karppanen
webmaster

1. Mp harrastus alkoi nuoruuden mopo
kauden jälkeen uudelleen noin 1998 kun
hankin käytetyn Suzuki 650 GR moottoripyörän.
2. Nuorena noin 16 v Lappeenrannassa
katselin usein ihaillen moottoripyöräliik-

keen ikkunassa ollutta Hondan kevytmoottoripyörää, haaveeksi jäi Honda
CB 100 K1. Vanhempani eivät oikein innostuneet asiasta ja sinne kauppaan se
jäi, ikkunaan takaa ihailtavaksi.
3. Mieleenpainuvin reissu monien joukosta oli kun lähdin katsomaan ensimmäistä Muistojen Imatranajoa (muistaakseni 1999). Matka sujui oikein hyvin
siihen asti kun päätin kurvata Lappeenrannan kohdalla tankkaamaan.
Hieman ihmettelin kun ihmiset katselivat varsin pitkään minun suuntaan kun
saavuin huoltoaseman pihaan. Aika pian
selvisi että he eivät olleet katselleet minun hienoa moottoripyörää tai sen komeaa kuljettajaa vaan jonkinlaista savuvanaa jonka jätin jälkeeni...
Tarkemmin tutkittuani asiaa selvisi että
moottorin venttiilikoneiston kannen yksi
pultti oli pettänyt ja sen myötä öljyt valuivat pitkin moottorin kylkeä pakoputken päälle ja olivat sotkeneet koko
moottoripyörän kyljen sekä housujen
lahkeen. Ensimmäiseksi piti siivota
moottorin kylki ja pakoputki sekä omat
asusteet, onneksi olin huoltoasemalla
jossa pyyhepaperia oli riittävästi. Nytkö
matka katkesi tähän pieneen mutta
erittäin kiusalliseen vikaan, jonkin aikaa
asiaa pohdittuani virittelin useita “mus-

Kysymykset
1. Mistä moottoripyöräharrastuksesi
alkoi ja miten kauan olet harrastanut?
2. Millainen oli ensimmäinen
moottoripyöräkokemuksesi?
3. Mikä on ikimuistoisin
moottoripyöräkokemuksesi?
4. Millaisia moottoripyöriä sinulla on
ollut? Millaisen moottoripyörän
kenties haluaisit vielä hankkia?
5. Mitä moottoripyöräkerho (MCUAS)
on sinulle antanut?
6. Millainen side sinulla on ammattikorkeakouluyhteisöön?
tekala” lenkkejä siten että ne kiristivät
venttiilikoneiston kantta riittävästi.
Öljyy oli liian vähän jäljellä moottorissa
joten hain SAE 10-40 öljyä huoltoasemalta ja lisäsin ne koneeseen. Lähdin
ajamaan kohti Imatraa ja samalla tarkkailin vuotaako venttiilikoneisto edelleen. Vuotoa ei ollut ja näin jatkoin matkaa. Tämä viritys kesti koko reissun
ajan. Sen pultin ja kierteen korjaaminen
myöhemmin on ihan oma tarina...

4. Yamaha 80 cc, Suzuki Gr 650, Ducati
Paso 750, Kawasaki 750 Zs. Seuraava
moottoripyörä voisi olla museorekisteröity Mp merkki ja malli on vielä avoin.
5. Kerho on antanut mahdollisuuden tutustua mielenkiintosiin ajoreitteihin ympäri Suomen, on ollut mahdollisuus tavata ja tutustua erilaisiin ihmisiin ja
paikkoihin. Yksi tärkeimpiä mahdollisuuksia on ollut tutustua toisiin ammattikorkeakouluihin seminaarien yhteydessä.
6. Työskentelen Laurea-ammattikorkeakoulussa Tikkurilan toimipisteessä lehtorina liiketaloudessa. Olen yksi MCUAS
yhdistyksen perustajista.

Eric Pollock
hallituksen
jäsen

1. After graduating from High School in
1968, I purchased a new Honda 350 for
600 dollars. I rode it for two years to
college, It got stolen, and I bought
another one, and rode it for two more
years, until graduation in Architecture.
That makes 51 years ago.

2. My most exciting first experience was
a trip on the Honda 350 in 1970 from
California to New Mexico, and across the
border to Chihuahua, Mexico. I had a
backpack strapped to seat behind me. I
visited a friend working in a Catholic
mission. I travelled alone, and didn't
know any Spanish! Great trip.
3. The best trip I ever had was a Route
66 tour in 2010, two grandpas cruisin
around Wester USA and Canada for 10
days. We rented Harleys from San
Francisco, drove north to Vancouver,
BC, then back south through Oregon
and Nevada to Las Vegas, and actually
only a short piece of route 66. IT
actually doesn't exist anymore. We
drove across Death Valley at 5 am
before sunrise, to miss the heat.
California Highway 1 along the Pacific
coast was still open then all the way
back to San Francisco.
4. I have a 1968 Triumph Bonneville
with vintage plates and museum
registration, and a 2010 Triumph
Speedmaster.
My goal is to restore a pre -1980 HD
Police, with museum registration.
5. You would think that a bikers' club is
to talk about bikes, but on our annual

trips, we talk about our work, the
students, the teachers, what works,
what doesn't. It is the best therapy
ever. Somebody else is even more
miserable than yourself!
6. I have been teaching engineers at
Metropolia UAS for 31 years, after ten
years in private architecture offices. The
most rewarding work job of all; my
'products ' are all over Finland, and
virtually every job site I visit, there is
one my former students.
One more story. In the production
engineer (rakennusmestari) class, one
guy didn't do his homework. I told him
aggressively, "gimme 10". That means
10 pushups. Just to show him I was
serious, I did 10 pushups too! He did his
homework.

Kiinnostuitko yhdistyksen
toiminnasta?
Voit liittyä MC UAS FINLAND ry:n jäseneksi, jos työskentelet suomalaisessa
ammattikorkeakoulussa. Täytä lomake
osoitteessa www.mcuas.fi. Saat tiedon
jäsenyydestä sähköpostiisi.
Jäsenmaksu on 30 euroa / vuosi.

Kuva: Harley-Davidson

Mistä on motoristit tehty?
Teksti Valtti Mustajärvi, kuvat Unsplash

“Mistä on pienet tytöt tehty?
Sokerista, kukkasista,
inkivääristä, kanelista.
Niistä on pienet tytöt tehty.

Mistä on pienet pojat tehty?
Etanoista, sammakoista,
koiran häntätupsukoista.
Niistä on pienet pojat tehty."
Englantilainen kansanruno,
suom. Kirsi Kunnas

Motoristien stigma

Naiskuljettajien määrä on kasvussa

Tämä tunnettu loru tuo muistoja monelle jo lapsuudesta. Kyseisiä vastauksia
pohdittuaan jokainen on varmasti osaltaan saanut selville, etteivät nämä reseptit päde ihan joka yksilöön. Ja näin
on laita myös motoristeilla. Jos kysyisi
ihmisiltä, jotka eivät motoristeja tunne,
mistä motoristit on tehty, he saattaisivat
vastaukseksi sopertaa jotakin pelottavasta parrakkaasta sedästä ison harrikan selässä. Tämäkin on ikävä kyllä
vain tarinoiden, sarjojen ja elokuvien
ruokkima harhakuva, sillä motoristeja
tuntevilta ihmisiltä kysyttäessä motoristit ovat vähän kuin iso perhe, jossa
kaikkia arvostetaan, ajoi millä pyörällä
tahansa. Motoristi voi myös olla kuka
vain; keski-ikäinen mies, perheen äiti
tai vasta moottoripyöräkortin suorittanut nuori. Täydellistä vastausta emme
siis kysymykseen “Mistä on motoristit
tehty?” saa, mutta sen sĳaan voimme
internetin ansiosta tutkailla, millainen
on keskivertomotoristi.

Keskivertomotoristi on mies. Ainakin
YLE:n (2019) artikkelin mukaan, jossa
Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja
Marja Kuosmanen arvioi, että vain noin
20 prosenttia kuljettajista on naisia.
Ladies' Bike Club WIMA Finland ry:n
puheenjohtaja Pirjo Kivimäki uskoo
luvun olevan jo suurempi sekä naismotoristien määrän olevan kasvussa.
Vuonna 2019 Trafi:n mukaan moottoripyörän ajoon oikeuttavia ajolupia oli
voimassa yhteensä 180 tuhatta. Miehillä
oli lupia suurin piirtein tuplasti enemmän kuin naisilla, noin 120 tuhatta.
Tilastohan ei kuitenkaan varsinaisesti
kerro käyttävätkö ajoluvan omaavat
ihmiset oikeuttaan ajaa moottoripyörällä, sillä vanhat ajokortit sisältävät
autolla ajo-oikeuden lisäksi luvan ajaa
myös moottoripyörää. Tämän takia ajolupia ei mittarina kannata pitää kovin
luotettavana.

Suurin osa pyöristä kulkee etelässä

Löytyykö vääntöä?

Tunnusta merkkiä!

Missä keskivertomotoristi asuu?
Oletettavasti Uudellamaalla tai sen
läheisyydessä, ainakin asukasluvun
perusteella. Liikennefakta.fi:n mukaan
vuoden 2018 lopussa Uudellemaalle oli
rekisteröity jopa 25% moottoripyöristä,
Pirkanmaalle 10%, Varsinais-Suomeen
9%, Pohjois-Pohjanmaalle 7% ja loput
maakuntiin ympäri Suomea vaihdellen
1-5% välillä. Kuten odottaa saattaa,
keskiverto moottoripyöräkuski asuu
Etelä-Suomessa.

Keskivertomotoristi pitää moottoripyöränsä rekisteröitynä liikennekäyttöön vuoden ympäri, kun taas lähes
neljäsosa rekisteröi pyöränsä liikennekäyttöön vain kesäkaudeksi. Trafin:n
reilut 160 tuhatta tieliikenteeseen rekisteröityä moottoripyörää kertovat, että
jopa 40% suomalaisista ajaa 500-1000
kuutioisella pelillä. Yli tuhat kuutioisilla
30% ja loput alle 500 kuutioisilla sekä
kevareilla.

Perusmotoristin suosikkimenopeli on
merkiltään Honda, jolla 33 tuhatta
suomalaista ratsastaa. Hondalla on
selkeä kuuden tuhannen pyörän ero
toisiksi suosituimpaan Yamahaan.
Japanilaismerkit ovat kattavasti
edustettuina suomalaisten suosikkipyörissä, sillä kolmanneksi sĳoittuva
merkki on myös japanilainen Suzuki.
Suzukeja pitäisi olla liikenteessä noin
22 tuhatta.

Toisaalta asukasmäärään suhteutettuna
keskivertokuski ei asu Uudellamaalla,
missä vain 4%:lla asukkaista on
moottoripyörä. Eniten moottoripyöriä
asukkaita kohden on rekisteröity EteläPohjanmaalle, jossa rekisteröityjä
pyöriä oli lähes 7%.

33 000

27 000
22 000
Suosituimmat moottoripyörämerkit Suomessa

Risto
Tiedämme nyt suunnilleen, millainen on
keskivertomotoristi. Jotta pääsisimme
pureutumaan astetta syvemmälle
perusmotoristin kypärän alle, tavoitimme haastateltavaksi eteläsuomalaisen
Riston. Hän on moottoripyöräharrastaja,
joka sopii täysin perusmotoristin
tunnus-merkistöön. Risto on omakotialueella asuva perheellinen mies,
useamman lapsen isä. Hän kertoo itse
hurahtaneensa moottoripyöräilyyn
mopoiluiässä, vaikka olikin pitkään
ilman pyörää aikuiselämän käynnistyttyä. Nyt monta pyörää koettuaan hän
on päätynyt pidempään, jo kuuden
vuoden suhteeseen nykyisen Hondansa
kanssa, eikä tarvetta vaihtaa ole tullut.
Kuutioita Hondasta löytyy noin 750.
Niitä Risto ulkoiluttaa pääasiassa kesäkaudella, toukokuun alusta syyskuun
loppupuolelle. Tänä vuonna Honda on
saanut kyytiä jo maaliskuussa poikkeuksellisen lumettomuuden ja mainioiden
ajokelien vuoksi.
Riston harrastaminen koostuu huviajeluista hyvillä keleillä iltaisin ja ihan
omassa rauhassa, sillä vaimo ei ole
innostunut samalla tavalla pyöräilystä.
Ristolle kuitenkin sopii yksinajo ja sen
tuoma rauha. Hän kuvaa moottoripyöräilyn suolan olevan juuri vapaus. Ja
ajaminen. “Autoa ohjataan, mutta
moottoripyörää ajetaan”, Risto kuvailee.
Hän jatkaa, että moottoripyörät ovat
usein myös paljon persoonallisempia
kuin autot. Omistajat ymmärtävät
monesti enemmänkin pyörien päälle ja
tykkäävät nähdä vaivaa osien vaihdossa, huollossa tai muuten vain
estetiikassa. Onhan moottoripyöräily

kuitenkin harrastus ja harrastuksen tuleekin olla jokaisen
itsensä näköinen.
Muutaman kerran kesässä Risto käy moottoripyörätapaamisissa ja noin kerran vuodessa pidemmällä
ajoreissulla. Pidemmillä matkoilla aikaa saattaa kulua
useampi päivä ja kilometrejä kertyä tuhansia. Erityiseksi moottoripyöräilyyn liittyväksi muistokseen
Risto kuvaa yhdessä poikansa kanssa tehdyn yli
viikon kestäneen matkan Lofooteille. Pohjois-Norjassa sĳaitseva saariryhmä on tunnettu kohde
motoristipiireissä. Kelit, maisemat ja seura olivat täydellisiä niin mennessä kuin tullessakin.
Ehkäpä moottoripyöräilyssä on kyse juuri
siitä.

Mistä siis on motoristit tehty?

Vauhdista, vapaudesta,
kesäiltojen rauhasta,
retkikohteiden hohteista,
ja teistä aamunkosteista.
Metsän reunan peurasta,
muistoista ja seurasta.
Niistä on motoristit
tehty.
-Valtti Mustajärvi

Kuvaaja Nicki Eliza Schinow, Unsplash

Suomen parhaimmat
reitit ja matkakohteet
Teksti: Rebecca Kärkkäinen

Kuvat: Google, Pixabay, Flickr

Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Suomi on
täynnä kauniita teitä, upeita matkakohteita ja mitä
erikoisempia nähtävyyksiä. Lähde seikkailemaan kotimaan
asvalttiviidakkoon ja löydä yhä toistaan mielenkiintoisempia
pysähdyspaikkoja. Oletko kuullut Mahlun Maapallopatsaasta,
Posion Korouomasta, perhostalo Botaniasta tai Kammikylästä? Jos jokin näistä nähtävyyksistä on vielä tuntematon,
voi olla, että tästä jutusta saat poimittua mielenkiintoiset ja
uudet vinkit seuraavaan kesäreissuun.

