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BMW 2013 huippu-uutuudet
nyt ennakkomyynnissä!

F 800 GT
Vakiona : 90hv/213kg 
ABS-jarrut, remmiveto, 
lämpökahvat
Lisävarusteina saatavana mm.
-Luistonesto ASC
-Sähkösäätöinen jousitus ESA
-Tilavat sivulaukut  n.55L
-Madallussarja 765mm
-35kW tehonalennus

R 1200 GS 
Vakiona 125hv/238kg
Vesi-/ilmajäähdytys , märkäkytkin,
ABS-jarrut, vakionopeudensäädin,
lämpökahvat
Lisävarusteina saatavana mm.
-Dynamic ESA
-Luistonesto ASC
-Ride-mode ajodynamiikan valinta
-LED-päiväajovalot
-Täydellinen laukkusarja

Biketeam Vantaa
Antaksentie 4
Puh. 020 741 7217
biketeam@biketeam.fi

Biketeam Raisio (avajaiset 9.2.2013)

Tuotekatu 12
Puh. 02 4808 8900
myynti.raisio@biketeam.fi

www.biketeam.fi
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Nuijan varresta

Päätoimittajalta

BMW-moottoripyöräkerho ry:n jäsenleh-
ti. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa 
ja jaetaan kaikille jäsenille. Lehti ei ole 
kerhon ulkopuolisten tilattavissa tai os-
tettavissa. 

Päätoimittaja Jouko Kuningas
 rikastin@

Paino Juutiprint Ky, Vantaa

Kerhon hallitus

Puheenjohtaja Jouni Pekonen
puheenjohtaja@

Rahastonhoitaja Ari Ignatius
rahastonhoitaja@

Jäsenkirjuri Jari Helander
jasenkirjuri@

Varapj, Allroad Juha Saari
allroad@

Touring Ari-J Ignatius
touring@

Oldtimers Reijo Yrjölä
oldtimers@

Webmaster Juha Lamminaho
webmaster@

Kaikkien sähköpostiosoitteiden loppuosa 
on @bmwmoottoripyorakerho.fi

BMW Moottoripyöräkerhoon voi liittyä 
joko netissä osoitteessa 

www.bmwmoottoripyorakerho.fi tai 
ottamalla yhteyttä jäsenkirjuriin. Rikasti-
meen otetaan jatkuvasti juttuja ja kuvia ker-
hon jäseniltä. Aineiston voi lähettää osoittee-
seen: 
rikastin@bmwmoottoripyorakerho.fi

Rikastin

Rikastimeen otetaan jatkuvasti juttuja ja ku-
via kerhon jäseniltä. Aineiston voi lähettää 
osoitteeseen: 
rikastin@bmwmoottoripyorakerho.fi

On tulossa historiallinen vuosi BMW 
Motorradille. Ensimmäinen BMW:n 
alusta loppuun suunnittelema bokseri-
moottorinen moottoripyörä valmistui 
1923. Edelleen bokserit ovat vahva osa 
tehtaan moottoripyörämallistoa. Näin 
olemme saaneet nauttia BMW:llä ajami-
sen iloa jo 90 vuotta! 

Paljon on vuosien varrella pyörien 
ajo-ominaisuudet ja luotettavuus paran-
tuneet, mutta niin on lisääntyneet vuo-
sittaiset ajokilometritkin. Aikaisemmin 
moottoripyöriä käytettiin paikalliseen 
liikkumiseen ”tosi tarkoituksella”, kun 
taas nykyään  sillä ajetaan enimmäkseen 
huvin vuoksi. Samalla tieolojen paran-
tuminen on myös osaltaan edesauttanut, 
että nyt voidaan lähteä muuten vaan käy-
mään pitkässäkin matkassa, vaikka toi-
sella puolella Eurooppaa. Näin moottori-
pyöräharrastuksesta on tullut myös hyvin 
kansainvälistä toimintaa.

Samanaikaisesti ollaan aikaisempaa 
huolestuneempia liikenteen vaikutuksis-
ta luontoon. Poliitikot yhdessä insinöö-
rien kanssa ympäri eurooppaa ja maail-
maa koittavat keksiä erilaisia tapoja joilla 
nykyiset polttomoottorit aiheuttaisivat 
luonnolle vähemmän haittoja. Suurimmat 
muutokset kohdistuvat autoihin, koska 
niitä on liikenteessä paljon moottoripyö-
riä enemmän. Kuitenkin myös moottori-
pyörät halutaan nykyistä ympäristöystä-
vällisimmiksi. 

Liikenteen lisääntyminen on lisän-
nyt maailmanlaajuisesti liikenteestä joh-
tuvien kuolemien määrää. Näiden vält-
tämiseksi autonvalmistajat on pantu 
kehittämään tekniikkaa, joilla liikenteestä 
saataisiin nykyistä turvallisempaa. Näitä 
samoja ideoita ollaan vahvasti ajamassa 
myös moottoripyöriin. Kaikki päättäjät 
eivät vain tunnu ymmärtävän, että kaik-
ki ne hienot turvallisuutta lisäävät kek-
sinnöt autoissa eivät aina toimi mootto-
ripyörissä. 

Joidenkin silmissä tälläinen huviajelu, 
jota moottoripyöräily suurimmalta osal-
ta on, on tuomittavaa käytöstä. Monissa 
maissa rajoitetaan jo nyt moottoripyö-
räilyä – on alueita jonne ei saa moottori-
pyörillä ajaa ollenkaan tai rajoitus koskee 
tiettyä vuorokauden aikaa. Myös vanhoil-
le moottoripyörille on asetettu käyttöra-
joituksia. 

Moottoripyöräharrastukseen on aina 
kuulunut tietynlainen vapaus liikkua. 
Harrastuksemme jatkuvuudelle on tär-
keää, että moottoripyöräilijät yhdistävät 
voimansa ja pitävät puoliaan yhtenä rin-
tamana, jotta harrastustamme ei rajoiteta 
kuoliaaksi.

Kiitos BMW:lle hienoista moottori-
pyöristä. Kiitos kerholaisille kuluneesta 
vuodesta. Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 
2013 kaikille. Nähdään vuosikokoukses-
sa ja MP messuilla.

Jouni Pekonen

Hyvää joulua ja vauhdikasta tulevaa vuotta kaikille ker-
holaisille! Muistakaa olla kilttejä myös ensi vuonna! Eikä 
sitten aleta riidellä SMOTO:sta siellä vuosikokouksessa!

Toimituksen väki
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Maahantuojan vuosikatsaus

Miten vuosi 2012 on sujunut, vastasiko se odotuksia, Stefan Collin BMW Suomelta?

Mennyt kausi on ollut kohtuullisen hyvä kaikesta huolimatta. Kevään sateiset säät tosin viivyttivät tuntuvasti kauden käyntiin pää-
semistä ja pyörien myyntiä, sekä etenkin varuste-, ja huoltotoimintaa. En muista omalta ajaltani toista vastaavaa kevättä. Joillakin 
diilereillä seisoi pyöriä talvivarastossa jopa juhannukseen asti. 

Entä miten koko kauden pyöräkauppa? Mitä malleja myytiin eniten ja millaisia kappalemääriä? 

Kokonaismyynti oli vähän alle 400 kappaletta. Eniten myydyt mallit olivat 1600-kuutioiset, niitä myytiin 123 kappaletta. Myynti 
jakaantui tasan molempien mallien kesken. 1200 GS oli hienosti edelleen varsinainen kestomenestyjä huolimatta yhdeksän vuoden 
malli-iästään. Gessuja myytiin 71 kpl, jakaantuen tasan perus-, ja Adventure-mallien kesken. Tuolla kokonaismäärällä GS on edel-
leen eniten myyty pyörä omassa sarjassaan Suomessa. 

Entä odotukset ensi vuodelle? 