Keski-Suomi
Metsän puut havisevat. Jossain laulaa
pajulintu. Sanotaan, ettei KeskiSuomeen liity suuria tunteita ja se
saattaa helposti matkakohteena jäädä
muiden vaihtoehtojen varjoon. LänsiSuomen rannikot, Itä-Suomen oma
mielenkiintoinen identiteetti tai PohjoisSuomen upea luonto houkuttaa matkailĳoita usein helpommin luokseen kuin
Keski-Suomen mökkimaisema. KeskiSuomi näyttäytyy luontona ja ympäristönä, metsinä, järvinä, luontokohteina.
Nähtävyyksiä ja upeita maisemia ei
tältä alueelta siis puutu, kun vain lähtee
rohkeasti mieli avoinna tutustumaan.
Kuten jämsäläinen sananlasku kuuluu:
matka on menevän mielessä!

Keski-Suomessa ei reittivaihtoehdoille
näy loppua ja sieltä saa kätevästi
jatkettua matkaa, vaikka pohjoiseen.
Päĳänteen maisemareitti on valittu
monissa eri kilpailuissa Suomen kauneimmaksi reitiksi, eikä syyttä. Kyseinen upea ajoreitti alkaa Vääksystä ja
kulkee Pulkkilanharjun, Sysmän ja
Luhangan kautta teitä 314 ja 410.
Päätepisteeseen Korpilahdelle
saavutaan kauniin Kärkisten köysisillan
jälkeen. Tämä monipuolinen
maisemareitti kiteyttää suomalaisuuteen kuuluvan mökkimaiseman sekä
Suomen luonnon kauneuden 130
kilometrin matkalle. Vaikka JärviSuomen henkeäsalpaava vesistö pitää
pintansa ihmisten mielissä, haastaa
Pulkkilanharjun järvimaisema matkailijan pysähtymään ja rauhoittumaan sen
äärelle.

Varaa aikaa näihin:
• Toivakan kirkko
• Leivonmäen kansallispuisto
• Suolahden Vanha Asema
• Panimo Hiisi
• Jyväskylän Ilmavoimamuseo
Käy pyörähtämässä täällä:
• Laukaan Saraakallion maalaukset
• Mahlun Maapallopatsas
• Kuokkalan silta
• Toivolan vanha piha
• Hitonhauta

Poikkea Kalkkisten kylän viini- ja
marjatilalla, pistäydy Petäjäveden
vanhalla kirkolla tai kierrä ikiklassikko
Alvar -Aallon museo. Vuosina 17631765 rakennettu kirkko huokuu historiaa ja kertoo suomalaisen kansan arjen
tarinaa neljältä vuosisadalta. Tämä
vanha kirkko on valittu Unescon maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena
esimerkkinä pitkän pohjoismaisen
puukirkkoarkkitehtuurin ja hirsirakentamistaidon perinteestä. Lähellä Saarijärvellä törmäyskraatterĳärven rannalla
sĳaitseva Kivikauden kylä on Suomen
vanhin ja laajin esihistoriakohde, jossa
ei mielenkiintoiset tarinat tai tekeminen
lopu. Kesäisin myös Sysmän kulttuuririennot ovat vertaansa vailla!

Yksi Keski-Suomen kesätapahtumista on
Joutsassa järjestettävä Joutsa Chopper
Show, joka täyttää alueen moottoripyöristä, motoristeista, yleisöstä ja aktiviteetista. Chopper Show tarkoittaa
nimensä mukaisesti taidokkaasti rakennettujen moottoripyörien näyttelyä.
Jatka matkaa Joutsasta pohjoiseen
Kajaaniin päin ja koe Suomen viidenneksi suurin järvi Oulujärvi ajamalla se
ympäri tietä 8820. Poikkea tällä matkalla Kuapissa, maailman pienimmässä
ravintolassa Iisalmen satamassa. Suurella joukolla ei tähän ravintolaan
kannata puskea, sillä kahdeksan neliömetrin kokoiseen ravintolaan mahtuu
tarjoilĳan lisäksi kaksi asiakasta.

Itä-Suomi
Järvimaisemat, eloisat ja monipuoliset
paikkakunnat, luonnon ja kulttuurin
tasapaino. Itä-Suomella on tarjota
matkailĳalle monipuolinen kattaus
kauniita ajoreittejä, hieman historian
havinaa sekä aitoa suomalaista kulttuuria. Idästä löydät myös suuret kesäkaupungit täynnä mielenkiintoista puuhaa.
Pysähdy leppoisassa Kuopiossa maistelemassa perinneherkkuja, tutustu
oopperakaupunkina tunnettuun Savonlinnaan tai nauti Lappeenrannan
karjalaisesta vieraanvaraisuudesta.
Järvi-Suomen reitit takaavat kauniit
vesistöt sekä mielenkiintoiset pysähdyspaikat. Yksi BMW:n Suomen kaunein
reitti -kilpailun finalisteista oli ajoreitti
Ristiinan ja Puumalan välillä. Tie 4323
kulkee Saimaan viertä Varkaantaipaleen
ja Astuvansalmen kautta Puumalansalmen siltaa pitkin Puumalaan. Tämä

tienpätkä on osa Vihreän kullan
kulttuuritietä, joka jatkuu kokonaisuudessaan Parikkalan Särkisalmelle.
Vihreän kullan kulttuuritien idean
toteutus valmistui vuonna 2000 ja reitin
pituus on noin 250 kilometriä. Tämän
reitin varrella voi käydä tutustumassa
esimerkiksi Taidekeskus Salmelaan,
jonka toimintaan kuuluu erilaisia näyttelyitä, konsertteja ja kilpailuja. Taidekeskuksen yhteydessä on myös Maisemapuisto, johon kuuluu vesipuisto, huvimajat sekä kulttuuriravintola. Jatka
matkaasi Brahelinnan rauniolle, joiden
läheisyydessä näkökalliolla sĳaitsee
Dunckerin kivi, ristiinalaisen Suomen
sodan sankarin J. Z. Dunckerin (17441809) muistokivi.
Itä-Suomen aktiviteettirikkaimmat
kaupungit ovat ehdottomasti Kuopio
sekä Savonlinna. Kuopiosta löytyy
nähtävyyksiä ja kulttuuria, herkullisia

ravintoloita, aktiviteettia ja urheilua
sekä paljon ostosmahdollisuuksia.
Vaikka Kuopiossa on tekemistä ympäri
vuoden, herää se aivan uudella tavalla
kesäisin eloon. Kuopion tori, toiselta
nimeltään Mualiman napa, tarjoaa
matkailĳalle parhaimpia kesäherkkuja ja
ohjaa ulkoilĳaa Puĳon kauniille ulkoilualueelle. Puĳon tornista näkee, miltä
kesäinen Kuopio näyttää kokonaisuudessaan ja Kallaveden sisäristeilyllä
pääsee mukaan aitoon kuopiolaiseen
tunnelmaan. Kuopion Rauhalahdessa
sĳaitsee myös aito 50-luvun jätkänkämppä, jossa on asunut emännän
lisäksi yli 60 tukkĳätkää. Tämän
kämpän pihassa on ”mualiman suurin”
savusauna, kaksi laavua sekä luontopolku. Rentouttavan savusaunan jälkeen
laavulla voi paistaa makkarat ja
pulahtaa vielä lopuksi uimaan.

Ajoita matkasi niin, että reissun varrella
on aikaa poiketa Lappeenrannassa
kiertämässä Lappeenrannan hiekkalinnat. Hiekkalinnan veistokset rakentuvat kilpailun muodossa, ja kisailĳat
saapuvat tapahtumaan myös Suomen
rajojen ulkopuolelta. Hiekkalinnan
alueelle luodaan tapahtuman ajaksi
paljon muutakin aktiviteettia, vaikka jo
pelkästään veistokset itsessään ovat
näkemisen arvoisia. Kesällä Hiekkalinnalta on mahdollista lähteä melontasaunalautta- ja pyöräily-saunalauttayhdistelmäretkelle, joihin sisältyy lisäksi
upeat Saimaa Geoparkin kohteet.

Varaa aikaa näihin:
• Outokummun Vanha kaivos
• Valamon munkkiluostari
• Kolin kansallispuisto
• Hermannin viinitila Ilomantsissa
Käy pyörähtämässä täällä:
• Astuvansalmen kalliomaalaukset
• Joensuun perhostalo Botania
• Parikkalan patsaspuisto

Etelä-Suomi
Etelä-Suomesta on kehittynyt koko
maan tiheimmin asuttu alue, jonka
kruunu on pääkaupunkimme. Helsinki
on Suomen pääkaupunkina sellainen
paikka, jonne matkustavat löytävät
varmasti tekemistä useaksi päiväksi.
Helsingin klassisten nähtävyyksien,
kuten Tuomiokirkon, Eduskuntatalon,
Suomenlinnan tai Kauppatorin lisäksi
myös muualta Etelä-Suomesta löytyy
paljon mielenkiintoista nähtävää.
Helsingissä seikkailevan kannattaa
ehdottomasti yöpyä Suomen rokkaavimmassa hotellihuoneessa – Rock ’n’
Rose room:issa. Helsingin Punavuoressa
sĳaitsee Radisson Blu Aleksanterihotelli, jossa yhtenä uniikkina kokemuksena voi varata Hurriganesin Remu
Aaltosen suunnitteleman huoneen, jossa
yöpyminen on elämys. Helsinki on myös
tunnettu sen olutravintoloista, jotka
sĳaitsevat ympäri Helsinkiä. Päivän
Helsingissä voi viettää pääkaupungin
kauneimpia nähtävyyksiä ihastellen ja
illalla suunnata Punavuoresta Puotilaan
tai Kalliosta Kaisaniemeen maan hienoimpia oluita maistellen. Olutkierrokselta kannattaa kuitenkin vetäytyä
nukkumaan ennen aamuauringon
nousua, onhan jäljellä vielä vaikka ja
mitä nähtävää!
Ota välimatkaa Helsingin keskustaan ja
lähde ajelemaan ja tutustumaan hieman
kauemmas. Hienoja ajoreittejä löytyy
myös Etelä-Suomesta. Lähde tutustumaan ihanaan kesäkauden kuumimpaan
tapahtumakaupunkiin Hankoon, jota
kutsutaan Suomen eteläksi. Hangosta
löydät hyljesafarin sekä erilaiset risteilyt
saariston historiallisiin

majakkarakennuksiin, kuten Pohjoismaiden korkeimpaan Bengtskäriin. Hangossa on kolmenkymmenen kilometrin
verran hiekkarantaa ja paljon erilaisia
merellisiä aktiviteettejä. Jatka Hangosta
Raaseporiin, josta löytyy idyllinen vanha
kaupunki sekä viehättävä tunnelma.
Käväise Frimanin herkkukaupassa sekä
juustolassa Tenholan kylässä! Erilaisia
kulttuuritapahtumia, designia, taidetta
sekä käsityötä löydät historiallisesta
Fiskarsin Ruukista. Raaseporissa Karjaalla sĳaitseva Mustion Linna houkuttelee kävĳöitä viehättävällä miljööllään
sekä linnan jännittävillä historiankertomuksilla. Kun Raaseporin nähtävyyksien jälkeen kulkee tie 52 Teĳon
kautta Saloon, voi pysähtyä idyllisissä
ruukkikylissä Mathildedalissa tai Kirjakkalassa.
Varaa aikaa näihin:
• Kaarteen sotamuseo
• Söderlångvikin kartano
• Vehoniemen automuseo
• Hämeenlinnan vankilamuseo
• Fazer vierailukeskus
Käy pyörähtämässä täällä:
• Haltialan motoristikahvila
• Kiikunlähde
• Kulttuurisauna
• Hvitträsk

Länsi-Suomi
Länsi-Suomeen matkustaessa kannattaa
suunnitella tarkkaan omanlaisensa
reissu, sillä nähtävää ja tekemistä löytyy. Länsirannikolla sĳaitsee sympaattisia kesäajan matkailukaupunkeja,
kuten Rauma, Pori sekä Naantali.
Yksi Suomen kauneimmista tienpätkistä
sĳaitsee Ruoveden ja Tampereen välillä.
Reitti kulkee Muroleen kanavalta Kapeen
kautta Tampereen Terälahdelle. Toinen
ihastuttava vaihtoehto Länsi-Suomen
reissulle on reitti länsirannikolla Merikarvia-Pori-välillä. Merellinen siltareitti
Merikarvialta kulkee tietä 2680 Ahlaisille
ja Mäntykallioon. Tämä tienpätkä on
vain viidenkymmenen kilometrin pituinen, mutta rannikkoreittiä voi pidentää
aloittamalla reissun esimerkiksi Raumalta ja päättämällä sen tutustumalla
Vaasan kaupunkiin. Tämän reitin varrelta löytyy kauniita maisemia, paljon
erilaisia nähtävyyksiä sekä tunnettuja
matkailukaupunkeja täynnä nähtävää ja
tehtävää. Rauma on Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki, jonka ehdoton
päänähtävyys on Pohjoismaiden laajin
yhtenäinen puukaupunkialue Vanha

Rauma. Täällä sĳaitsee
Sammallahdenmäki, joka on
Skandinaavisen pronssikulttuurin
hautaröykkiöalue. Ajoita reissusi Raumalle Pitsiviikko-tapahtuman aikana,
jolloin luvassa on musiikkia, tanssia
sekä ruokaa. Raumalta jatkaessa reittiä
ylöspäin, saavutaan Porin viihtyisään
kaupunkiin, joka on pitkän historiansa
aikana palanut yhdeksän kertaa.
Hyvällä säällä Porin Yyterin hiekkarannat vetävät vertoja Kalajoen hiekoille.
Lukuisten suosituimpien nähtävyyksien
lisäksi Porissa on hauskoja pieniä
erikoisuuksia, kuten esimerkiksi ruostunut maantie sekä minikokoinen liikenneympyrä. Kaanaassa sĳaitseva pigmenttitehdas on vuosikymmenien aikana
onnistunut levittämään ferrosulfaattinimistä kemiallista yhdistettä Tahkoluodon satamaan, jonka seurauksena
pitkä pätkä maantietä on värjäytynyt
ruosteenpunaiseksi tienviittoja sekä
kasveja myöten. Vanhallakoivistolla
sĳaitsee pienenpieni liikenneympyrä,
joka herättää kummastusta. Kokonsa
lisäksi tämä liikenneratkaisu pistää pään
pyörälle myös siksi, että piskuiseen
ympyrään tullaan sisään peräti viidestä
eri suunnasta.

Varaa aikaa näihin:
Tätä reittiä edelleen pohjoiseen
jatkaessa, tulee vastaan päätepysäkki
Vaasa. Vaasassa voi kiertää useita
taidegallerioita, ihastella museoiden
mielenkiintoisia tarinoita sekä tutustua
Vaasan kauppahalliin tai Harrströmin
vanhan kivisillan tarjontaan. Suomen
pisin silta Raippaluodolla on upea nähtävyys ja ainoa yli kilometrin pituinen silta
koko maassa. Lähellä Seinäjoella järjestetään vuosittain heinäkuussa myös
rockin sekä moottoriurheilun yhdistävä
Vauhtiajot-tapahtuma, jonka tunnelma
on vertaansa vailla.
Vaasasta voi poiketa käymään
Ylistarossa, jonne on Vaasasta hieman
yli puolen tunnin matka. Ylistarossa
sĳaitsee Suomen ainoa eläinten
vanhainkoti Wanha Markki, jonka asukkaiden sympattisuus on vertaansa
vailla. Miljöö on rakennettu niin, että
suuri osa eläimistä kuljeskelee siellä
vapaana. Wanhalta Markilta voi jatkaa
Kriikun myllylle, joka sĳaitsee kauniin
Kirkonkosken partaalla. Mylly kertoo
matkailĳoille yli sadan vuoden historiaansa. Ylistarossa voi yöpyä idyllisessä
maalaismaisemassa Kesti-Iivarin
majatalossa.
Yksi Suomen erikoisimmista nähtävyyksistä on ehdottomasti Kammi-kylä.
Tämä kylä on rakennettu turvesuolle
nummĳärveläisen Erkki Kalliomäen
toimesta. Kylä on tarkoitettu luonnon
äärellä oleskeluun ja rauhoittumiseen
eikä siellä ole ”mikään paikka vatupassis eikä suorakulmas”. Kammi-kylää on
vaikea kuvailla, se pitää nähdä omin
silmin. Suolle nousi ensin Turvekammin
sauna, sitten Savukammi eli savusauna,
seuraavaksi Julumetun tupa sekä turvekylpy ja näin kylä jatkoi kasvamistaan.

• Leineperin ruukki
• Maatalousmuseo Sarka
• Louhisaaren kartanonlinna

Käy pyörähtämässä täällä:
• Vanhakaupunki Neristan
• Pyhän ristin kirkko
• Susiluola

Pohjois-Suomi
Hiljaisuus ja rauha. Loputon upea
luonto. Pohjois-Suomen ja Lapin ainutlaatuiset tiet, tunturit horisontissa,
virtaavat vedet ja upea eläinkirjo.
Pohjoisesta löytyy pitkät, henkeäsalpaavat tienpätkät sekä maailmalla
tunnetut uniikit nähtävyydet. PohjoisSuomella on vahva mielikuva ihmisten
mielissä, eikä vakuuttelua unohtumattomasta reissusta pohjoiseen kaivata.
Vaihtoehdot erilaisiin kokemusmatkoihin
ovat lukemattomat.

Yksi teistä, reitti Karigasniemeltä
Utsjoelle, kulkee tietä 970 pitkin
Tenojoen viertä Norjan rajalla aivan
suomineidon päälaella. Tämä tie on
rakennettu vasta 1983 mukailemaan
joen vartta kulkevaa kinttupolkua
mutkitellen välillä alhaalla laaksossa ja
välillä korkeammalla rantatörmällä. Tien
varteen Pahtavaaran näköalalevikkeelle
on pystytetty muistomerkki tien avaajan, Mauno Koiviston mukaan. Tämän
reitin varrelta löytyy lisäksi pieniä ja
sympaattisia saamelaiskyliä, kuten
Rovisuvanto sekä Nuvvus.

Jos haluaa suunnata käsivartta ylöspäin
kohti Hettaa ilman kiirettä, on yksi
reittivaihtoehto kulkea Särkĳärveltä
tietä nro 957 Raattaman kautta kulkevaa tietä. Tämä reitti tarjoaa PallasYllästunturin kansallispuiston henkeäsalpaavat maisemat, Ounasjoen sekä
Ounastunturin. Reitin maisemat jäljittelevät postikorttien täydellisiä maisemakuvia ja reitiltä on helppo jatkaa Neljän
tuulen tien kautta Kilpisjärvelle asti.
Kilpisjärvellä sĳaitseva kolmen valtakunnan rajapyykin maisema on kokemus vailla vertaansa, tarjoten matkailijalle mahdollisuuden nauttia auringonlaskusta Norjan, Suomen ja Ruotsin
rajalla. Keskiyön aurinko ja ruska ovat
myös ehdottomasti näkemisen arvoisia.
Reitti Kuusamosta Kemĳärvelle tarjoaa
näköalan Kuusamon jylhän kallioisissa
järvimaisemissa. Jos reittiä haluaa
jatkaa Rovaniemen kautta Kemiin,
löytyy matkanvarrelta paljon erilaisia
nähtävyyksiä. Rovaniemellä sĳaitsevassa Joulupukin pajakylässä on mahdollisuus tavata ihka oikea joulupukki ja
tehdä ostoksia monenlaisissa lahjatavarapuodeissa. Viimeistään täällä saa tavata pohjoisessa asustelevia poroja,
joita on ainakin kerran elämässä
silitettävä ja ihailtava. Poikkea samalla
myös tiedekeskus Arktikumissa ja
hämmästy arktisista tarinoista elämyksellisessä näyttelyssä. Matkan kruunaava nähtävyys Kemin lumilinna ei nimestään huolimatta jätä ketään kylmäksi.
Lumilinnassa löytyy aktiviteettejä vuoden ympäri ja erilaiset vuosittaiset
teemat tekevät siitä uudenlaisen
kokemuksen yhä uudelleen ja
uudelleen.

Käy pyörähtämässä täällä:
• Saanatunturi
• Posion Korouoma
• Lemmenjoen kansallispuisto
• Jätkänkynttiläsilta
Varaa aikaa myös näihin:
• Kevon luonnonpuisto
• Rovaniemen SantaPark
• Ranuan eläinpuisto

Kirjoittaja: Jenna Rönnberg
Kuvat: Unsplash.com ja Eurobiker Oy

kypäräpuhelinjärjestelmät
ovat vuorovaikutuksen avain.

Eurobiker Oy:n myymäläpäällikkö
Sami Erikkilä kertoo kypäräpuhelinten
yleistyneen tasaiseen tahtiin ja arvioi,
että toistaiseksi vain noin joka
kolmannella motoristilla on sellainen
käytössään. Nykypäivän kypäräpuhelimet toimivat langattomasti.
Niiden avulla kuljettaja ja matkustaja
tai jopa isompi ryhmä voivat keskustella
ajaessa. Kypäräpuhelin voidaan
yhdistää puhelimeen ja esimerkiksi
navigaattoriin, jolloin kuljettaja saa
navigoinnin opasteet, puhelut ja
musiikin suoraan korvaan ajon aikana.
Tavallinen kypäräpuhelin asennetaan
useimmiten kypärän kuoren ja pehmusteiden väliin kiilattavan pidikkeen
avulla ja suurimmasta osasta uusia

kypäriä löytyy paikat kuulokkeille ja
mikrofonille. Jos kypärästä ei
kuitenkaan löydy paikkoja valmiiksi, on
olemassa malleja ohuemmilla kuulokkeilla, jotka asennetaan pehmusteiden
päälle. Periaatteessa yleismalliset
kypäräpuhelimet sopivat kaikenlaisiin
kypäriin.
Kypäräpuhelimia löytyy laaja valikoima
eri hintaluokista. Hintaan vaikuttavat
pääosin kypäräpuhelimen ominaisuudet.
Edullisimmat kypäräpuhelimet sopivat
parhaiten alhaisempiin ajonopeuksiin ja
mahdollistamaan navigoinnin ääniopasteet, keskustelun matkustajan
kanssa sekä satunnaiset puhelut.

Hinnan noustessa mukaan tulee
monenlaisia ominaisuuksia, ja
esimerkiksi laitteiden välinen etäisyys
kasvaa. Kun perusmallit mahdollistavat
yhteyden 10 metrin etäisyydellä,
edistyneemmissä malleissa yhteys
säilyy jopa 1,5 kilometrin etäisyydellä.
Myös keskustelumahdollisuus yhä
useamman henkilön kanssa kasvaa,
mitä hintavampi laite on kyseessä.
Halvimmissa käyttäjämäärä on kaksi,
keskihintaisissa neljä ja kalleimmissa
jopa 9-15 käyttäjää. Äänenlaatu ja
akunkesto ovat hintavammissa
malleissa parempia, ja näiden lisäksi
mukaan astuvat myös erilaiset
lisätoiminnot, kuten äänikomennot.
Kypäräpuhelimen hankinnassa
kannattaa pohtia tarkasti, mitä
ominaisuuksia itse tulee tarvitsemaan.
Jotkut kypärävalmistajat ovat tehneet
juuri heidän kypäriinsä sopivat ja
siististi integroituvat kypäräpuhelimet,
jolloin tämä saattaa olla paras valinta.
Erikkilä mainitseekin, että Eurobikerin
henkilökunnan tehtävänä on löytää juuri
oikea laite asiakkaan tarpeisiin.
Kannattaa siis kääntyä ammattilaisen
puoleen valitessaan itselle sopivaa
mallia.
Erikkilä kertoo, että Eurobikerin
suosituimmat kypäräpuhelimet ovat
kypäräpuhelinvalmistaja Cardon
malleja. Niiden saatavuus, siro muotoilu
ja henkilökunnan kokemus juuri tämän
valmistajan malleista ovat vaikuttaneet
suosioon.

Pidä nämä mielessä
puhelinjärjestelmää
hankkiessa:
• Käytännöllisyys
• GPS –valmiudet
• Käyttäjämäärä
• Sään kestävyys
• Melun vaimennus
• Äänen laatu
• Budjetti

Eurobiker Oy
Antaksentie 4 B
01510 Vantaa
www.eurobiker.fi

Osallistujiensa näköinen seikkailu – PeterPanBike mahdollistaa
unelmien moottoripyörämatkoja
Teksti: Linnea Pylkkänen Kuvat: PeterPanBike, Linnea Pylkkänen

vastaa sen olevan edellytys.
Idea PeterPanBiken taustalla oli erottaa
moottoripyörämatkat muista elämysmatkoista.
”22 vuotta sitten meillä oli ensimmäinen
matka, mutta se oli silloisessa Elämysmatkatoimistossa, ei varsinainen
moottoripyörämatka”, Sami kertoo.
Vuonna 1998 perustettiin PeterPanBike,
ensimmäisenä puhtaasti moottori-

PeterPanBike on suomalainen moottoripyörävalmismatkojen järjestäjä,
ensimmäinen laatuaan. Matkakohteita löytyy kuudelta eri mantereelta, ja
myös täysin omanlaisen matkan suunnittelu on mahdollista.
Vierailen PeterPanBiken toimistolla
Vantaalla, jossa ripustetaan parhaillaan
tauluja seinälle uudelleensisustamisen
lomassa. Paikalla ovat Sami Hokkanen
ja Dani Amosov, kaksi PeterPanBiken
osakasta ja matkanjohtajaa, sekä Danin
koira, joka jää viereen kuuntelemaan,
kun istun haastattelemaan Samia.
Sami on ollut mukana PeterPanBiken

toiminnassa alkumetreiltä asti.
”Olen ollut pisimpään mukana, eli
vuodesta 2005, mutta ensimmäisen
matkani tein 2006. Toimin matkanjohtajana, mutta hoidan myös matkojen
kehitystä ja yrityksen yleisiä asioita.
Meitä on neljä omistajaa sekä freelancematkanjohtajia.” Kysyn, ovatko he
kaikki moottoripyöräharrastajia. Sami

pyörämatkojen järjestäjänä Suomessa.
Kuinka paljon toiminta on
laajentunut verrattuna alkuun?
”Ensimmäinen matkakohde oli Route
66, valtatie Yhdysvalloissa. Sen jälkeen
tuli pikkuhiljaa muita, ja nykyään
kohteet kattavat koko maapallon.”
Matkoja PeterPanBikelle on kertynyt
vyön alle jo yli sata, ja asiakkaitakin
riittää noin 350-400 vuodessa.
Normaalien matkojen lisäksi tehdään
Vuoden suuria seikkailuja – ne ovat
pidempiä kuin PeterPanBiken muut
matkat, sillä ne saattavat olla
kuukauden tai jopa kolmen kuukauden
pituisia. Vuoden suuria seikkailuja
järjestetään nykyään vuosittain. ”Toissa
vuonna tultiin Intiasta Suomeen, ja
viime vuonna ajettiin täältä
Vladivostokiin Venäjälle.”
PeterPanBike tekee jopa 35 matkaa
vuodessa, ja kohteita on lukuisia. Miten
uudet kohteet päätetään? ”Yleensä
tehdään niin, että kuvittelemme
mielessämme, mikä voisi olla
kiinnostava uutuuskohde. Eihän siitä
etukäteen kustannuksia tule.
Suunnittelemme paketin, lähdemme
markkinoimaan ja katsomme, löytyykö
kiinnostusta.”
Uusia kohteita pyritään testaamaan
kahden vuoden ajan, ja vasta sen
jälkeen päätetään, jääkö kohde
pysyväksi. Joskus palautetaan kohteita,
jotka ovat olleet vuoden tauolla, niin
sanotusti kierrätetään. Kaikkiin
matkoihin ei aina saada tarpeeksi
osallistujia, jotta niitä voitaisiin
järjestää, mutta tällöin asiakkaalle
tarjotaan korvaavaa matkaa tilalle.
Sami kuitenkin arvioi, että ainakin 80%

matkoista saadaan nykypäivänä
toteutettua.
Onko kohteita, jotka ovat erityisen
suosittuja, tai joiden suosio on
laskenut?
”Yhdysvaltojen Route 66 on ollut alusta
asti kysytty. Sitten on esimerkiksi Iran,
johon saatiin ennen matkat täytettyä,
mutta joka on nyt vedetty kokonaan
pois. Etelä-Afrikkakin on ollut sellainen,
että sitä on joinain vuosina helppo
täyttää ja toisina ei, en osaa sanoa
miksi. Tietysti mitä enemmän matkoja
tehdään tiettyyn kohteeseen, niin sitä
enemmän siitä on materiaalia, ja sitä
enemmän se kiinnostaa ihmisiä.”
Sami itse tekee kolmesta seitsemään