Totta kai odotukset uutta GS-mallia kohtaan ovat kovat. Jos vanhan mallin asema on noin vahva, ei uudelta voi odottaa muuta kuin 
menestystä. Mallin saatavuus on hyvä, mutta ei niitä rajattomasti Suomeen saada. Se tarkoittaa sitä, että jos uuden Gessun haluaa, os-
topäätös kannattaa tehdä ajoissa, viimeistään MP-messujen aikaan. Ensimmäiset uudet pyörät luovutetaan ostajille jo helmikuussa. 
   F 800 GT on ehdoton uutuus. Vanha St-malli on myynyt hyvin monta vuotta, nyt GT on astetta enemmän matkapyörä. F 700 GS, 
800 GS ja F 800GT saadaan myös 35kw-luokkaan, mikä varmasti lisää niiden kiinnostavuutta. 

Menneen kauden osalta pieni pettymys oli skootterimallit. Tuotannon viivästymisen takia ne saatiin Suomeen vasta elokuussa. Nämä 
mallit tuovat varmasti uusia asiakkaita BMW:lle ja kiinnostuneita onkin ollut paljon. Etenkin kaupunkioloissa BMW:n skootterit 
tarjoavat uudenlaista mukavuutta ja käytön helppoutta.  Niiden myynnin suurin ongelma taitaa olla vanhat asenteet. Kokeneet moto-
ristit eivät miellä skoottereita ”oikeiksi” moottoripyöriksi, vaikka niillä tehojen ja ajo-ominaisuuksien tekee matkaa samalla tavalla 
kuin moottoripyörillä. 
   BMW jatkaa myös aktiivista ajovarusteiden kehittelyä. Ensi kaudelle tulee uusi GS-henkinen, Rallye-pukua kevyempi GS Dry-pu-
ku ja uusi System 6 EVO-kypärä. Kaikki BMW-ajovarusteet ovat tunnetusti tarkkaan testattuja sopimaan yhteen BMW-pyörien 
kanssa. 

   Kiitos kuluneesta kaudesta, sekä turvallista ja vauhdikasta uutta vuotta kaikille BMW-kerholaisille!
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BMW-Moottoripyöräkerho ry:n vuosikokous

  Lauantaina 9.2.2013 hotelli Tallukka, Vääksy

 Ohjelma: 

  Kahvi ja suolapala klo 14-15

  Vuosikokous klo 15-18 

  Yleisten vuosikokousasioiden lisäksi kokouksessa päätämme kerhon liittymisestä SMOTOon

  Sauna klo 18-20

  Päivällinen klo 20 alkaen

   Iltaohjelmassa Karaokea

 BMW-kerho sponssaa lauantain kokouksen, saunan ja ruokailun. 

 Majoitus Hotelli Tallukassa hintaan 89 eur / kahden hengen huone tai 74 eur / yhden hengen huone. 

  Yöpyminen maksetaan suoraan hotellille. Huonevaraukset suoraan hotellilta 25.tammikuuta 2013  
	 	 mennessä	puhelimitse	03-88881	tai	sähköpostilla	sales@tallukka.fi

 Ilmoittautuminen: Mieluiten heti ja nyt tai viimeistään 29.tammikuuta 2013 mennessä 

-  sähköpostilla: touring@bmwmoottoripyorakerho.fi

-  puhelimella: 0400 – 483346

-  faxilla 010-2962005

 Ilmoittautumisen yhteydessä varaudu kertomaan osallistujien nimet, osallistutko vain kokoukseen vai jäätkö  
 myös syömään. Muista mainita myös jos sinulla on erityisruokavalio. Huomaa, että jollet mainitse mitään ruo 
 kailusta ilmoittautumisen yhteydessä, oletamme, että ET jää päivälliselle. 

 Nyt kaikki kerhon toiminnasta ja suunnasta kiinnostuneet paikalle. Vuosikokous on paikka vaikuttaa!

  TERVETULOA!
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Smotoon vai ei?
Viime vuosikokouksessa nostettiin esille kerhona Smotoon liittyminen. Silloin ratkaisu päätettiin siirtää seuraavaan vuosikoko-
ukseen. Sen aika on pian edessä ja asia nostattaa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kaikille ei tunnu olevan täysin selvää, mikä 
on Smoto ja mitä siihen liittyminen tarkoittaisi. Tässä tietoa ja erilaisia mielipiteitä päätöksen tekemisen tueksi, olkaapa hyvät!

Kukaan ei tunnu kiistävän sitä, että motoristien edunvalvonta on tärkeää. Kyse on harrastuksesta, joka herättää tunteita, joskus 
voimakkaitakin, puolesta ja vastaan. Moottoripyöräily nähdään usein yhtenä kokonaisuutena, mihin luetaan niin kilvanajo, nuorten 
rajojen kokeilu, pyörien rakentelu, laittomat moottoripyöräkerhot kuin kokeneiden motoristien matkamoottoripyöräily. Kun yksi 
ryhmä nousee esille negatiivisessa mielessä, seurauksista kärsivät helposti koko harrastajakunta. 

Kuka puolustaisi etujamme? Vai luotammeko siihen, etteivät asiat voi paljoa tämän huonommiksi muuttua? Tai ehkä asioihin ei 
voi enää edes vaikuttaa, kun kaikki päätetään jossain Brusselin norsunluutorneissa?

Smoto on suomalainen moottoripyöräilijöiden etujärjestö. Sen tavoitteena ja tarkoituksena on vaalia motoristien etuja Suomessa. 
Onko se sopiva, pätevä ja kannattaako siihen liittyä, se herättää keskustelua. Myös sitä on kyselty, miksi BMW-kerhon pitäisi siihen 
liittyä, kun jokaisella halukkaalla on mahdollisuus liittyä Smotoon suoraan henkilöjäsenenä?

Seuraavassa erilaisia näkemyksiä asiasta. Toivottavasti niistä on apua, kun te kerholaiset mietitte, pitäisikö BMW-kerhon liittyä 
Smotoon vai ei. 

Joo SMOTO joo, mutta mitä MINÄ siitä saan?

Tuo otsikon kysymys tulee vastaan 
kohtuullisen usein, kun keskustellaan ai-
heesta ”Miksi kuulua SMOTOon?”. Mo-
nesti otsikon tokaisua vielä ryyditetään 
lausahduksella: ”kun saan ne hyödyt il-
man jäsenyyttäkin”. Näinhän se valitet-
tavasti on. SMOTO on kaikkien suoma-
laisten motoristien edunvalvontajärjestö. 
SMOTOn työn tulokset eli edunvalvon-
nalla saavutettavat asiat koskettavat kaik-
kia motoristeja, ei pelkästään SMOTOn 
jäseniä, jotka sen edunvalvonnan kuiten-
kin mahdollistavat.

Mitä motoristien edunvalvon-
ta on?

Mp-harrastajien edunvalvonta on 
SMOTOn tärkein tehtävä. Se on lajin 
hengissä pitämistä eli vaikuttamista sen 
puolesta, että moottoripyöräily – missä 
muodossa sitä kukakin haluaa harrastaa 
– olisi mahdollista myös jatkossa. Työ-
tä tehdään sen eteen, ettei harrastamista 
muuteta säätelyllä liian vaikeaksi, kal-
liiksi tai peräti mahdottomaksi. SMOTOn 
edunvalvontaa ohjaa ajatus, että mootto-
ripyöräilyä ei tule rajoittaa enempää kuin 
liikenneturvallisuuden ja ympäristönäkö-
kulmien kannalta on tarkoituksenmukais-
ta ja välttämätöntä. 