matkaa vuodessa. Toisista
matkanjohtajista jotkut tekevät
enemmän, toiset taas vähemmän.
Suosikkeja Samilla on monta, mutta
yksi, joka nousee mieleen, on EteläAfrikka. ”Se on sellainen, missä
yhdistyy monenlaista elementtiä: hyvä
ruoka, hyvä majoitus, upea luonto ja
monenlaista maastoa. Kuivempaa,
kosteampaa, viidakkoa ja vuoristoa,
kaikki yhdessä maassa”, Sami
muistelee.
PeterPanBikelle on ehtinyt kertyä jo
useita vakioasiakkaita. ”Jotkut ovat
mukana jopa kahdella tai kolmella
matkalla vuodessa. Monesta ensikertalaisesta tulee myös nopeasti
vakkareita, kun he huomaavat, miten
mukavaa on matkustaa pienessä

ryhmässä, jolla on yhteinen harrastus.”
PeterPanBike rajaa ryhmäkoon kaikilla
matkoillaan kymmeneen pyörään pienessä ryhmässä lienee helppoa
tutustua kanssamatkaajiin. ”Se on se
idea, ja yksi syy minkä takia ihmiset
tulevat. Monesti osataan vähän niin kuin
hakeutua tutulla porukalla uudestaan
matkalle. Meille WhatsApp on sellainen
kanava, jolla liimaamme ihmiset yhteen.
Eli luomme porukasta WhatsAppryhmän jo ennen matkaa kommunikointia varten, ja se ryhmä jää
elämään.”
Miten kommunikaatio ajamisen
aikana hoidetaan matkoilla?
Käytättekö esimerkiksi
kypäräpuhelimia?
”Emme. Meillä on pelisäännöt millä
mennään, ja aina sovitaan yhdessä,
miten liikutaan. Ajaessa niin sanotusti
merkataan risteykset seuraavalle, eli
kun itse tulen risteykseen, niin katson
että seuraava tulee samaan risteykseen,
jolloin voin itse taas jatkaa matkaa.
Jokaisen matkalaisen tehtävä on
huolehtia seuraavasta. Jossain harvoilla
matkoilla on ollut joku radiopuhelin
ensimmäisellä ja viimeisellä, mutta
lähinnä sellaisissa maissa, joissa ei ole
matkapuhelinverkkoa.”
PeterPanBiken matkoilla ei välttämättä
ajeta tiiviissä ryhmässä, vaan väliä
saattaa olla. Ajaa saa jopa ihan
itsekseen, jos niin haluaa, mutta Samin
mukaan sitä ei tee juuri kukaan.
Näköalapaikoille ja nähtävyyksille
pysähdytään, sekä tietysti tankkaamaan
ja jaloittelemaan.
Reitit suunnitellaan niin, että matkan

varrella on aina kiinnostavia kohteita.
Enimmäkseen kohteet koetaan pyörän
selästä, sillä ajopäivän jälkeen ehtii
harvoin kiertää nähtävyyksiä. ”Siinä
ajopäivän jälkeen ei kamalasti aikaa jää.
Jos olet vaikka neljän aikaan perillä,
vaihdat vaatteet ja lähdet kuuden aikaan
syömään, niin äkkiä kello onkin jo
kahdeksan ja alkaa väsyttää. Aamulla
lähdetään ajelemaan. Tietysti myös ne
yöpaikat voi olla nähtävyyksiä itsessään.”
Reissuihin mahtuu kuitenkin myös
vapaapäiviä: kahteen viikkoon mahtuu
yleensä kaksi vapaapäivää. Silloin ei ole
varsinaista ajo-ohjelmaa.
Suomessa PeterPanBikella on vain yksi
kohde. ”Se on Hämerun, asiakastapahtuma. Sinne ovat meidän omat
vanhat sekä uudet asiakkaat kaikki
tervetulleita. Ajo ei ole niinkään siinä
pääosassa, vaan enemmän sellainen
hauskanpito ja kokoontuminen. Aina
keksitään jotain peliä tai jotain. Se ei ole
varsinainen tyypillinen matka, siellä voi
olla satakin ihmistä.”
PeterPanBike pyrkii keskittymään
kaukaisempiin kohteisiin. Esimerkiksi
Pohjoismaihin matkoja ei ole ollenkaan,
sillä reitit ovat monelle jo ennestään
tuttuja ja matkaan on helppo lähteä
omalla pyörällä.
PeterPanBiken omien kohteiden lisäksi
yritys tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä
juuri omalle ryhmälle sopiva paketti. ”Jos
on oma porukka, niin voidaan tehdä
matka minne vaan, tai sitten olemassa
olevista paketeista voidaan räätälöidä
omanlainen. Meidän matkanjohtaja on
aina mukana, mutta kohteessa ja reitissä
on ihan vapaat kädet.”

Yksityismatkoja järjestetään noin
viidestä kymmeneen vuodessa. ”Aika
usein yksityisryhmät on meidän
normipaketteja vähän räätälöityinä,
esimerkiksi pidennettyinä tai on lisätty
vapaapäiviä.”
Jos idea moottoripyörämatkasta
ulkomaille kiinnostaa, menneisiin
matkoihin on helppo tutustua, sillä
ryhmämatkoista pidetään päiväkirjaa.
“Jokaisesta meidän matkasta löytyy
päiväkohtainen tarina. Sitä pitää aina
matkanjohtaja. Jokaisesta kohteesta
julkaistaan tarinat valokuvineen. Ne
ovat suosittuja.”
Haastattelu on tulossa päätökseen.
Kysyn, onko Samilla vielä lisättävää, ja
loppulausahdus löytyy heti:
”Moottoripyörä on matkailussa hyvä,
koska sillä pääsee paikkoihin, joihin ei
helposti pääse julkisilla tai autolla. Ja
siinä on mukana ne aistit, eli kun ajaa
pyörän kanssa niin tuntee esimerkiksi
lämpötilat ja hajut, kaikki on mukana
siinä matkassa. Moottoripyörällä pääsee
lyhyessä ajassa tutustumaan koko
maahan, kun ajaa parissa viikossa läpi.
Me ollaan ajettu sellaisilla ihan
asumattomilla seuduilla missä ei näy
ketään muita. Se on matkustusmuotona
aika ylivertainen.”

www.peterpanbike.fi

Janne Saarikoski: “Bensaa pitää palaa ja ääntä syntyä”
Teksti: Johanna Koski Kuvat: Janne Saarikoski, Johanna Koski
Janne on toiminut liikennetutkĳana, seurannut moottoripyöräilyn
megatrendejä ja kehittänyt tulevaisuuden kuljettajan
taitosettejä. Nyt hän on töissä liikenneturvallisuuspäällikkönä
ELY-keskuksessa Kouvolassa.

Opiskelut
Porkkalan lukio
Laurea-ammattikorkeakoulu (BBA,
kansainvälinen markkinointi)
Työtehoseura, autoalan perustutkinto,
automyyjä
HAMK autokoulunopettaja
(moottoripyörä)
Lappeenrannan teknillinen
korkeakoulu, kauppatieteiden maisteri
LUT Master of Science, diplomainsinööri, tuotantotalous
Työt:
Automyyjä
Autokoulun opettaja, 15 000+ tuntia
ajo-opetusta, 1500+ tuntia
moottoripyörällä
Liikennetutkĳa (megatrendit
moottoripyöräilyssä, tulevaisuuden
kuljettajan taitosetti, ARAS eli
advanced rider assistance system,
automaatiot)
Traffic safety manager

Jannella on ollut aina kiinnostus moottoripyöriin ja muihin liikkuviin härveleihin ja nuoruuden haave olikin ajaa
moottoripyöräkortti heti, kun se oli
mahdollista. Myös opiskelut ovat suuntautuneet koneisiin ja autoihin.
Kymmenen vuoden ura moottoripyöräkouluttajana, yli 15 000 tuntia ajoopetusta ja yli 1500 tuntia teoriaopetusta sekä intohimo moottoripyöräilyyn johtivat lopulta siihen klassiseen
kysymykseen: Mitäs nyt?
Vuonna 2017, kahden maisterintutkinnon jälkeen, Janne oli edelleen vailla
liikennealan töitä ja työttömänä piti
keksiä jotain ajankulua. Janne saikin
loistavan idean: moottoripyöräilyn
tulevaisuutta käsittelevän tutkimustyö!
Pieni taka-ajatus oli, että siitä saisi
väitöskirjan Tampereen teknillisen
yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus
Verneen. Vaikka aihe on kiinnostava,
valitettavasti sen merkitys on yhteiskunnallisella tasolla vähäinen ja ongelmaksi tutkimuksen loppuun viemiselle
tuli rahoituksen saaminen. Työ ei mennyt kuitenkaan hukkaan, sillä Janne oli
saanut tutkimustyön aikana hyviä kontakteja, laajensi verkostoaan, ja hän
saikin liikennealan töitä.
Moottoripyöräily on itselleni hyvin tuntematonta aluetta, ja peilaan sitä autoi-

lĳan ja polkupyöräilĳän näkövinkkelistä.
Mediasta tulee seurattua mm. Itseoh-

Data-analytiikan hyödyt ja haitat
Datan kerääminen on päivän sana.
Dataa voi hyödyntää itse, tai se on
esimerkiksi vakuutusyhtiön tai työnantajan käytössä. Uusissa autoissa on
datankeruujärjestelmiä, jotka lähettävät
tietoa esimerkiksi autovalmistajalle
säännöllisesti, tai autoon voidaan tehdä
ohjelmistopäivitykset yön aikana.
”Moottoripyöräilyyn kuuluu olennaisena
osana vapauden tunne, eivätkä motoristit lähtökohtaisesti halua jakaa ajotietoja eteenpäin” toteaa Janne.
Moottoripyörien kehitys tässä mielessä
tulee paljon autojen jäljessä, eikä automaattisia tiedonkeruujärjestelmiä normaaleissa moottoripyörissä edes ole.
Ammattiurheilĳoilla ja ratakäyttöön
suunnatuissa pyörissä niitä käytetään.
Näissäkään dataa ei siirretä reaaliajassa, vaan ajotietokoneesta data siirretään joko johdolla tai muistitikulla analysointia varten. Dataa tarvitaan, jotta
pystytään parantamaan moottoripyörän
ominaisuuksia ja muokkaamaan ne
ajajan mieltymyksiin ja ajotapoihin sopivammiksi, eli saadaan kalusto parempaan kisakuntoon.
Automaattinen hätäpuhelujärjestelmä
eCall on tekemässä tuloaan myös
moottoripyöriin. Sekään ei kerää tietoa,
vaan vasta onnettomuustilanteessa
lähettää pyörän sĳaintitietoja hätäkeskukseen. Varmuutta ei ole siitä, millaisena ja milloin eCall tulee moottoripyöriin, mutta odotettavissa on, että
sen aika tulee ennen pitkää.

viä renkejä, mutta huonoja isäntiä.

eCall on eurooppalainen
hätäpuhelujärjestelmä, joka olisi
kaikissa Euroopan teillä liikkuvissa
kulkuneuvoissa. Se lähettää
onnettomuustilanteessa hätäsignaalin
hätäkeskukseen ja avaa
puheyhteyden, mikäli mahdollista.
Projekti esiteltiin ensimmäisen kerran
EU-komissiolle vuonna 1999 ja sitä on
siirretty useamman kerran. Viimeisin
tieto on, että järjestelmä on pakollinen
kaikissa uusissa henkilö- ja
pakettiautoissa, jotka myydään EU:n
alueella, 1.4.2018 alkaen.

Markkinoilla on gps-seurantalaitteita,
joita voi kiinnittää mihin tahansa ajoneuvoon. Janne on testannut vakuutusyhtiötä varten yhtä laitetta, jonka tarkoituksena oli selvittää, voisivatko
vakuutusyhtiöt kerätä kuljettajan ajotavasta dataa, joka voisi vaikuttaa esimerkiksi vakuutusten hinnoitteluun.
Silloin havaittiin, että kyseisen mallinen
laite ei soveltunut täysin moottoripyöräkäyttöön. Samalla Janne tutki, miten
tieto vaikuttaa omaan ajamiseen. Jos
ajotyyli on jo ennakoiva ja rauhallinen,
laite ei pysty juurikaan antamaan lisäarvoa kuljettajalle, mutta jos ajotyylissä

on korjaamista, voi tällaisesta olla hieman hyötyä. Tällöin kuitenkin kuljettajan pitää olla kiinnostunut datan hyödyntämisestä, suurin osa motoristeista
ei varmastikaan tällaista seurantaa ja
analysointia edes kaipaa.
Ajokorttiuudistus muuttaa
harrastusta
Auton ajotunteja on viimeisimmän ajokorttiuudistuksen jälkeen niin vähän
(minimissään 10 tuntia), jolloin ei ole
käytännössä aikaa mihinkään "ylimääräiseen" vaan on keskityttävä aivan
välttämättömimpiin ydintaitoihin. Myös
2-vaihe, jossa keskityttiin taloudelliseen
ajotapaan, on muuttunut ennen ajokoetta suoritettavaksi riskientunnistuskoulutukseksi, joka ei enää sisällä niin
paljon mahdollisuuksia ajotapaanalyysien tekemiseen. Janne toteaakin,
että ajokorttiuudistus, jossa merkittävästi vähennettiin opetusmääriä, on
johtanut siihen, että näitä sinänsä hyödyllisiä moderneja mahdollisuuksia ei
käytännössä ehditä tai voida käyttää.
Myös moottoripyöräkoulutuksessa tunteja on vähennetty, enkä Janne kuullut
kenenkään juurikaan käyttäneen dataanalyysiä moottoripyöräopetuksessa.
Vaikka tulevaisuudessa ajon aikana kertyvää dataa voisi hyödyntää reaaliajassa, kuten esimerkiksi hyvien taukopaikkojen vinkkailussa, Jannen näkemys
asiasta on realistisempi. ”Tuskin monikaan pyörän selässä oleva kaipaa tällaista huomauttelua. Ajamisessa nautitaan vapauden tunteesta ja siitä, että
maailma on avoin. Harva kuuntelee
musiikkiakaan vaan käytetään aisteja
kokonaisvaltaisesti, ollaan yhtä maailman kanssa. ”

Moottoripyöräilyn tulevaisuus
Joka vuosi Helsingin Messukeskuksessa
järjestettävät moottoripyörämessut vetävät paikalle valmistajia ja harrastajia.
Enenevässä määrin valmistajat tuovat
markkinoille myös erilaisia sähköistettyjä ratkaisuja. Sähkömoottoripyörät
ovat Suomessa hieman hankalia käyttää, kun täällä moottoripyöräily on
harrastus ja huviajelu, eikä työmatkaajo. Myös neljä selkeää vuodenaikaa
hidastaa ympärivuotista käyttöä.
Toimintasäde on melko suppea, keskimäärin 150 kilometriä ja tankkauspaikkoja on vielä varsin vähän. Etenkin, jos
motoristi on katselemassa maisemia,
poissa valtaväyliltä ja ehkä vielä vähän
pohjoisemmassa kuin eteläisemmässä
Suomessa. Akkukapasiteetin kasvattamiseen ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kuin autoissa, koska moottoripyörän
massa ja mitat asettavat tiukat rajoitukset sille, miten pyörän voi suunnitella.
Enemmän hyötyä sähkökäyttöisistä
moottoripyöristä on ehkä lämpimämmissä ja väkiluvultaan suuremmissa
maissa, joissa moottoripyörä on
ympärivuotinen hyötykulkuneuvo.