Edunvalvonta käytännössä
Käytännössä edunvalvonta on sitä, 

että SMOTO pitää moottoripyöräilijöi-
den ääntä kuuluvilla päätöksenteon eri 
vaiheissa ja välittää mp-harrrastajien 
mielipiteet niihin pöytiin, joiden äärellä 
asioista päätetään. Ennen EU-aikaa vai-

kuttaminen suuntautui ja painottui koti-
maan viranomaisiin ja poliittisiin päät-
täjiin, nykyään yhä enemmän EU-tasolle 
yhdessä eurooppalaisen kattojärjestöm-
me FEMAn (Federation of European Mo-
torcyclists’ Associations) kautta. 

Hyviä esimerkkejä käytännön teke-
misistä on parhaillaan EU-tasolla kä-
sittelyssä oleva EU-komission esitys 
moottoripyörien pakollisista määräai-
kaiskatsastuksista ja äskettäin käsitelty 
moottoripyörien tyyppihyväksyntäasetus. 
Kumpikin näistä vaikuttaa merkittäväs-
ti jatkossa harrastajien elämään ja kum-
pikin näistä on vaatinut työtä sekä koti-
maassa että kansainvälisellä tasolla. 

Kotimaassa SMOTOn edustajat ovat 
osallistuneet liikenneministeriön asiaa 
käsitteleviin työryhmiin, SMOTOlta on 
pyydetty lausuntoja käsittelyn eri vai-
heissa ja SMOTOn asiantuntijat ovat 
olleet eduskunnan liikenne- ja viestin-
tävaliokunnan kuultavina aiheista. Kat-
sastusasiassa SMOTOn asiantuntijat laa-
tivat perusteellisen ja kattavan muistion 
mp-katsastusten hyöty-kustannussuh-
teesta. Hyöty-kustannussuhde osoittau-
tui erittäin heikoksi. Muistio toimitettiin 
liikenne- ja viestintäministeriölle, edus-
kunnan liikenne- ja viestintävaliokun-
nalle sekä sidosryhmille. Työ toi tulosta 
ja Suomen kannaksi muotoutui määräai-
kaiskatsastusten vastustaminen.

Sama suomalaisten motoristien laati-
ma muistio on ollut vahva perusta myös 
EU-tason vaikuttamisessa. Joulukuun 7. 
päivänä saatiin tieto, että EU-jäsenvalti-
ot eivät hyväksy komission asetusesitystä 

katsastuksista sellaisenaan vaan haluavat 
komission muuttavan sitä jäsenvaltioiden 
haluamaan suuntaan. Jäsenvaltiot tavoit-
televat suurempaa kansallista liikkuma-
varaa säädösten soveltamisessa kansalli-
seen lainsäädäntöön. 

SMOTOn edunvalvonta EU-tasolla 
kanavoituu FEMAn kautta. FEMAlla on 
toimisto Brysselissä, josta toimihenki-
lövoimin hoidetaan lobbausta Euroopan 
komission ja parlamentin suuntaan ja tätä 
vahvistaa SMOTOn omat suhteet koti-
maisiin europarlamentaarikkoihin. SMO-
TOn edustajat ovat sekä katsastusasiassa 
että tyyppihyväksyntäasetuksessa olleet 
tarvittaessa kuultavina myös Euroopan 
tasolla. 

Pohjaa edunvalvonnalle
Edunvalvonnan perustana on toimi-

Sirpa Heiskanen

Sirpa Heiskanen on Smoton puheen-
johtaja.
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vien suhteiden ylläpitäminen poliittisiin 
päättäjiin, virkamiehiin ja sidosryhmiin. 
SMOTO on yli 20 toimintavuoden aika-
na saavuttanut tunnustetun aseman moto-
ristien edunvalvontajärjestönä. SMOTOl-
ta pyydetään lausuntoja ja asiantuntijoita 
kutsutaan kuutavaksi, kun halutaan kuul-
la motoristien ääntä. 

Toimivat suhteet eivät synny itsestään, 
vaan ne on luotava. Tätä työtä SMOTO 
on tehnyt mm. järjestämällä yhteisiä tilai-
suuksia, joihin on kutsuttu mp-harrastuk-
seen vaikuttavia viranomaisia ja sidosryh-
miä	(mm.	tulli,	Trafi,	poliisi,	katsastajat)	
sekä poliittisia vaikuttajia. Tilaisuuksissa 
on käyty yhdessä läpi kulloinkin ajankoh-
taisia moottoripyöräilyyn liittyviä aiheita.

Edunvalvonnan pitkäjänteisen poh-
jan luomisesta hyvä esimerkki on myös 
joulukuun alussa kaikkien pohjoismai-
den liikenneministereille yhtä aikaa toi-
mitettu yhteispohjoismainen kannanotto 
moottoripyöräilijöiden liikenneturvalli-
suuden lisäämiseksi. Kannanoton on laa-
tinut Pohjoismainen moottoripyöräneu-
vosto NMR, jonka yksi jäsen SMOTO 
on. NMR on viiden Pohjoismaan seitse-
män mp-kattojärjestön muodostama yh-
teistyöelin. Kannanotossa esitettiin useita 
konkreettisia toimia moottoripyöräilijöi-
den liikenneturvallisuuden parantamisek-
si. Kannanotto on Suomessa toimitettu 
liikenneministerin lisäksi myös muille 
harrastukseen liittyville vaikuttajille.

Motoristien ääni kuuluviin monin ta-
voin

Edunvalvonta ja motoristien äänen 
kuuluviin saaminen on välillä myös lau-
suntojen antamista konkreettisempaa. 
Kuluneen kesän jälkipuolella kaksi jä-
senkerhoamme teki SMOTOn pyynnös-
tä testauskoeajoja valtateillä 8 ja 9 käy-
tetyillä tärinäjyrsinnöillä. SMOTO teki 
koeajotuloksista yhteenvedon ja toimitti 
sen Liikennevirastolle tiedoksi. Taustalla 
on Liikenneviraston leveän keskialueen 
tiemerkintäkokeilu valtateillä 8 ja 9. Sen 

yhteydessä on käytetty normaalin kapu-
lajyrsinnän sijaan uudenlaista ns. sinijyr-
sintää tärinäurissa. Sinijyrsintäurat ovat 
tien pituussunnassa yhtäjaksoisia uria ja 
SMOTOlle tulleen palautteen mukaan 
tietyillä moottoripyörillä ajettaessa ne 
vaikeuttavat huomattavasti pyörän ajetta-
vuutta ja hallittavuutta. Asiaa selviteltiin 
Liikenneviraston kautta ja siinä yhteydes-
sä kävi ilmi, että Liikennevirasto oli ko-
keilun aikana tehnyt tien päällä kysely-
tutkimusta tienkäyttäjien kokemuksista. 
Ongelma oli se, että kysely oli toteutettu 
syyskuussa, kahtena arkipäivänä aamu- 
ja iltapäivän tunteina. Selvää on, että ky-
selyaineistoon ei näin ollen montaa mo-
toristimielipidettä ollut osunut. SMOTOn 
kerhojen koeajojen kautta saatiin kerättyä 
Liikennevirastonkin käyttöön useampia 
kokemuksia uudenjyrsinnän vaikutukses-
ta moottoripyöräilijöihin.

Muuta SMOTOn toimintaa
- SMOTO tekee yhteistyötä 

SPR:n Veripalvelun kanssa, järjestämme 
vuosittain verenluovutuskilpailun ker-
hoille.

- SMOTOn toimintaa on myös 
MOTUKKA, motoristien kriisitukipalve-
lu. Se on kriisiapu- ja tukihenkilötoimin-
taa motoristeille, jotka ovat joutuneet on-
nettomuuteen tai läheltä piti –tilanteeseen 
liikenteessä.

- SMOTO tekee myös nuoriso-
työtä. Nuorille 16-22-vuotiaille mootto-
ripyöräilijöille tarkoitetussa Young Rider 
of the Year –kilpailussa (YROY) testa-
taan moottoripyörän kuljettajan ajotaito-
ja, liikennevalmiuksia ja riskien tunnista-
mista.

- Vuosittain järjestetään yhteis-
työssä jäsenkerhojemme kanssa keväinen 
Huomaa motoristi liikenteessä –tapah-
tumapäivä. Päivän tarkoitus on muistut-
taa muita tienkäyttäjiä siitä, että mootto-
ripyöräkausi alkaa ja motoristit palaavat 
liikenteeseen ja että moottoripyörän ha-

vaitseminen liikenteessä vaatii erityistä 
valppautta 

Jäsenmaksut
SMOTOn jäseneksi pääsee joko liitty-

mällä johonkin smotolaiseen kerhoon tai 
suoraan SMOTOon henkilöjäsenenä. 

Jäsenet suorittavat SMOTOlle kalen-
terivuosittaisen jäsenmaksun, jonka suu-
ruuden päättää edellisen vuoden syysko-
kous.

Jäsenmaksu koostuu perusosasta (ns. 
FEMA-osuus) ja vuosimaksusta (ns. 
SMOTO-osuus). SMOTO maksaa perus-
osan eli ns. FEMA-osuuden edelleen jä-
senmaksuna FEMAlle. Vuosimaksuosuus 
jää SMOTOn toimintaan.

Kerhoilla jäsenmaksun perustana on 
kerhon 16 vuotta täyttäneiden jäsenten 
lukumäärä.

Jäsenmaksun perusosa on FEMAn jä-
senmaksun/jäsen suuruinen. Kerhot mak-
savat tämän kaikista 16 vuotta täyttäneis-
tä jäsenistään. Vuonna 2013 perusosa on 
1,02 € / jäsen. 

Vuosimaksun kerhot maksavat jokai-
sesta 16 vuotta täyttäneestä jäsenestään 
750 jäseneen saakka (ns. jäsenmaksu-
leikkuri). Vuosimaksua ei makseta 751 ja 
sitä ylittävältä jäsenmäärältä. Vuosimak-
su kerhoille vuonna 2013 on 2,58 €/jäsen.

Kerhot maksavat siis jäsenmaksuna 
yhteensä 3,60 € / jäsen 750 jäseneen saak-
ka. Sen ylittäviltä jäseniltä kerhot maksa-
vat 1,02 € /jäsen.

Henkilöjäsen maksaa sekä perusosan 
että vuosimaksun. Henkilöjäsenten vuo-
simaksu vuonna 2013 on 31,98 €. Hen-
kilöjäsenen jäsenmaksu on siis yhteensä 
33 €.

Kannatusjäsenistä yksityishenkilö 
maksaa sekä perusosan että vuosimaksun 
(yhteensä 33 €)ja yhteisö maksaa nämä 
kolminkertaisesti (yhteensä 99 €).

SMOTOon kuuluu yli 100 mp-kerhoa 
ja yli 17 000 jäsentä. Lisätietoja: www.
smoto.fi	

Smoton jäsenmaksun merkitys BMW-kerhon taloudelle

BMW-Moottoripyöräkerhon talousti-
lanne on sangen vakaa. Tulomme (vuo-
sitasolla luokkaa 27 – 30.000 euroa) 
koostuvat jäsenmaksuista sekä Rikas-
tin-lehden mainostuloista. Taloutem-
me suurin yksittäinen kuluerä on Ri-
kastin-lehden julkaisu, jonka kustannus 
kolmen vuosittaisen numeron osalta on 
yhteensä noin 13 – 14.000 euroa.  Mui-
ta isompia kulueriä ovat vuosikokousku-
lut (2-3000 eur) ja erilaisten tapahtumien 
tukimaksut (3-4000 eur). Myös ajokou-
lutukseen on vuosi toisensa jälkeen bud-
jetoitu varoja, mutta tähän mennessä tuo 

budjetti ei ole kovin hyvin täyttynyt. Ra-
haa on myös säästynyt pitkä penni ker-
hon eurooppalaisen kattojärjestön vaih-
don yhteydessä. Uuden BCEF-järjestön 
jäsenmaksuksi on sen perustamisesta al-
kaen budjetoitu 0,5 euroa / jäsen / vuosi. 
Kuitenkin uuden kattojärjestön kulut ovat 
erityisesti virtuaalikokouksista johtuen 
pysyneet niin pieninä, että tuo 0,5 euron 
jäsenmaksu riittänee näillä näkymin jopa 
kahdeksaksi vuodeksi. Myös kerhom-
me hallinnon kulut ovat pysyneet sangen 
hyvin kurissa. Useimmat hallituksenkin 
kokoukset ovat Skype-kokouksia, jotka 

ovat käytännössä ilmaisia. 
Jos BMW-Moottoripyöräkerho päät-

täisi liittyä SMOTO:n jäsenkerhok-
si, merkitsisi se meille noin 3057 euron 
vuosittaista jäsenmaksua. Tämä lasket-
tuna nykyisen noin 1100 jäsenen mukai-
sesti. (3,6 euroa 750 jäseneltä ja 1,02 eu-
roa tuon 750 ylittäviltä eli 350 jäseneltä.) 
Edellä mainittujen toimintakuluissa saa-
vutettujen säästöjen ansiosta kerhomme 
talous kestäisi siis sangen hyvin tuon ko-
koisen vuosittaisen uuden kuluerän. Jä-
senmaksuun ei missään tapauksessa tar-
vitsisi koskea.

Ari Ignatius, kerhon rahastonhoitaja
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SMOTO-suomalaisten kerhojen etujärjestönä.

Tapio Vesterinen on seurannut Smo-
ton toimintaa läheltä koko sen ole-
massaoloajan ja kuulunut siihen mui-
den kerhojen kautta.

Tapio Vesterinen
Kun Smoto perustettiin nähtiin sen teh-
täväkuva tärkeänä. Suomesta puuttui 
moottoripyöräilijöiden etuja ajava yhtei-
sö. SML:n keskittyi moottoripyöräurhei-
luun. Autoliitto ajoi autoilijoiden asiaa, 
SFC karavaanareiden. Moottoripyöräi-
lijät olivat pieni ryhmä, joista kukaan ei 
ollut kiinnostunut. 

Smoto:n perustaminen

Smoto:a perustamassa oli mukana 
moni iso kerho. Me näimme sen tärkeä-
nä osana moottoripyöräilijöiden edun-
valvontaa. Alkuinnostuksessa kaikkia 
sääntöihin ja talouteen liittyviä asioita 
ei kyetty analysoimaan riittävän laajas-
ti. Yhdistyksen toiminnasta ja siihen tar-
vittavista resursseista ei hahmotettu to-
dellista kuvaa. Helpoksi jäsenratkaisuksi 
valittiin kerhoperusteinen jäsenyys, jon-
ka ajatuksena oli, että kerhot hankkivat 
jäsenet ja kerho liittyy Smotoo:n. Alus-
sa jäsenmaksu oli nimellinen ja toimintaa 
pyöritettiin talkoovoimin. Sääntöihin kir-
jattiin kohta, jolla leikattiin jäsenmäärän 
tuomaa äänioikeutta. Tällä ns. leikkurilla 
varmistettiin laaja kerhopohjainen edus-
tus. Asia ei ollut tärkeä, koska jäsenmak-
su oli pieni, eikä sillä ollut vaikutusta ker-
hojen taloudessa. 

Käytännössä kerhojäsenyys tarkoit-
ti päällekkäisyyttä, sillä moni oli Smo-
ton jäsen usean eri kerhon kautta. Vuonna 
2008 tekemäni otoksen (300 hlö.) mu-
kaan henkilö kuului Smotoon keskimää-
rin 2,7 krt. 

Smoton talouden hoito

Smoto teki useita vakavia taloudellisia 
virhearvioita. Näistä kaksi liittyi työnte-
kijöiden palkkaukseen ja yksi lehtihank-
keeseen. Laskelmat olivat hyvin epärea-
listisia ja ylioptimistisia. Smoton taloutta 
hoidettiin huonosti.