Itse olen vähän skeptinen tällaisen
harrastuksen jatkumisen suhteen,
mitä me Suomessa harrastamme.
Meillähän moottoripyörä on aikuisille puhdas huvittelu- ja matkailuväline, jolloin myös bensaa pitää
palaa ja ääntä syntyä. Pyörä on
persoonan jatke ja osa elämäntapaa. Pohjoismaissa moottoripyörä on erittäin harvalle hyötykulkuneuvo, sitä käytetään lähinnä
kesäkaudella ja nimenomaan
vapaa-ajan liikkumiseen”, Janne
pohtii.
Miltä tulevaisuus siis näyttää?
Tuntuu siltä, että ei kovin ruusuiselta. Janne toteaakin, että moottoripyöräilyn suosio laskee pikkuhiljaa. Yksi vaikuttava tekĳä on
meidän nykyinen ajokorttisysteemimme, jossa 15-vuotiaana voi
ajaa hytillisillä traktorimönkkäreillä
ja kevytmoottoripyöräkortin saa
16-vuotiaana. Ajokorttilupaa on
mahdollista anoa jo 17-vuotiaana,
joten moottoripyörälle ei jää paljoa
tilaa. Moottoripyöräharrastus tahtookin jäädä niin sanotusti vanhemman väen huviksi. Suomalaisessa moottoripyöräilyssä laitteet
pysynevät pitkälti polttomoottorikäyttöisinä ja melko lailla riisuttuna kaikesta digitaalisesta turhakkeesta – harrastuksen hiipumiseen
saakka.

Tästä alkavat jäsenten kirjoittamat jutut.
Nautinnollisia lukuhetkiä!

Ennakoiden vai jossittelunaihetta antaen?
Teksti: Jukka-Mikko Karjalainen, oppilaitospappi, Vantaa
Liikenteessä pörrää kaikenlaisia kuskeja ja matkaajia. Siellä harvoin
päristellään yksin. Motoristin vaarallisin kumppani liikenteessä on hän itse.
Monta vaaraa on myös hänen edessään. Jokaisen motoristin olisi hyvä
tutustua omaan riskialttiuteensa ja ajamisen teoriaan. On tärkeä harjoitella
ajamista ja kouluttautua järjestelmällisesti.
Reino näki hirven
Elokuinen ilta alkoi hämärtyä. Tie
kiemurteli mukavan mutkaisena ja
kutsuvasti kaarrellen kivassa
mäntykangasmaastossa, joka oli
viimeksi parturoitu viitisenkymmentä
vuotta sitten. Siellä täällä tien
kummankin puolen ojissa pöhöttivät
runsaat raita- ja pajupusikot. Koivut
olivat kuivan kesän jäljiltä alkaneet
värjäytyä ennakoimaan syksyn loistoa.
Kuudenkymmenen tuntikilometrin
nopeusrajoitus päättyi. Reino käänsi
kahvaa. Hän huomasi hirvivaroitusmerkin ja päätti jättää enimmät kiireet
ja menohalut sikseen. Koskaan ei voi
tietää, hän mietti. Kookkaalla ja
tehokkaalla pyörällä olisi miehen tehnyt
mieli hieman kanttailla kikkuraisella
tiellä. Ei kannata nyt. Aurinkokin
häikäisi väliin puiden takaa häiritsevästi
välkkyen. Pian oli edessä herkullinen
kaarre vasempaan. Jospa siinä hieman
viihdyttelen... Oikealla puolella ulkokaarteessa kasvoi möyheä koivupusikko. Pusikosta loikkasi valtava
sarvipää oikeanpuoleiselle kaistalle. Se
jatkoi majesteetillisin askelin poikki
Reinon ajolinjan.
Reino ei ehtinyt jarruttaa. Hän työnsi
vaistomaisen nopeasti oikeanpuoleista

kahvaa eteenpäin ja kiskaisi vasenta
taakse. Pyörä totteli käskyä. Heti
perään Reino teki päinvastaisen
liikkeen, edellistä rajumman. Tuhatkuutioinen palasi piennarviivalla
poikettuaan lähelle keskiviivaa. Reino
vilkaisi peileihin. Hän ehti nähdä
kookkaan eläimen sukeltavan sisäkaarteen puolelle metsään.
Reino hiljensi vauhtia. Hän pysähtyi
jonkin matkan päähän puutavaran
lastausta varten tehdylle levikkeelle.
Hän tunsi kuinka nahkapuvun alla
rinnassa jymähteli. Sitten hän laski
sivuseisontatuen, nousi satulasta ja
riisui kypäränsä. Ei ollut vielä minun
vuoroni, hän huokaisi. Mutta vähältä
piti.
Tomppa sateessa
Oli viileän alkukesän kolea ehtoo,
jollaisista viime vuosina on jouduttu
nauttimaan. Mökille kävi Tompan
matka, sillä loma oli juuri alkanut.
Tomppa oli sullonut sivulaukkuihin
lomaryntteitä ja joitakin remppatarvikkeita. Perälaukku oli täynnä
erilaisia herkkuja ja prosenttĳuomia.
Vaimo ja lapset odottelivat isää mökillä.
Tomppa tunsi mukavaa tytinää
takapuolensa alla. Pyörä oli uusi, ja

uudelta tuntui myös miehen elämä. Sitä
hän oli odottanut. Vasta pari viikkoa hän
oli tästä nuoruutensa haaveen toteutumisesta ja vapauden huumasta
nauttinut. Haave oli realisoitunut
kerralla. Alla oli makoisa retrotyyppinen
seiskapuolikas. Hän oli varustanut sen
kookkaalla laukkusarjalla, gepsillä ja
muilla mukavilla hiluilla. Ajokamatkin
olivat viimeistä huutoa. Ainoastaan
kypärän visiirin pinlock-kalvoa hän ei
ollut hoksannut hankkia. Ja nyt satoi.
Tomppaa harmitti moottoripyöräily
tämmöisessä säässä. Hän oli jo pari
tuntia istunut satulassa. Sormet alkoivat
kylmästä palella ja jäykistyä, sillä
vedenpitävät hanskat olivat läpikotaisin
märät, kun vesi oli hihoista valunut
niihin. Puuskittainen sivutuuli heitteli
pyörää välillä likelle keskiviivaa. Visiiri
huurtui ja pisarat jäivät häiritsevästi
näkökenttään. Poikkean huoltoaseman
kahvilaan parin kilometrin päässä,
Tomppa päätti. Onneksi valtatie oli
suora, reitti tuttu ja liikennettä
harvakseltaan.

Tutun tien ohituskieltomerkki
kumpareen alla jäi havaitsematta.
Tomppa huomasi edessä köröttelevän
mopoauton. Hän lähti ohittamaan.
Samalla hän tajusi mopoauton
suuntavilkun osoittavan vasemmalle
sivutielle. Mopoauton jarruvalot
syttyivät. Tomppa painoi hätäisesti
jalkajarrua. Takapyörä lukittui. Tomppa
oli epähuomiossa kytkenyt ABSjärjestelmän pois. Tomppa säikähti
perän yllättävää sivuttaista heilahdusta.
Märkä hanska luiskahti etujarrukahvalta. Hän koetti kääntää oikealle,
mutta pyörä lähti sivuluisuun ja kaatui
välittömästi. Tomppa luisui risteykseen
pysähtyneen mopoauton perään selkä
edellä. Kaikki tapahtui korkeintaan
viidessä kuudessa sekunnissa. Hieno
kypärä vieri oikealle pintareelle ja
pysähtyi penkalle. Tomppa ei ollut
tarkistanut hihnan lukitusta. Kuuppa sai
seurakseen moottoripyörän
laukkuineen. Tomppa makasi
vasemmalla kyljellään liikkumattomana
märällä asvaltilla keskiviivan ja keltaisen
sulkuviivan päällä. Hänen nenästään ja
korvastaan valui mustaan tiehen verta,
jota kylmä sade huuhtoi.
Kun siniset vilkut parinkymmenen
minuutin kuluttua välkkyivät sateisella
onnettomuuspaikalla, mitään ei tuoreen
motoristin hyväksi enää ollut tehtävissä.
Onni, ajotaito vai asenne?
Reino kohtasi kookkaan uroshirven
maantiellä. Reino ehti väistää eläimen.
Hän selvisi säikähdyksellä. Tilanne
päättyi onnellisesti.
Tompalle kävi ikävästi. Tarina ei kerro,
miten kävi onnettomuuden muille
osapuolille. Keitä kaikkia Tompan

maantiekuolema kosketti?
Vammautuivatko mopoauton kuljettaja
ja mahdollinen matkustaja? Jäikö heille
kenties jokin trauma? Miten tieto
onnettomuudesta saavutti Tompan
perheen? Millaiset henkiset seuraukset
Tompan kuolemalla oli hänen
perheelleen, läheisilleen ja työtovereilleen? Miten kauan toipuminen
niistä kesti? Millaiset onnettomuuden
taloudelliset vaikutukset olivat?
Tällaiset kertomukset voisivat olla
todellisesta elämästä miltä tahansa
kesältä tutusta ja turvallisesta
Suomenmaasta. Tompan tapauksen
kaltainen tapahtumasarja ja sen
lopputulos herättää myös
eksistentiaalisen kysymyksen: Miksi
hänelle kävi näin? Oliko se kohtalo,
sallimus vai sattuma? Motoristi tällaisia
miksi-kysymyksiä tuskin miettii kauniina
suvipäivänä ajellessaan. Hän keskittyy
nauttimaan ajamisesta.
Vasta poikkeus normaalista, tutusta ja
totutusta pakottaa miettimään. Miksi
tällaista tapahtuu? Miksi joskus
vältämme onnettomuuden, mutta
joskus emme? Miksi nämä kertomukset
ovat niin erilaiset? Oliko Reinolla
matkassa onnea, mutta Tompalla
epäonnea? Ehkä niinkin, mutta
oppimisen kannalta kertomuksia pitää
reflektoida syy- ja seuraussuhteiden
näkökulmasta. Emme saa lähteä
ajelemaan vain sen uskon varassa, että
selviämme perille ja takaisin onnen
varassa. Ajaessaan jokainen tekee
ratkaisuja ja valintoja, joista seuraa
tekoja ja välttämättömyys tehdä jälleen
uusia valintoja.
Jokaisella moottoripyörää ajavalla on
tausta, hänen motoristihistoriansa, joka

kulkee hänen mukanaan. Miten
vaikuttivat ajajien luonteenpiirteet?
Oliko Reino muutenkin rauhallinen ja
varovainen ihminen, mutta Tomppa
hätähousu, aina kiirehtimässä? Miten
vaikuttivat ajokokemuksen määrä ja
laatu? Oliko Reino oppinut varomaan
aiemmista vähältä piti -tilanteista? Oliko
hän kouluttautunut? Oliko hän
tutustunut motoristin riskien
teoriapuoleen? Puuttuiko Tompalta
tarvittava maltti? Miksi hän lähti
ajamaan kovaan sateeseen, kylmään ja
tuuleen? Miksi Tompalta näytti
puuttuvan tietoa esim. oikeanlaisesta
varusteiden käytöstä (hanskat puettu
väärin, puutteellinen visiiri, kypärän
huolimaton kiinnitys, ABS-jarrut pois
päältä)?
Mitä jos Tomppa olisi jäänyt kotiin?
Mitä, jos vaimo olisi soittanut ja
pyytänyt olemaan lähtemättä todella
kehnoon säähän? Jos Tomppa olisi
pakannut pyörän kevyemmin? Jos
Tomppa olisi ajanut hitaammin? Jos hän
olisi poikennut aikaisemmin tauolle?
Mitä jos mopoauto ei olisi sattunut
olemaan samassa paikassa? Mitä jos
mopoautoja ja prätkiä ei olisi
olemassakaan?
Moottoripyöräilĳän suurin riski
Moottoripyöräily on hauskaa hommaa,
mutta siihen kuuluu monia riskejä, joita
autoillessaan ei tule hoksanneeksi.
Samat liikennesäännöt koskevat niin
motoristeja kuin B- ja C-kortillisiakin
kuskeja. Kun lähdetään baanalle,
todellisuus ja olosuhteet vaihtuvat.
Motoristi vammautuu, menettää
onnettomuudessa terveytensä ja
henkensä autolla onnettomuuteen

joutunutta herkemmin. Vaikka
moottoripyöräilĳä käyttäisi kuinka hyviä
ajovarusteita hyvänsä, ne eivät suojaa
häntä esim. törmäysonnettomuudessa
niin tehokkaasti kuin nykyaikaisen
auton kori, turvatyynyt, kaistavahdit
sun muut nykyaikaiset passiivisen ja
aktiivisen turvatekniikan ihmeellisyydet.
Motoristin henki on herkässä ja kalma
kyttää melkein kaikkialla, risteyksissä,
pusikoissa, tutullakin ja valoisalla tiellä,
mutta varsinkin pimeässä, kylmässä ja
sateessa. Kaikkia nuo ovat prätkäilĳän
ulkopuolella. Mutta varmin väylä
valkoisella vanulla pehmustettuun
puulaatikkoon risteilee motoristin
omassa rinnassa, hänen asenteessaan
ajamiseen.

käyttäytyvät. Mitä teet, jos kaistallesi
kauniina kesäpäivänä siirtyy vastaan
tuleva rattĳuoppo tai rattiin nukahtanut
yötyöläinen? Onnettomuuteen voi
joutua niin hyvissä kuin huonoissakin
olosuhteissa. Motoristin kannattaa
muistaa se, että hän on pääsääntöisesti
heikompi osapuoli. Aina ei sekään päde.
Varsinkin taajamaliikenteessä on syytä
kunnioittaa kevyttä liikennettä.
Jalankulkĳa ja pieni polkupyöräilevä
koululainen häviävät törmäyksessä 250kiloisen kaksipyöräisen kanssa.
Kannattaa pitää mielessä, että mitä
tahansa voi sattua koska tahansa. Oikea
asenne voi pelastaa. Moottoripyöräilĳä
voi olla riski sekä itselleen että muille.
KKKKK