Visio tulevaisuuden Smotosta ja 
taloudellinen utopia

Ikaalisissa esitettiin visio Smoton tule-
vaisuudesta, jossa järjestöllä on 3-5 työn-
tekijää ja toimitilat keskeisellä paikalla. 
Rahoitus hoidetaan kerhojen jäsenmak-
sujen kautta ja Smoto lopettaa oman va-
rainhankinnan (arpajaiset), koska se vie 
aikaa edunvalvonnalta. Kerhot / moto-

ristit tarvitsevat 
Smoton, joten he 
maksavat sen toi-
minnan.

Kritisoin tuota 
visiota ja ihmet-
telin miten tämä 
suurhanke rahoi-
tetaan. Vastauk-
seksi esitettiin 
laskelma jossa 
iso osa suomalai-
sista motoristeis-
ta kuuluu Smo-
toon ja maksaa 
5-10 € jäsenmak-
sun. 

Smotossa ei toteudu jäsenten 
välinen tasa-arvo 

Smoton hallitus toi seuraavaan vuo-
sikokoukseen (talousvaikeuksien takia) 
esityksen jäsenmaksun merkittävästä 
korotuksesta. Esitin että jäsenmaksu pi-
detään ennallaan. HDCF kannatti teke-
määni esitystä. Hävisimme äänestyksen, 
vaikka edustamamme jäsenmäärä oli n. 
8200. Paikalla olevat muut kerhot edus-
tivat n. 3-4 000 motoristia. Äänileikkurin 
takia hävisimme ja todellinen demokratia 
ei toteutunut.

Jäsenmaksukorotuksen takia HDCF, 
TFMK ja Virago Club päättivät erota 
Smotosta. Smotossa ei pidetty kerhojen 
tekemästä ratkaisusta ja ne haastettiin oi-
keuteen. Kerhot toteuttivat (yhdistyslain 
mukaisesti) omia sääntöjään ja omien 
päätöselinten (esim. jäsenkokous) teke-
miä päätöksiä.

Loppuyhteenveto 

Smoton tavoitteet ja tehtävä on tärkeä. 
Tätä ei kukaan ole koskaan kiistänyt. Ky-
symys on siitä, miten Smoto hoitaa yhtei-
siä asioitamme ja miten Smoto jäsenyys 
pitäisi hoitaa. Vaihtoehtoja on monia. 
Mielestäni ei ole järkeä siinä, että sama 
henkilö kuuluu Smotoon lukuisten eri jär-
jestöjen kautta. 

Toinen asia on jäsenten tasavertaisuus. 
Kerholla on oltava sellainen äänimäärä, 
josta se maksaa jäsenmaksut. Tällöin de-
mokratia toteutuu. Demokratia on 1 hen-
kilö / 1 ääni.

Kolmas asia on talouden hallinta. Isän-
nätön raha on helppo tuhota. Taloudelli-
nen - toiminnallinen vastuu ja omava-
raisuus syntyy siitä, kun itse hankitaan 
jäsenet ja rahat omaan toimintaa. Rahan 
hankkiminen on vaikea projekti, joten 
sen käyttöön on suhtauduttava asian vaa-
timalla vakavuudella. Kolme kertaa Smo-
to on saanut taloutensa kuntoon. Kolme 
kertaa se on yhdellä ”yltiöpäisellä” hank-
keella ajanut itsensä vararikkoon. Kolme 
kertaa kerhot on pelastaneet Smoton. Kun 
muutamat isot kerhot kyllästyivät tähän, 
heidät haastettiin oikeuteen.

Ihmiset menevät ja tulevat. Kuten sa-
noin, kuulun edelleen Smotoon kahden 
eri kerhon kautta. Smoton vastuuhenkilöt 
ovat vaihtuneet, joten toivottavasti asiat 
ovat nyt paremmassa kunnossa. Edellis-
ten päättäjien virheet kuitenkin heijastu-
vat tulevaisuuteen, joten tie on edelleen 
kivinen.

Oma mielipiteeni on, että vähintään 
merkkikerhojen on vakavasti harkittava 
jäsenyyttään Smotoon. Merkkikerholai-
sista moni on Smoton jäsen muun esim. 
alueellisen kerhon kautta. Päällekkäises-
tä jäsenyydestä ei ole kenellekään hyötyä.
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Allekirjoittanut ottaa vastuun siitä että 
tämä asia on nostettu pöydälle. Hyvissä 
ajoin ennen ker hon vuosikokusta. Sik-
si jottei kenenkään tarvitsisi sanoa että 
nämä päätökset tulee puskista.

Viime vuosikokuksassa olin hieman 
hämmentynyt vain siitä, millaisen tunne-
reaktion tämä aihe joissakin kerhomme 
jäsenissä aiheutti.

Nyt ei ole tarkoitus hajoittaa.  Vaan ra-
kentaa.

On totta, että SMOTO:lla on hieman 
epämääräinen ja vähemmän kunniakas 
menneisyys.

MUTTA: Niinhän se on kaikkien apa-
raattien kanssa. Täytyy saada säädöt koh-
dalleen. Että saisi myllystä parhaan hyö-
tysuhteen irti !

Yksi vastustajien argumentti on ollut 
sekin, ettei motorismiin kuulu politikoin-
ti. Erittäin hieno ja varsin oikeakin mie-
lipide.

Me vain emme voi sulkea silmiämme 
ja korviamme ympäröivältä maailmalta.  
Vaikka usein niin haluaisimmekin !

Meidän omaa päätäntävaltaa on annet-
tu ehkäpä liikaakin Brysseliin. Sen tosi-
asian kanssa me vaan sitten elämme, ja 
toimimme.

Kommenttini kerhon foorumilla EU:n 
pykälänikkarien moottoripyörävastaisuu-
desta oli hieman provokatoorinen heitto. 
Ehkäpä se kuitenkin herätti ajattelemaan, 
kuten oli tarkoituskin.

Rahan ympärillähän koko planeettam-
me pyörii.  Sitäkin tässä on käytetty jois-
sain tapauksissa lyömäaseena.

Wanhalla BMW:llä ajavana voin tode-
ta vain, ettei pidä laittaa niinpaljon rahaa 
mozkariinsa, ettei voi enään sitä käyttää...

Rajoitushan se on sekin. Rajoituksis-
ta tässä sopassa juuri kysymys onkin. Siis 
käytön rajoittamisesta.

Moottoripyöräilyyn minun,niin-
kuin varmasti monen muunkin 
mielestä, kuuluu oleelisesti se 

vapauden tunne.

Aistia, kokea, hengittää. Oli sää tai 
lämpötila mikä tahansa. Toisin kuten au-
toilija, joka on peltikuorensa vanki.

Tämä vapauden tunne liittyy myös 

tallin puolella 
nysväämiseen.  
Vapauttaa luo-
vuutensa ja ke-
hittää kädentai-
tojaan.

Siksi olen 
myös MMA-
F:n jäsen. Vaik-
ka se maailma ei 
BMW:n alkupe-
räisyyttä vaali-
vasta sielunmai-
semasta voisi 
juuri kauempana 
ollakkaan.

Haluatteko 
Te katsas-
tuspakkoa, 
pakollisia 

ABS-jarru-
ja, roplaus-
kieltoa, lisää 

tehorajoi-
tuksia jne.
Direktivi- ja 

p y k ä l ä t e h d a s 
suoltaa näitä 
kyllä koko ajan 
Brysselissä li-
sää..

Juuri siksi 
ME tarvitsemme 
järjestelmään rakenteisiin lobbajia. Mii-
nanraivaajia ja pomminpurkaajia. SMO-
TO:n kautta.

Minä ainakin haluan säilyttää ne va-
pauden rippeet, mitä mozkarijuttuihin on 
vielä jäljellä.

Olen sitä sukupolvea, joka koki aika-
naan täydellisen moottoripyöräilyn va-
pauden.

Ilman nopeusrajoituksia. Ilman ky-
päräpakkoa. Ilman sutimisenestoa ja 
ABS-jarruja.

Tietysti jälki ei ollut aina kaunista. 
Mutta se oli elämää!

Silloin kirkastui se, ettei vapautta ole 
iman vastuuta. Mutta kenellä vastuu on 
nyt? Sitä siirtyy koko ajan lisää järjestel-
mälle.

Smotoon yhteistä puolustamaan ja rakentamaan!

Reijo Myllymaa

Sitä myötä meidän vapautemme vähe-
nee.

EU:kin on vain loppujen lopulta hyvää 
tarkoittavien hölmöjen luoma systeemi.

Siitä näyttäisi vähitellen kasvavan kai-
ken ympäriltään syövä monsteri.

Joka lopulta syö oman päänsä.
Mutta sittenhän koko ongelma on 

poistunut...

Reijo Myllymaa on ikänsä kädet rasvassa kulkenut bemaristi 
ja pitkäaikainen BMW-kerhon jäsen.
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Smoton jäsenedut

Tässä pieni yhteenveto Smoton jäseneduista vuonna 2012. Tarkempaa tietoa löytyy Smoton nettisivuilta.

Eckerö Line:
 HELSINKI-TALLINNA
   Hinnat ajalla 1.1. - 30.12.2012:
  • Reittiliput 18 € / hlö / suunta
   Moottoripyörät 12 € / suunta
Finnlines:
 HELSINKI-TRAVEMÜNDE JA HELSINKI-GDYNIA-PUOLA
    Moottoripyörät veloituksetta Suomi-Saksa- ja Suomi-Puola-liikenteessä.

 NAANTALI-KAPELLSKÄR
   10 % alennus henkilö-, hytti- ja ajoneuvohinnoista päivävuoroilla
  MALMÖ-TRAVEMÜNDE
   25 % alennus henkilö- ja ajoneuvohinnoista päivävuoroilla
   10 % alennus henkilö- ja ajoneuvohinnoista yövuoroilla
Tallink-Silja Line
SILJA LINE
 Turku-Tukholma tai päinvastoin
•   Hyttihinnoista - 40 % (C-A-lk.)
•   Ajoneuvoista - 40 %
 Helsinki-Tukholma tai päinvastoin
•   Hyttihinnoista - 40 % (C-A-lk.)
•   Ajoneuvot normaalihinnalla
   Erikoishinnat voimassa vihreillä lähdöillä 29.12.2012 asti.
 TALLINK
 Helsinki-Tallinna tai päinvastoin, Erikoishinnat voimassa 1.1. - 29.12.2012:
•   Kansipaikka - 25 % (star-luokka)*
•   Henkilöauto 20 - 48 € **
•   Pakettiauto 45 €
   Moottoripyörä 15 € / suunta
RG-Line
 VAASA - UUMAJA - VAASA
   JÄSENETUHINNAT 1.1. - 31.12.2012
   Henkilöt ja ajoneuvot -10 % listahinnasta.

HANX
Ajovarusteet 
SMOTOn jäsenetu 15% alennus kaikista normaalihintaisista HANX-tuotteista.

Muita jäsenetuja seuraavista paikoista: 
Smoto paidat
Medilaser Oy
Visulahden matkailukeskus
Neste Oil K-Market Paimio
Ravintola Liekki
K1-Katsastajat
Moottoriparkki.fi	-	kausisäilytystä	Alastaro	ja	Helsinki
Bunkkeri - talvisäilytystilaa & tarvikkeita
Lainopilliset palvelut, Asianajotoimisto Risto Villa Oy
virta.net, Smoton jäsenedut

Lisäksi useat matkailualan yritykset tarjoavat alennuksia Smoton jäsenille.
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Syyskokoontuminen 2012 Varkaudessa

Vuoden syyskokoontuminen oli tällä 
kertaa Varkaudessa. Majapaikkana toimi 
kylpylähotelli Kuntoranta. Noin 50 ker-
holaista oli uskaltautunut uhmaamaan 
syyskelejä ja saapunut perjantaina pai-
kalle. 

Kerholaisilla oli mahdollisuus illal-
la käydä saunassa ja uima-altaassa läm-
mittelemässä itseään viileän-kostean ajo-
rupeaman päälle. Sitten saunanraikkaana 
viettämään yhdessä iltaa tanssimusiikin 
säestyksellä.

Lauantaina oli aamupalan jälkeen läh-
tö päiväajelulle, joka suuntautui Savon-
linnaan. 

Ennen lähtöä Jope tarkasti kävellen, 
että kaikki olivat valmiina lähtöön. 

Sitten vaan menoksi kohti Savonlin-
naa.
Matkalla pääsimme myös Tappuvir-
ran lossin kyytiin. Perjantai-illan sade 
oli hellittänyt joten keli oli ihan kelvol-
linen.

Savonlinnassa kävimme tutustumas-
sa Olavinlinnaan, josta opaskirja kertoi 
näin:”Kun Pyhän Olavin linnaa vuonna 
1475 alettiin rakentaa, päätti linnan pe-
rustaja, tanskalaissyntyinen ritari Erik 
Akselinpoika Tott rakennuttaa mahtavan 
linnoituksen strategisesti tärkeän Savon 
alueen turvaksi. Linnan tehtävänä oli tor-
jua idästä tulevat venäläisten hyökkäyk-

set ja täten varmistaa Savon seudun her-
ruuden säilyminen Ruotsin kruunulla. 
Olavinlinnan historia onkin sekoitus kes-
kiajan miekan kalsketta, tykin jylinää ja 
arkisia askareita linnan jykevien muu-
rien suojissa. Vallanvaihdokset ovat anta-
neet Olavinlinnalle oman leimansa, joka 

yhä on nähtävissä linnan moni-ilmeises-
sä arkkitehtuurissa. Tänä päivänä linnan 
juhlatilat ovat vuokrattavissa ja toimivat 
monien erilaisten tilaisuuksien pitopaik-
kana.”

Ruokatauon jälkeen matka kääntyi 
Rantasalmen kautta takaisin Varkauteen

Teksti: Jouni Pekonen
Kuvat: Etta Hilden, Juhani Jussilainen, 
Mikko Kangas, Timo Kalkkila, Matti Pel-
tola, Mauri Tiainen, Seppo Vartiainen 

Parkkipaikalla oli opasteet erikseen vanhoille LT-malleille(toim.huom.)
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Arvot kohdallaan. Ympäri vuoden

Ennen paluuta hotellille pistäydyimme 
kuuntelemassa mekaanisten musiikkilait-
teiden ääniä ja historiaa. Samalla saim-
me pienen humoristissävytteisen saksa-
lais-suomalaisen politiikan oppitunnin. 
Tuo pistäytyminen Mekaanisen Musiikin 
Museossa oli todella mielenkiintoinen ja 
piristävä kokemus.

Näin opas meitä valisti: ”Koko maa-
ilmassa mekaanisen musiikin museoita 

Soitettavaa musiikkia oli taltioitu reikänauhalle, kiekoille 
ja rummuille

Eskosta löytyi piileviä kykyjä pelimanniksi

on nelisenkymmentä. Varkauden mekaa-
nisen musiikin museo on kiehtova, kai-
kenikäisille sopiva matka menneisyy-
teen, jossa alkaa elää koko entisaikojen 
musiikkimaailma mekaanisine musiikki 
instrumentteineen: soittorasiat, mekaa-
niset pianot, viulut ja haitarit, posetiivit 
pienestä pöytämallista aina upeaan ka-
tuposetiivi Amadeukseen saakka, maail-
man suurin orkestrioni, 75- miehen Pop-

per Goliath sekä lukuisat äänentoistoon ja 
taltiointiin	 käytetyt	 fonografit,	 gramofo-
nit ja jukeboksit. Koko mekaanisen mu-
siikin historia vuodesta 1850 nykypäiviin 
saakka nähtävänä ja kuultavana.”