Monet meistä ainakin joskus kokeilevat
omia rajojaan, uskallustaan,
rohkeuttaan ja sitä, kuinka kovaa
päästellä mutkaan ja miten jalkatappi
raapii pikipintaa. Moni kokeilee jossain
pyöränsä kiihtyvyyttä ja huippunopeutta. Tavallisimmin kaikkea
tämmöistä tehdään hyvissä olosuhteissa, näkyvyyden riittäessä,
puhtaalla ja kuivalla asvaltilla sekä
lämpimässä säässä, jolloin renkaiden
pito on parhaimmillaan. Harvemmat kai
kokeilevat sitä, kuinka nopeasti eri
nopeuksista saavat pyöränsä
pysähtymään tai kuinka hitaasti pystyy
ajamaan ilman, että laskee koipiaan
tapeilta. Oletko opetellut hätäjarrutuksen märällä asvaltilla satasen
nopeudesta pyörällä, jossa ei ole ABSjärjestelmää?
Moottoripyöräilĳän suurin riski on hän
itse. Ulkoisia tekĳöitä ei juuri voi
muuttaa. Liikennettä on aina sen verran
kuin on, sää on annettu, toiset
käyttäytyvät liikenteessä niin kuin

Millainen motoristi todennäköisimmin
joutuu onnettomuuteen? Ennen muinoin
puhuttiin yleisesti motoristin
onnettomuusriskistä viiden k:n suorana.
Riskejä kuvaavat viisi k-kirjaimella
alkavaa onnettomuusherkkyyttä
tarkoittavaa sanaa: kokematon, kortitta,
kevarilla, kovaa ja kännissä. Viiden k:n
suora lakkasi pitämästä kutinsa jo
1990-luvulla, kun moottoripyöräilyn
harrastajien määrä kohosi
voimakkaasti. Myöhemmin pyörien
hinnat laskivat autoverouudistuksessa.
Entistä useammilla aikuisilla oli varaa
hankkia auton lisäksi prätkä. Aikuiset
alkoivat toteuttaa nuoruudenhaaveitaan
ja painuivat paksu lompsa povarissaan
prätkäliikkeisiin. Monen mopo-ostoksille
tulleen päälaella oli nähtävissä kaljun
pälvi. Prätkäilyn he aloittivat isoista
pyöristä.
Viiden k:n suora ei ole pitänyt
paikkansa pitkään aikaan.
Ajokorttiuudistusten myötä nuoret

kevarikuskit joutuivat systemaattisesti
harjoittelemaan moottoripyörän
käsittelyä liikenneopettajan johdolla
suljetulla alueella. Ajo-oikeuteen
määrätyt teholuokat ja uudet ikärajat
johtivat siihen, että nuorten motoristien
onnettomuuksien määrät vanhempiin
kuskeihin verrattuina laskivat.
Vanhempi väki pääsi ajamaan
lahjakortilla. A-korttiluokka tuli lahjana
B-luokan ohessa. Isonkin prätkän
sarviin pääsee, vaikkei olisi metriäkään
ajanut edes mopedilla.
Jos K-suoraa pidentää, siihen voi lisätä
ainakin kisat ja keulimisen. Vanhempi ja
kokeneempi saattaa sortua kisaamaan
prätkällä normaaliliikenteessä. Kisa voi
olla tarpeettoman voimakas kiihdytys
ihan vain näyttämisen halusta vaikkapa
jollekin bemarikuskille liikennevaloissa.
Nuoremmat taas temppuilevat
herkemmin esimerkiksi näyttämällä
keulimistaitojaan ja polttamalla
donitseja asvalttiin. Viitisentoista vuotta
sitten pääkaupunkiseudulla järjestettiin
keulimis- ja temppunäytöksiä tiettyinä
perjantai-iltoina kokoontumispaikkaa
vaihdellen. Yleisöksi niissä riitti
runsaasti niin motoristeja kuin muitakin.
Ajopelejä rikkoutui paljon, mutta sattui
henkilövahinkojakin. Mm. suurella
nopeudella keulinut moottoripyöräilĳä
törmäsi tien sivusta poikittain liikkeelle
lähteneeseen toiseen moottoripyörään
niin, että molemmat ajoneuvot syttyivät
palamaan. ”Poliisi keskeytti laittomat
kiihdytysajot Vantaan Katriinantiellä”,
saatiin lukea seuraavan päivän lehdestä.
Turvaa ennakoivan ajon
koulutuksesta
Miksi Reino pystyi välttämään
hirvikolarin? Ehkä hän oli kouluttautunut

esimerkiksi ennakoivan ajon tai
survival-kursseilla. Tapauskertomuksesta voi päätellä, että hän
hallitsi hyvin vastaohjauksen ja oli mitä
todennäköisimmin harjoitellut sitä.
Monet kerhot tekevät merkittävää
liikenneturvallisuustyötä järjestäessään
erilaisia ajokursseja. Osallistujat
harjoittelevat kursseilla suljetulla
kentällä tai radalla vasta- eli työntöohjausta, väistöä, jarruttamista,
pujottelua, kaarreajoa, ajolinjoja
maantiellä, katseen suuntaa ja Ukäännöksiä. Harjoitellaan kaasun,
kytkimen ja takajarrun yhteiskäyttöä.
Opetus tämmöisillä kursseilla on erittäin
tehokasta, sillä koulutettavat saavat
paljon välitöntä palautetta. Oppiminen
on todella tehokasta, kun suoritustaan
pääsee reflektoimaan kouluttajan
havaintojen ja opastuksen perusteella.
Harva motoristi tunnistaa omat
virheelliset maneerinsa. Kouluttaja
paljastaa ne nopeasti.
Miksi Tomppa törmäsi tutulla tiellä
mopoautoon ja kuoli? Olisiko Reino
vastaavassa tilanteessa selvinnyt ehjin
nahoin? Sellaista ei voi tietää. Ehkä
Tomppa olisi toiminut toisin, jos hän
olisi ehtinyt kouluttautua ja käydä
jonkun kurssin, jolta oppia saaneena
hän olisi tunnistanut omat riskinsä.
Ennakoivan ajon kursseilla opetellaan
mm. tunnistamaan tekĳöitä, joiden
avulla onnettomuusriskiä alennetaan.
Opetellaan esim. oikean asenteen
merkitystä. Tutkitaan jarrutusmatkoja
eri nopeuksista kuivalla ja märällä
kelillä. Mietitään miten sade liukastaa
asvaltin, ajoratamerkinnät, nupulakivet
ja kaivonkannet. Mitä tarkoittaa
motoristille, että kuivalla tiellä on soraa
ja pölyä tai kun märälle asvaltille on

levinnyt lantaa, savea, syksyn lehtiä tai
öljyä. Miten voi välttää urien,
paikkausten ja routavaurioiden vaarat
prätkällä. Kursseilla esitetään havainnollisesti vireystilan ja päihteiden
vaikutus reaktionopeuteen.
Tompan uusi pyörä oli todennäköisesti
teknisesti kunnossa, varsinkin jos
rengaspaineet olivat oikeat. Ennakoivan
ajon kursseilla käsitellään jonkin verran
myös tekniikkaa, vaikka onnettomuusmoottoripyörissä harvoin todetaan
teknisiä vikoja. Tekniseen puoleen
kuuluvat kuitenkin myös kuormaus ja
varusteiden käyttötapa, sekä miten ne
vaikuttavat turvallisuuteen. Ehkä
Tomppa ei tiennyt siitä riittävästi.
Täysin turvallinen
moottoripyöräharrastus
Moottoripyöriä voi harrastaa myös lähes
sataprosenttisen turvallisesti. On
nimittäin monia erittäin tehokkaita
keinoja välttää joutumasta moottoripyöräonnettomuuteen. Yksi niistä on,
ettei hanki moottoripyörää, ei lainaa
sitä eikä vuokraa. Tehokkain lienee,
ettei aja moottoripyörää eikä mene
kyytiinkään. Jos kuitenkin omistaa
moottoripyörän, voi tyytyä esim. vain
katselemaan sitä. Tyydytystä voi saada
myös moottoripyörän koskettelusta,
korjaamisesta, huoltamisesta ja
entisöinnistä. Komea uusi ja pieteetillä
entisöity vanha moottoripyörä vahvistavat omistajansa egoa. Ne
herättävät helposti myös ihailua ja
pistävää kateutta pyörän omistajan
ystäväpiirissä.
Moottoripyöräilyä voi harrastaa
tilaamalla ja lukemalla moottoripyöräilyä käsitteleviä lehtiä. Voi katsoa

moottoripyöräelokuvia ja -kisoja,
ehkäpä käydä seuraamassa kilpailuja
Alastarossa ja Kymiringillä.
Melko turvallinen tapa harrastaa
moottoripyöräilyä on vierailla
moottoripyörämessuilla ja moottoripyöräliikkeissä. Niissä yhtäältä vaarana
on kuitenkin, että saa moottoripyöräkuumeen tai jos kuume on jo
alkanut, se nousee. Käynti messuilla ja
liikkeessä voi toisaalta madaltaa
pankkisaldoa.
Moni etsii moottoripyöräilyyn kuuluvaa
jännitystä katselemalla netistä hurjia
temppu- ja takaa-ajovideoita.
Perverssimmät nauttivat onnettomuusvideoista. Järkevämpää olisi kuitenkin
katsoa moottoripyörän hallintaa
opettavia tallenteita.
Jokseenkin turvallinen tapa harrastaa on
myös liittyä johonkin moottoripyöräkerhoon. Niitä on jos jonkinlaisia.
On yleisiä, merkki- ja ammattialakohtaisia sekä miesten ja naisten
kerhoja. Lisäksi on kerhoja, jotka
tuottavat turvallisuus- ja perintäpalveluja, mutta niiden yhtenä
jäsenyysehtona pidetään tiettävästi
joustavaa lainkuuliaisuutta. On kerhoja,
joiden jäsenet tekevät kesäisin mukavia
seminaareiksi naamioituja retkiä ja
julkaisevat korkeatasoista mediaa,
kuten Wheelers-lehteä julkaiseva
MCUAS.
Jos kuitenkin haluaa ajaa
moottoripyörällä ja lähtee liikenteeseen,
joutuu ottamaan riskejä. Siinä tapauksessa on hyvä ajaa ennakoivasti ja
oikein asentein, ettei kukaan joudu
jossittelemaan.

Kirjoittaja Jukka-Mikko kuvassa
toinen oikealta. Kuva on otettu
viime kesän reissussa Pernajan
kirkon hautausmaalla.

Moottoripyörämessujen
kuvatunnelmia 2020
Kuvat: Johanna Koski

Maanantai 17.6.2019
Reissu alkoi jo perinteisellä aamukokoontumisella klo 8 mukavassa
poutasäässä Laurea-ammattikorkeakoululla. Matkan tarkoituksena
oli tutustua Saimaan ammattikorkeakoulun toimintaan Lappeenrannassa ja samalla tavata motoristikolleegoja. Pääjoukko kokoontui ja
lähti perinteisesti Laurean pihasta liikkeelle. Muut motoristit liittyivät matkan varrelta mukaan. Yhteensä matkalla oli 11 pyörää ja
lisäksi pari matkustajaa.
Laurea amk – Perniö - Loviisa - etappi
Ensimmäinen ajopätkä ajettiin poikkeuksellisesti moottoritietä
Porvooseen saakka. Porvoosta suunnattiin sitten varsinaiselle
ajoreitille etelään. Sää suosi pikkuteillä ajamista ja tietä 1581
jonkin aikaa ajettuamme saavuimme Pernajan kirkolle aamu 10
tienoilla. Pyörät jätettiin hiekkapohjaiselle parkkipaikalle ja käveltiin
kohti kirkkoa. Aivan kirkon läheisyydessä on Mikael Agricolan
patsas. Parinkin asiantuntĳan osaamisella ja Olavi Tarvaisen kirjan
perusteella saatiinkin hyvä katsaus ja keskustelu aikaiseksi paikan
historiaan ja erityisesti Agricolan elämän historiaan sekä suomen
kielen syntyyn.

Seminaarimatka
Lappeenrantaan Saimaan
ammattikorkeakouluun
Teksti: Kyösti Väkeväinen
Kuvat: Anu-Elina Väkeväinen, Jukka-Mikko Karjalainen, Veĳo Ilmavirta

Pyörät rivissä ammattikorkeakoulun edessä.

Jukka-Mikko
Mikael Agricolan
patsaalla
perehtymässä
historiaan.

Tuhannen Tuskan kahvilan antimet
– kahvia ja suolainen munkki.

Tuhannen Tuskan
kahvila.
Kirjoittaja kahden kaunokaisen
kanssa Loviisassa.

Keskustelun jälkeen laitoimme pyörät
käyntiin ja ajo jatkui kohti Loviisaa.
Loviisasta löytyy myös kirkko, mutta se
jätettiin tällä kertaa väliin, koska tarve
oli keskittyä maallisempiin juttuihin.
Tarkoituksena oli nauttia Loviisan
vanhan kaupungin Tuhannen Tuskan
kahvilan tuotteista sekä tavata muut
ryhmään liittyvät motoristit. Tuhannen
Tuskan kahvila löytyy Loviisan sataman
läheltä pieneltä kadulta. Pyörät jätettiin
kadulle kahvilan viereen parkkiin.
Paikan omaperäinen nimi tulee samassa
paikassa kieltolain aikaan sĳainneen
salakapakan nimestä. Tuskaa asiakkaan
ei tarvitse kokea. Päinvastoin.
Ihastuttava sisäpihan puutarha, kahvi ja
esimerkiksi paikan erikoisuus, suolainen
munkki, tarjoavat vierailĳalle
nautinnollisen hetken.