Takaisin majapaikkaan päästyämme 
meitä odotti lounas ja sauna. Illalla kä-
vimme vilkasta keskustelua päivän vie-
railukohteista ja kesän tapahtumista.
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Moottoripyörä on moottoripyörä, skootteri on ... Niin mikä se on?

BMW C 650 GT koeajossa
Uudesta skootterista pitää tehdä koeajo-
juttu, totesi kerhon puheenjohtaja elo-
kuun alussa hallituksen kokouksessa. 
Hieno ajatus, totesivat hallituksen jäse-
net ja taputtivat karvaisia käsiään kuin 
edustajat Kiinassa johtajan pitäessä pu-
hettaan. 

Seuraavaksi pj kysyi, kuka jutun tekee? 
Muistan yhä sen lähes absoluuttisen hil-
jaisuuden, joka kysymystä seurasi. Vais-
tomaisesti aloin vetäytyä kuoreeni ja yri-
tin muuntua mahdollisimman pieneksi ja 
huomaamattomaksi. Valitettavasti niin te-
kivät kaikki muutkin. Tuntui kuin kaik-
ki olisivat kadonneet ja huone muuttunut 
täysin tyhjäksi. 
   Puheenjohtaja rykäisi ja totesi, että hän 
olisi kovin mielellään tehnyt tuon koea-
jon, mutta ei nyt millään ehdi työkiirei-
den takia. Eli onko joku vapaaehtoinen? 
Ei ollut. Yksi ei päässyt, kun pikkuserk-
ku oli juuri hankkinut kissanpennun, ja 
sen ristiäisiin oli pakko mennä. Toinen 
oli lähdössä lomamatkalle, kolmas joutui 
pysymään kotona lapsenvahtina, että äi-
tee pääsisi shoppailemaan. 
   Lopputulema oli se, että minut päätoi-
mittajana määrättiin hoitamaan koeajo 
ja ottamaan riski uskottavuuden ja mai-
neen menetyksestä. Paljon ei kuulema sii-
nä suhteessa olisi hävittävää, minulle va-
kuuteltiin.

Mikään ei auttanut, joten seuraavana 
päivänä otin nöyränä miehenä yhteyttä 
RM Heinolle Lahteen ja sovin skootterin 
hakemisesta. Ajankohdaksi sovin sulke-
misajan ja toivoin, että kaikki asiakkaat 
olisivat jo poistuneet paikalta. 

Mennessäni liikkeeseen kiertelin en-
sin jonkun kierroksen myymälässä mui-

na miehinä kykenemättä sanomaan 
asiaani. Mietiskelin, että teinin on var-
masti helpompi pyytää R-kioskin kassal-
ta pornolehti kuin tosimotoristin skootte-
ri moottoripyöräliikkeestä. Lopulta sain 
kuitenkin kakaistua hiljaisella äänellä 
asiani, toki ensin varmistettuani, ettei yh-
tään asiakasta ollut paikalla kuulemassa. 

Tosimotoristit pitivät saunaillassa BMW-skootteriin riittävän turvaetäisyyden. 
Moista vekotinta ihmeteltiin ja sen kuljettajaan luotiin sääliviä katseita.
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Hämmästyksekseni myyjä ei rynnännyt 
muun henkilökunnan kanssa takahuonee-
seen nauramaan, vaan hän suhtautui täy-
sin asiallisesti tilanteeseen. 

Skootteri työnnettiin pihalle ja minul-
le annettiin pikainen käyttöopastus. Lai-
te vaikutti jotenkin lievästi tutulta, sitä 
jopa ohjattiin samalla tavalla kuin moot-
toripyörää. Eipä aikaakaan kun tällainen 
kaikkien alojen asiantuntija jo kurvasi 
kokeneen kuljettajan lailla pois Heinon 
pihasta. Ensimmäiset mutkat tosin tuot-
tivat pieniä ongelmia, skootterin ohjatta-
vuus kun tuntui olevan ihan jotain muu-
ta kuin moottoripyörän. Olisiko kuitenkin 
kannattanut ennemmin ottaa loppputili, 
mietiskelin? Ensi alkuun ajoasento tuntui 
todella hölmöltä. Istua nyt polvet yhdes-
sä kuin siveyden sipulit ompeluseuroissa 
saamatta minkäänlaista tuntumaa pyöräs-
tä! 

Korkeimpien voimien varjelukseen 
luottaen selviydyin kuitenkin tien pääl-
le ilman kaatumisia. Otin suunnaksi 
BMW-kerhon saunaillan Kotorannassa 
Nurmijärvellä. Ajattelin, että jos selviän 
sinne asti, saan sieltä henkistä tukea ja 
kannustusta raskaassa tehtävässäni. 

Toisin kävi, siis sen henkisen tuen suh-
teen ja kotiin päin startatessani ymmär-
sin, miltä rumasta ankanpoikasesta on 
aikoinaan tuntunut. Savolaisen Risto ava-
rakatseisena miehenä sentään suostui aje-
lemaan kanssani kotimatkan ja näin edes 
vähän helpottamaan ahdistustani. 

Erilainen todellisuus alkoi pikku hil-
jaa valkenemaan minulle jo sieltä sau-
nan pihasta liikkeelle lähdettäessä. Kuten 
paikalla käyneet tietävät, pihaan johtaa 
melko jyrkkä polku ja sieltä poistuttaes-
sa saa olla tarkkana välttääksen ongel-
mia. Skootterilla lähtö sujui vaivattomas-
ti, minä vain käänsin kaasua ja seurasin 
sivusta, kun oikeat motoristit potkivat 
vaihdevipua niska ponnistuksesta punot-
taen. Vaihtamatta paras, hihkaisin toisil-
le hyvästiksi ja ampaisin Riston perään. 

Liikkeelle lähtöä tällä skootterilla 
voi oikeasti sanoa ampaisuksi. Saattaa 

se kuuluisa rannan haukikin joutua ih-
mettelemään, että mikä tuosta nyt lähti, 
kun kääntää reippaasti tämän menopelin 
kaasua. Sama tehokas vaikutelma välit-
tyy myös abs-jarruista. 

Ajokin tuntuessa pikku hiljaa istuvan 
käteeni ja tottelevan käskyjäni parem-
min aloin mietiskellä, voisinko minä tu-
hansien muiden motoristien lailla olla 
erehtynyt näistä skoottereista. Kuka on 
sanonut, että oikeassa moottoripyörässä 
kuuluu päästä ronkkimaan vaihteistoa li-
hasvoimin? Jääkö moottoripyöräilyn ole-
mus ja nautinto jotenkin vajaaksi, jos ei 
pääse heiluttelemaan vasenta jalkaterää 
ja puristelemaan kytkinvipua jatkuvasti 
ajon aikana? 