Loviisa – Kotka – Hamina – Virolahti
- Lappeenranta -etappi
Loviisan kahvien jälkeen matkaa
jatkettiin reilut 50km Kotkaan vanhaa
tietä 170. Kotkasta oli valittuna myöhäiseksi lounaspaikaksi ravintola Wanha
Fiskari, jonne saavuttiin puoli kahden
maissa. Nimensä mukaisesti ravintola
on merellinen ja tarjosi herkulliset
lounaat. Rakennuksessa on aikojen
saatossa toiminut yleinen sauna, jossa
sanoittajan itsensä mukaan on nuori
Junnu Vainio istunut kuuntelemassa
”yleisten miesten tarinoita”. Musiikkia ja
tarinaa oli ravintolassa vielä tänäkin
päivänä paikallisen muusikon toimesta.
Fiskari jätettiin taakse vatsat täynnä,
kun suunnattiin eteenpäin.
Reittimestari oli suunnitellut ajettavaksi
yhden ehkä Suomen hienoimmista
motoristeille suunnatuista teistä.
Museotie 3513 vie Haminasta Virolahdelle. Tie on osa Turusta Viipuriin
kulkenutta Kuninkaantietä 1300-luvun
lopulta, jota ovat käyttäneet niin posti,
sotilaat kuin kuriirit. Nykyisin tiellä
nautiskelevat motoristit. Ajajalle tämä
tie tarjosi mutkia ja nautintoa koko 35
km matkalta.
Kun mutkatie jäi taakse, oli
mahdollisuus pysähtyä Virolahdelle
Bunkkerimuseoon kahville ja jäätelölle.
Bunkkerimuseossa voitiin tutustua
Salpalinjan bunkkereihin ja kiviesteisiin.
Linja ulottuu Virolahdelta pohjoiseen
aina Savukoskelle asti. Linjan rakentaminen työllisti 35000 miestä ja 2000
lottaa, ollen näin yhä Suomen suurin
rakennustyömaa.

Panssarieste.

Bunkkereiden jälkeen oli aika suunnata eturengas kohti
Lappeenrantaa ja kylpylää Saimaan rannalla, joka oli valittu yöpymispaikaksi. Illalla porukalla tehtiin pieni kävely
lähellä olevaan satamaan, jossa nautimme laivaravintolan
illallisesta Lappeenrannan viilenevässä kesäillassa.
18.6.2019. Saimaan ammattikorkeakoulu –
Savitaipale – Tuohikotti – Kausala
Nukutun yön ja aamiaisen jälkeen perinteisesti suuntana
oli seminaarimatkan pääkohde eli Saimaan ammattikorkeakoulu. Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia sĳaitsee
kampusalueella, noin 8km Lappeenrannan keskustasta,
jossa on ammattikorkeakoulun lisäksi Lappeenrannan
yliopisto. Pyörät laitettiin komeaan riviin korkeakoulun
edustalle. Ryhmäämme emännöi rehtori Merja Heino.
Kuulimme tilannekatsauksen ammattikorkeakoulusta ja
teimme tutustumiskiertokäynnin hienoihin tiloihin. Lounaalla ruokalassa seurana oli myös opiskelĳaedustusta.
Vuoden 2020 alusta ammattikorkeakoulu muuttui Labammattikorkeakouluksi.

Tutustumista Saimia
ammattikorkeakoulun toimintaan.
MC UAS viiri luovutettu rehtori
Merja Heinolle.

Sää suosi edelleen. Tutustumisen
jälkeen aloitimme paluumatkan
Savitaipaleen suuntaan. Savitaipaleelta on reilut 100km Kausalaan, jossa oli aika tankata pyörät. Kausalasta suuntana oli
Myrskylä rauhallisia ja idyllisiä
Itä-Uudenmaan teitä pitkin.
Myrskylässä löytyi mukava
parkkipaikka aivan kirkon vierestä, jossa oli mahdollisuus
vähän venytellä ja pitää taukoa.
Kauan Myrskylässä ei viivytty,
koska kahvipaikaksi oli suunniteltu motoristihenkinen kahvila
Kesä-Mopo Pornaisissa. Piha oli
täynnä moottoripyöriä ja jouduimme parkkeeraamaan
viereiselle tielle. Jonottamisen
jälkeen saatiin jäätelöt ja kahvit
nautittaviksi. Kesä-Mopo sopii
hyvin päiväretken kahvipaikaksi.
Kesä-Mopon jälkeen jatkettiin
eteenpäin, kunnes kukin pyörä
lähti kohti kotia sopivalla
kohdalla.

Myrskylän taukopaikka.

Teksti ja kuvat: Veĳo Ilmavirta

Seminaarimatkoilla ajetaan yhdessä ja
tutustutaan eri ammattikorkeakouluihin
Seminaariperinne tulee epäilemättä
jatkumaan vahvana tulevinakin vuosina.

Veĳo Ilmavirta ja BMW tauolla
seminaarimatkalla.
MCUAS:lle tärkeiksi ja suorastaan toimintavuoden kohokohdiksi ovat muodostuneet vuosittaiset seminaarimatkat
eri ammattikorkeakouluihimme. Jokaiselle matkalle on osallistunut kymmenkunta ajajaa, parhaimmillaan 15, mikä
on yli puolet yhdistyksen jäsenmäärästä. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat ottaneet meidät vastaan kunniavieraina.
Seminaareissa olemme saaneet päivityksen moninaisiin ammattikorkeakoulumaailmaa koskeneisiin asiakokonaisuuksiin ja mikä tärkeintä, perusteellisen tietopaketin isäntäkoulun keskeisistä osaamisalueista ja kehittämiskohteista. Uusia ystäviä ja yhteistyökumppaneita on kullekin motoristille tullut
seminaarien tuloksena.

Seminaarin ajankohta on ollut vuotta
2015 lukuun ottamatta aina juhannusta
edeltävän viikon alku. Ajankohta on todettu hyväksi sillä, opetus on pääasiassa kouluissa ohi ja motoristit ovat vapaampia lähtemään matkaan. Isäntäkorkeakouluissa on ollut ennen kesälomia sopivasti aikaa paneutua vierailuumme. Ensimmäiset kolme matkaa
sekä v. 2015 ja 2019 olivat kaksipäiväisiä, mutta vuosina 2014, 2016, 1017
ja 2018 kolmipäiväisiä. Useimmista
seminaarimatkoista on julkaistu
aiemmissa Wheelerseissä
matkakertomus.

Ensimmäisestä vuosiseminaarista lähtien on luovutettu isäntäkorkeakoulun
rehtorille yhdistyksen viiri, jonka on tässä kuvassa saanut nykyisin rehtori emeritus Veĳo Hintsanen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Seminaarimatka vuonna 2011

Seminaarimatka vuonna 2012

Ensimmäinen seminaarimatka vuonna
2011 ajettiin Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikköön. Matka Lahdessa
olevan Suomen moottoripyörämuseon
kautta Hollolan ja Asikkalan ikiaikaisia
härkäteitä pitkin oli innostava kokemus,
puhumattakaan saunomisesta Evon
aarnialueen tuntumassa. Vahva perinne
oli alkanut.

Tampereen ammattikorkeakoulu oli
vuonna 2012 ensimmäinen hieman
etäämmällä pääkaupunkiseudusta oleva
seminaarikohde. Menomatka todella
pieniä ja mutkaisia Hämeen teitä pitkin
oli vähemmän ajokokemusta omaaville
kuljettajille melkoinen oppitunti, puhumattakaan paluumatkalle osuneesta
kaatosateesta, joka muutti tiet enemmänkin jokia muistuttaviksi. Erityisesti
jäi mieleen rehtori Markku Lahtisen mo-

nipuolinen korkeakoulun esittely, sekä
Markun osallistuminen ilta-ajoon museoikäisellä, automaattivaihteisella 750

matkalaiset seuraavana aamuna kohti
Tyrvään Pyhän Olavin kivikirkkoa, jonka
restaurointi tuhopolton jäljiltä oli juuri
valmistunut. Kova raekuuro valkaisi ajotien lähdettäessä kirkolta kohti pääkaupunkiseutua.
Seminaarimatka vuonna 2015

Tampereen ammattikorkeakoulun
rehtori Markku Lahtinen ja
automaattivaihteinen Honda.
Seminaarimatka vuonna 2013
Vuonna 2013 tutustuimme Metropolian
toimintaan Helsingissä, Hietalahdentorin
laidalla olevassa perinteikkäässä tekniikan osaamisen kehdossa. Ajoreissu
suuntautui Sipoossa olleen Moottoripyöräkahvilan kautta, komeaa reittiä pitkin
Spjutsundiin meren rannalle. Mutkatiellä saattoi kokeilla pyöränsä ajo-ominaisuuksia ja omaa osaamista.
Seminaarimatka vuonna 2014
Ajomatka Vaasan ammattikorkeakouluun vuonna 2014 olikin jo menopäivän
täyttävä reissu. Vaasassa seminaarin
aiheena oli korkeakoulun esittelyn ohessa Suomen korkeakoulujen aluekehitystä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
koskeva selvitysryhmän raportti. Vilkas
ja monipuolinen keskustelu johdatti motoristit matkaan kohti Sastamalaa ja
Rudolfin keidasta Tyrvään kylässä. Ikimuistoinen, pitkäksi venähtänyt ilta
kodan tulilla ja savusaunassa siivittivät

Vuonna 2015 matka Jyväskylän ammattikorkeakoulu kulki Vääksyn ja Pulkkilanharjun perinnemaisemien kautta
Sysmään ja Jyväskylään. Korkeakoulu
esitteli monipuolisesti uutta, komeaa
Lutakon kampustansa, jossa korkeakoulun yritysyhteistyö oli jo saavuttanut
hienoja tuloksia yhteiskunnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Paluumatka
mutkaisia Hämeen härkäteitä pitkin on
jäänyt monen seminaarilaisen mieleen.
Seminaarimatka vuonna 2016

Seminaarimatka vuonna 2017
Vuoden 2017 seminaarimatka suuntautui Suomi 100 vuotta kunniaksi Turun
ammattikorkeakouluun ja Saariston
Rengastielle. Kolmipäiväinen reissu vaati aiempaa suuremman ennakkovalmistelun ja olennaisten asioiden yhteen sovittamisen. Jo menomatka oli täynnä
mielenkiintoisia kohteita kuten Degerby
Deli, Mustion linna ja Taalintehdas.
Aurajoen rannat olivat illan motoristeille
leppeät ja ystävälliset. Seminaarin jälkeen alkoi Paraisilta suuri seikkailu saarelta saarelle, aina Kustaviin saakka,
maisemista ja ainutlaatuisesta kulttuurista nauttien. Mahtava reitti! Hieno sää
ja rauhallinen liikenne juhlistivat Rengastien ajopäivien nautittavuuden. Tunnelmaa eivät latistaneet kotimatkan
rankat sateetkaan. Mikä matka, mitkä
tunnelmat!!!

Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuussa
isännöi seminaariamme vuonna 2016,
hienolla tavalla yhdessä korkeakoulujen
ja yrityselämän yhteisen tiedepuiston
kanssa. Pielisen kierros Kolin, Bomban
talon, Eeva Ryynäsen ateljeen sekä lukuisten muiden kulttuuri- ja luontokohteiden kautta oli erinomainen kokemus.
Paluumatkan kruunasi vierailu Heinävedellä Valamon luostarissa. Reissu oli
jälleen yhdistyksen jäseniä lähentävä
yhteisöllinen ja ylentävä kokemus.
Yllä: Saariston Rengastiellä osa
matkasta taittui lautoilla.

Vasemmalla:Ryhmäkuva Kareliaammattikorkeakoulun pihalla. Kuvassa
keskellä on myös rehtori Petri Raivo,
joka toimi vierailun isäntänä.

Seminaarimatka vuonna 2018

Seminaarimatka vuonna 2019

Kun oli päästy pidempien seminaariajojen makuun, tehtiin kesällä 2018 toistaiseksi pisin seminaarireissu Oulun ja
Seinäjoen ammattikorkeakouluihin. Yksistään 614 kilometrin ajomatka yhden
päivän aikana pääkaupunkiseudulta Ouluun on kenelle tahansa harrastemotoristille kohtalainen haaste. Kylpylän
lämpö pehmitti mukavasti lihakset
ennen yöunia. Oulun innovaatioallianssi
sekä ICT:n ja digitalisaation mahdollisuudet kävivät seminaarissa tutuiksi.
Matka Seinäjoelle kävi Pohjanlahden
rannikon idyllisten kaupunkien kautta.
Seinäjoella korostui terveydenhuollon
koulutuksen merkitys ja kehittäminen.
Paluumatkalle osui kaikkien aikojen
hurjin sade, mutta siitäkin selvittiin,
vaan ei kuivana.

Toistaiseksi viimeisimmän seminaarin
kohteena Saimaan ammattikorkeakoulu
Lappeenrannassa kesällä 2019. Menomatkalla katsastettiin Suomenlahden
rannikon idylliset ajoreitit ja kaupungit,
unohtamatta Tuhannen tuskan kahvilaa,
Wanhaa Fiskaria tai Bunkkerimuseota.

Ryhmäkuva Saimaan
ammattikorkeakoulussa
kesällä 2019.

Saimian tulevaisuutta linjasi syventynyt
yhteistyö Lappeenrannan-Lahden yliopiston kanssa sekä fuusio Lahden ammattikorkeakoulun kanssa LABammattikorkeakouluksi. Paluumatkalle
etsittiin mutkaisimmat tiet läpi Kymenlaakson maatalousmaisemien ja
matkalla pidettiin sopivasti taukoja.

Vuoden 2020 seminaarimatkan
oli määrä viedä
moottoripyöräkerhon jäsenet
Tampereelle ja
Poliisiammattikorkeakouluun.
Vallitsevan koronapandemian
vuoksi matka on jouduttu
perumaan.
Ajellaan yhdessä taas
viimeistään ensi kesänä!
Turvallisia kilometrejä kaikille
siihen saakka.

Elokuussa Eurooppaan – Matin & Maĳan moottoripyörämatka
Teksti ja kuvat: Matti Hyppänen

Moottoripyörämatkailu on ollut
meille yhteinen harrastus parinkymmenen vuoden ajan. Lähes joka
vuosi olemme tehneet 10-15 pv
moottoripyörämatkan ulkomaille,
Keski-Eurooppaan tai Skandinaaviaan. Tänä kesänä moottoripyörämatkamme suuntautuu KeskiEurooppaan, aina Hollantiin asti.
Moottoripyöräkausi käynnistyi 2019,
kuten niin monena vuonna aikaisemminkin, MP-messuilla Helsingissä
tammi-helmikuun vaihteessa. Siellä
tutustuttiin uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä varmisteltiin asioita vanhojen
kohdalla. Tuttuja motoristejakin tuli
vastaan. Kesäsuunnitelmat saivat
vahvistuksia tai muutoksia ja matkailupalvelut kiinnostivat kovasti. Kalusto ja
varusteet tuntuivat olevan kohdallaan.
Varsinainen ajokausi Pohjois-Karjalassa
päästiin avaamaan huhtikuun lopulla.
Lunta oli vielä silloin monessa paikassa
ja järvet jäässä, mutta kun pyörässä oli
hyvät katteet, kahvanlämmittimet ja
istuinlämmittimet, niin kevätviileys ei
juurikaan haitannut.

Kesälle 2019 kalenteriin oli merkitty
suunnitelmina mm. kesäkuussa käydä
katsomassa IRRC-moottoripyöräkilpailua Imatralla ja osallistua MCUASmoottoripyöräseuran vuosiseminaariin
Lappeenrannassa. Heinäkuussa
ajateltiin osallistua BMW-moottoripyöräkerhon tapaamiseen Kuopiossa ja ajaa
yhden päivän ajan Kawasaki GTR-club
Europen motoristien kanssa Savonlinnasta Kolille heidän Imatra – Lofootit
Tourillaan. Sokerina pohjalla oli elokuun
suunnitelmissa tehdä reilun kahden
viikon matka Keski-Eurooppaan, mm.
tapaamaan Kawasaki GTR-club Europen
motoristikavereita.

Kesäsuunnitelmat toteutuivat hyvin,
elokuun puoliväliin mennessä ajokilometrejä oli kertynyt jo 5500 km ja
enää yksi tapahtuma toteuttamatta.
Heinäkuussa vaihtui pyöräkin vähän
uudempaan, mutta malli pysyi
ennallaan eli BMW K1600 GTL vm.2014.
Pyörään ehdittiin tutustua 2000 km
verran ennen kuin starttasimme sillä
Joensuusta tiistaina 13.8. kohti
Helsinkiä ja Tukholman kautta kohti
Hollantia. Matka suunniteltiin niin, että
vietetään muutama päivä tuttujen luona
Hampurissa ja sieltä ajetaan Vĳleniin
Hollantiin. Vĳlenissä tavataan muita
Kawasaki GTR-Club Europen motoristeja

ja heidän kanssaan ajellaan Ardennien
vuoriston mutkateitä kolmen päivän
ajan. Paluumatkan suunnitelmissa oli
viettää kaupunkipäivä Amsterdamissa
sekä ajaa Hollannin ja Saksan puolella
Pohjanmeren rantaa lähellä kulkevilla
teillä. Mitä muuta paluumatka toisi
tullessaan, sitä ei vielä silloin tiedetty.
Laivaliput Tukholmasta Turkuun
31.8.2019 klo 20.00 oli ostettu
etukäteen, ja se määräisi paluumatkan
aikataulun.

Tukholma – Helsinborg – Helsingör –
Puttgarten - Hampuri
Aurinkoisen Ruotsin ja sateisen Tanskan ja Saksan
kautta saavuimme Hampuriin torstaina illalla,
sadeasut päällä mutta vaatteet kuivana.

Vietimme laatuaikaa Hampurissa
tuttujen kanssa, kiertelimme
uudistetussa satamassa, kävimme
Elbphilharmonie Zentrumissa,
kurkistelimme vanhaan Elbe-tunneliin,
ostin paidan Hard Rock Cafe:sta,
piipahdimme Hampurin Merimieskirkossa ja paljon muuta.

Hampuri – Lingen - Vĳlen
Sunnuntaiaamuna oli aika lähteä kohti
Hollantia, pienessä sateessa. Emme
ajaneet sinne kuitenkaan suoraan vaan
jäimme yöksi puoliväliin Lingeniin.
Mukava saksalainen pikkukaupunki,
jossa saimme todella herkullista ruokaa
ravintolasta keskusaukiolla.

GTR Rally 2019
Koitti maanantai 19.8. ja ajelimme menomatkamme
päätepisteeseen Vĳleniin, jossa tavattiin motoristikaverimme
Saksasta, Belgiasta, Hollannista, Italiasta ja Englan-nista.
Kawasaki GTR Club Europe oli kokoontunut tämän vuotiseen
GTR Rally 2019 -tapaamiseen 19.-23.8.2019.

Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina
ajeltiin pienemmissä tai suuremmissa
ryhmissä Ardennien vuoriston mutkaisilla teillä Hollannin, Belgian, Luxemburgin
ja Saksan alueilla, hollantilaisten ja
belgialaisten suunnit-telemilla reiteillä.
Pyörän matkamittariin tuli kolmen
päivän aikana 900 km, eikä juurikaan
moottoritiekilometrejä. Renkaatkin
kuluivat lähinnä reunoilta!
Erityisesti jäi mieleen kolmen maan
rajojen risteys Hollannin korkeimman
paikan (322,5 m mpy.) vieressä, josta
40 km etelään oli Belgian korkein
paikka, portaiden yläpäässä, 694 m
mpy.

Belgian korkeimmasta paikasta puolen
tunnin ajomatkan päässä koillisessa oli
Circuit de Span moottorirata ja edelleen
siitä 1,5 tunnin ajomatkan päässä itään
oli Nürburgringin moottorirata.
Kumpaankaan ei päästy sisälle, ei edes
katsomoon, koska molemmissa oli
huoltopäivä ja lisäksi Spa valmistautui
tulevan viikonlopun F1 kilpailuun.

Mukavat tiet kiemurtelivat maaseudulla,
viljelysalueilla, vuoristossa, kaupungeissa ja kylissä. Välillä olimme Saksassa,
välillä Hollannissa, välillä Belgiassa ja
välillä Luxemburgissa. Aina löytyi
terasseja tai kahviloita, kun haluttiin
pitää taukohetkiä kahvitellen tai muita
herkkuja maistellen.

Vĳlen – Lelystad – Amsterdam –
Lelystad – Pengertiet - Groningen Cuxhaven

Perjantaiaamuna valkeni aurinkoisena ja
lämpimänä, kuten koko viikkokin oli
ollut, ja oli ”lähtöitkujen aika”.
Hajaannuimme kaikki tahoillemme kuka
kotiin kuka eteenpäin matkallaan
jonnekin, kaikki kuitenkin odottelemaan
seuraavan kesän tapaamisia. Meidän
osalta alkoi paluumatka ja tavoitteena
oli olla Tukholman iltalautalla viikon
päästä perjantaina. Suunnaksi otettiin
250 km päässä oleva Lelystad-niminen
kaupunki, josta olisi tunnin junamatka
Amsterdamiin seuraavana päivänä.
Hotellista saatiin viimeinen huone,
pyörä saatiin parkkiin pääoven viereen
ja lauantaiaamuna junalla Amsterdamiin. Amsterdam oli oikein mukava
kaupunki kanavoineen, polkupyörineen,
pikku kuppiloineen, terasseineen,
vinoseinäisine taloineen ja iloisine
ihmisineen.

Lelystadista pääsimme jatkamaan
seuraavana päivänä pengerteitä pitkin
Atlantin rannikolle. Meidän matkamme
jatkui Markermeerin ja Usselmeerin
erottavaa pengertietä N307 pitkin
Enkhuizeniin ja edelleen seuraavalle
Pohjanmereen (Waddenzee) rajoittuvalle A7-pengertielle.

Pohjanmeren rannalle. Päiväajomatkaksi
tuli nytkin vain n. 200 km, mutta se
riitti 32 asteen helteessä. Majoitus
löytyi lomahuoneistosta (paikka on
rantaloma-alue kilometrien mittaisine
auringonlaskun suuntaan avautuvine
hiekkarantoineen, aurinkotuoleineen ja
vuorovesineen), lyhyen matkan päässä
rannasta ja moottoripyörä saatiin
hienosti takapihalle. Sinä päivänä
vuorovesi oli alimmillaan klo 16.00,
jolloin meillä oli koko pitkä ja lämmin
ilta aikaa seurata nousuveden tuloa
pitkin erittäin loivaa hiekkarantaa.
Viimein pengertiet jäivät taakse, mutta
ilma alkoi lämmetä tuskastuttavan
kuumaksi. Mittari näytti 30 astetta ja
moottoripyörävarustus päällä alkoi
tuntua tukalalta. Muutimmekin matkasuunnitelma, emmekä ajelleetkaan
pienempiä teitä kylästä kylään, vaan
ajoimme suoraan etsimään hotellia
lähimpään suurempaan kaupunkiin,
joka sattui olemaan Groningen. Tällöin
päiväajomatkaksi tulikin vain 200 km,
mutta se oli ihan riittävä 30 asteen
helteessä. Kello oli 14.00, saimme
huoneen ja pääsimme ottamaan pois
kuumat moottoripyörävarusteet. Tuntui
mukavan viileältä, vaikka lämmintä oli
30 astetta, ja lähdimme tutustumaan
kanavia täynnä olevaan kaupunkiin sekä
etsimään viihtyisää terassia ruokailua
varten.
Seuraavana päivänä jatkoimme matkaa
kohti Saksaa ja ylitimme Hollannin ja
Saksan välisen rajan, huomaamatta.
Taaskin lämpötila oli iltapäivällä noussut
32 asteeseen ja suuntasimmekin
suoraan Cuxhaveniin, Elbe-joen suulle

Cuxhaven – Elbe – Odense –
Kööpenhamina - Odense
Saksan lämpötila ei tuntunut laskevan
sääennusteenkaan mukaan, joten
päätettiinkin suunnata Elbe-joen yli
kohti viileämpää Tanskaa.

Sääennusteen mukaan Tanskassa olisi
vain 25 astetta. Otettiin suunnaksi 350
km päässä oleva Odense, josta käsin
ajattelimme tehdä seuraavana päivänä
päiväretken junalla Kööpenhaminaan.
Jännitimme, löytyisikö majoitus läheltä
rautatieasemaa, onnistuimme ja saimme
huoneen 200 m päästä. Moottoripyöräkin saatiin parkkiin hotellin
takapihalle.

Keskiviikko kesäisessä Kööpenhaminassa oli mukava. Nyhavnin terassit olivat
viihtyisiä ja ruoka oli hyvää.
Kaupungilla kierrellessä löysimme myös
muutaman patsaan, kuten H.C.
Andersenin, Tanskan suurimman miehen ja tietysti Pienen Merenneidon.

Odense – Ison-Beltin silta – tunneli
ja Juutinrauman silta – Malmö Karlshamn
Torstaina suuntasimme matkamme
ensin Ison-Beltin siltaa pitkin kohti
Kööpenhaminaa ja sitten tunnelia ja
Juutinrauman siltaa pitkin kohti
Malmötä. Siitä jatkoimme edelleen
rannikon suuntaisesti niin pitkälle kuin
jaksoimme ja päädyimme illalla 350 km
ajon jälkeen yöksi Karlshamniin.
Perjantaille jäisi vielä ajettavaa
Tukholmaan 550 km, ja aikaa olisi iltaan
asti.

Karlshamn – Kalmar - Tukholma
Perjantaiaamuna startattiin Kalmarin
kautta kohti Tukholmaa, ajoissa ettei
tulisi kiirettä. Vajaan tunnin ajon
jälkeen mittaristoon syttyi varoitusvalo
ja varoitusteksti, että takarenkaan
paine ei ole riittävä. Matkaa Kalmariin
oli vielä 60 km. Ajettiin huoltoasemalle
täyttämään rengasta reilusti ylipaineiseksi ja suunnaksi rengashuolto
Kalmarissa. Selvittiin Kalmariin mutta
vasta kolmannesta paikasta, parin
tunnin etsiskelyn jälkeen saimme apua.
Renkaasta löytyi 60 mm rautanaula.
Rengas paikattiin Harley Davidson huollossa, paikkaus toimi ja pääsimme
jatkamaan matkaa kohti Tukholmaa.
Neljän tunnin ylimääräisestä ajasta
ennen laivan lähtöä olikin yllättäen
kulunut 2,5 tuntia ja aikataulu mahdollisti enää yhden tauon ennen Tukholmaa. Kaikki toimi hyvin ja saavuimme
Tukholmaan samaan aikaan, kun laivan

check-in avautui eli ehdimme juuri ja
juuri. Aamulla olimme Turussa. Sitten
oli enää 600 km ajo kotiin Joensuuhun,
joten pääsimme illaksi kotiin.
Keski-Euroopan matkan kokonaispituudeksi ajalla 13.-31.8.2019 tuli
5331 km.

BMW K 1600 GTL, vm. 2014, osoittautui
oikein hyväksi matkapyöräksi. Sisäkassit kovissa laukuissa helpottivat
tavaroiden siirtelyä majoituspaikoissa.
Takatelineen ylimääräiseen laukkuun
mahtuivat sadevarusteet oikein hyvin.
Kartoille oli tilaa mittariston päällä
olevassa laukussa. Tehokas ja vääntävä
6-sylinterinen moottori takasi mukavan
matkan teon, vaikka kyydissä oli kaksi
henkilöä matkatavaroineen. Oikein
onnistunut ostos.

Kesää 2020 odotellessa
Ajokausi 2019 päättyi syyskuun lopussa
ja pyörä vietiin talvisäilytykseen.
Helmikuussa tätä kirjoitettaessa ei
tiedetty vielä mitään tulevista Koronavirus rajoituksista, ja niinpä kesää
suunniteltiin toiveikkaana. Kesälle 2020
olisi tiedossa ainakin Helatorstaiajelut
Euroopan GTR motoristikavereiden
kanssa toukokuun lopulla Saksan
Billerbeckissä ja MCUAS vuosiseminaari
kesäkuussa. Heinäkuun kohdalle on
kalenteriin merkitty mm. IRRC Imatra ja
ensimmäinen Moto GP kilpailu Kymi

Ringin uudella radalla. Osallistutaan
ehkä myös BMW-tapaamiseen kesällä.
Nyt maaliskuun lopussa tiedetään, että
Saksan tapahtuma on ainakin peruttu ja
muiden tilannetta seurataan
huolestuneina.
2020 tulee myös täyteen 20 vuotta
moottoripyörämatkailua puolison
kanssa. Matti & Maĳa -ajokkeina ovat
olleet Honda CX500 vm.-80, Kawasaki
GTR1000 vm.-87, Kawasaki GTR1000
vm.-01, BMW K1200 LT vm.-04, BMW
K1600 GTL vm.-11 ja BMW K1600 GTL
vm.-14.

Moottoripyöräily on ollut yhteinen
harrastus meille 20 vuotta, yli 150 000
km yhteisiä kokemuksia on takana, ja
niistä 2/3 on suuntautunut ulkomaille.
Puolet matkoista ovat olleet
omatoimimatkoja omilla reiteillä ja
puolet omatoimimatkoja tapaamaan
toisia motoristeja kuten Kawasaki GTRmotoristeja, BMW-motoristeja, MCUASmotoristeja. Mukavaa on ollut, ja kun
nyt molemmat olemme jääneet pois
työelämästä, aikaa tälle harrastukselle
riittänee. Matin & Maĳan
moottoripyörämatkat jatkuvat.

Turvallisia kilometrejä!