Yksi syy tämän skootterin mukavaan 
ajettavuuteen löytyy varmasti rengas-
koosta. 15’’ vannekoko on naurettavan 
pieni moottoripyörään verrattuna, mut-
ta skootterin pyöriksi sellaiset ovat koh-
tuullisen kookkaat. Toki tämän kokoinen 
pyörä on uraherkempi kuin ja hyrrävoi-
miltaan pienempi kuin moottoripyörän 
17’’-19’’vannekoon pyörät, mutta ai-

BMW:n skootteri on oikeasti iso pyörä. Sen suojavien katteiden taakse pii-
loutuu isompikin kuljettaja. Valoisaan aikaan voi säästää kohtuullisen tehokkai-
ta ajovaloja ja käyttää päiväajovaloa.

nakaan minä en kokenut ajettavuudes-
sa olevan mitään ongelmia, päin vastoin. 
Matkanteko sujuu mainiosti kaikilla salli-
tuilla nopeuksilla ja tehovarat riittäisivät 
paljon enempäänkin. Mieleeni on jäänyt 
unenomainen muistikuva siitä, että olisin 
ajanut moottoritiellä hetkellisesti reilusti 
yli puoltatoista sataa ja sadanneljänkym-
pin vauhdissa ihastellut polttoaineen ku-
lutusmittarin näyttämiä 3,7l/100km luke-
mia. Lääkityksessäni lienee korjaamisen 
varaa, kun tuollaisia unia kuvittelen näh-
neeni.

Palatakseni takaisin todellisuuteen, to-
tean, että ilta oli jo pitkällä, kun ehdimme 
Riston kanssa Luumäen kohdalle. Tyyty-
väisenä panin merkille, että tämä skootte-
ri on varustettu aivan käyttökelpoisilla ajo-
valoilla. Eivät ne toki puolen kilometrin 
päässä hirviä sokaise, mutta niiden kans-
sa tulee toimeen. Paljon huonompia valoja 
olen moottoripyörissä tavannut. Erillisen 
päiväajovalon voi myös laskea eduksi, se 
säästää varsinaista ajovaloa niihin tilantei-
siin, joissa sitä oikeasti tarvitaan.

GT-mallin pleksi liikkuu reilusti kor-
keussuunnassa ja samalla myös pi-
tuussuunnassa. Käytännön hyöty ei 
ole kovin suuri, sillä voimakkaiden 
pyörteiden takia pleksiä pitää mielui-
ten ala-asennossa.
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Ehkä tavaratilaa ei voi aivan valtavaksi sanoa, mutta iso se on. Jos sinne ei 
ihan anoppi mahdu, niin ainakin yhden naisen matkatavarat ja kuten kaikki 
miehet tietävät, se on paljon se.

Seuraavana aamuna varmistin huo-
lella, etteivät naapurit ja etenkään lähel-
lä asuva lankomieheni olleet näkyvillä ja 
työnsin autotallin peränurkkaan ajamani 
skootterin pihalle. Yli 260 kiloa paina-
vana tämä laite ei tunnu miltään mopol-
ta sitä tallista ulos tuuppiessa. Sen leveys  
vielä hankaloittaa käsiteltävyyttä. 

Mittaristo on nopeusnäytön osalta 
selkeä, muuten tyyli on mennyt luet-
tavuuden edelle. Kun tarkkaan kat-
soo, löytää mittaristosta paljon tietoa.

Vaan miksi työnnellä, kun sen käsitte-
ly ajaen on todella näppärää? Siis näppä-
rää sen jälkeen, kun istahtaa pyörän pääl-
le. Pyörän runko on satulan edestä sen 
verran leveä ja korkea, ettei ainakaan mi-
nun siro saappaani solahtanut kovin sor-
jasti tuosta välistä toiselle puolelle. Hel-
pompaa oli nostaa jalka pyörän yli kuin 
moottoripyörän päälle käydessä. 

Pyörän hallintalaitteista löytää  paljon 
bemarimaisuuksia. Kaikki toimii jämä-
kästi ja täsmällisesti, kuin laadukkaassa 
moottoripyörässä. Mopomaisuudesta ei 
ole tietoakaan. Vanhalle bemarimiehelle 
suuri ihmetyksen aihe on vilkkukatkaisi-
ja. Sen toteutus on kerrassaan nerokkaan 
yksinkertainen. Ajatelkaa, koko hom-
ma on hoidettu yhdellä ainoalla pienel-
lä vivulla! Hmm.. Montakos niitä vipuja 
omassa Gessussa taas olikaan...?

Bemarimaiseen tyyliin hallintalaitteet 
ovat jämäkän tuntuiset ja toimivat 
täsmällisesti.

sisylinterinen nestejäähdytteinen nelitah-
timoottori. Näin ainakin luin netistä, itse 
moottori piileskelee jossakin pyörän si-
suksissa, eikä minulla ole siitä sen pa-
rempaa havaintoa (tämän siitä saa, kun 
laittaa toimittajan kirjoittamaan asiois-
ta, joista se ei mitään ymmärrä). Paljon 
se ei pidä melua itsestään, siis se moot-
tori ja sen pyytämä ruokajuomamäärä 
suhteessa työmäärään tuntuu hyvin koh-
tuulliselta. Polttoainesäiliön tilavuudeksi 
ilmoitetaan  16 litraa, joka riittää pyörän 
keskimääräisellä 4-5l/100km kulutuksel-
la ainakin 300-400km matkalle. Tätä pi-
täisin kohtuullisena toimintasäteenä. Ky-
seessä ei ole tässäkään suhteessa mikään 
vain lyhyiden työmatkojen kaupunkikul-
kuneuvo. 

Pyörän varustelussa ei ole moitteen 
sijaa. On sähköllä liikuteltava pleksi, 
lämpökahvat, abs-jarrut, penkinlämmi-
tin, päiväajovalo ja varmaan vielä paljon 
muuta, mitä en huomannut. Tarjolla on 
BMW-moottoripyörien tapaan laaja vali-
koima tavarankuljetukseen, mukavuuteen 
ja navigointiin liittyviä lisävarusteita. 

Skootterin voimanlähteenä toimii kak-

BMW-skootterin pyöräkoko on kohtuullinen, edessä 120/70-15, takana 
160/60-15. ABS-jarrut ovat vakiovaruste. 

Täytyy tunnustaa, että kaltaisellani 
ikänsä moottoripyörällä ajaneella ja sen 
käyttöön jo lähes peruuttamattomasti 
urautuneella motoristilla oli melkoisia 
alkuhankaluuksia tottua sujuvaan skoot-
terin käyttöön. Pyörän hallintalaitteita-
han  käytetään vain käsillä, jalat voi pi-
tää vaikka ristissä - jos sattuvat sellaiseen 
asentoon taipumaan ja mahtumaan. On-
neksi käytössä oli lukkiutumattomat jar-
rut, sillä vain kytkinvipua vääntämään 
tottunut vasen käsi tahtoi olla herkälle 
jarrun käyttövivulle aluksi turhan kova-
kourainen. Kun erilaisiin hallintalaittei-
siin tottui, meno alkoi tuntua suorastaan 
luvattoman vaivattomalta. 

Ajoasento tuntui aluksi hyvältä, mut-
ta pidempään istuessani selkä alkoi muis-
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BMW C 600 Sport

tuttelemaan ikävästi olemassa olostaan. 
Epäilen, ettei tällainen ajoasento ole kai-
kille paras mahdollinen pitkillä päivämat-
koilla. Koko yläkropan paino tulee istu-
malihasten päälle, jaloille ei pysty painoa 
siirtämään, eikä asentoa juuri muutta-
maan. 

Kenelle tämä pyörä sitten sopii? Kau-
pungissa paljon ajavalle, työmatkakul-
kineeksi, mukavuutta ja helppoutta ar-
vostavalle ennakkoluulottomalle motor-, 
öh, ihmiselle. Ei tekniikkafriikille, joka 
tykkää purkaa, huoltaa, viritellä ja kasa-
ta pyöränsä itse. Menemisiä tämä kulku-
peli ei rajoita, tällä ajaa kaikki ne ajot, 
mitä moottoripyörälläkin. Jos joku on 
sitä mieltä, että moottoripyöräilyssä kuu-
luu ehdottomasti saada itse manuaalisesti 
asetella rattaat vaihdelaatikossa oikeaan 
järjestykseen, hänelle tämä pyörä on liian 
helppo ja huoleton. 

 BMW-skootteri on herättänyt paljon 
kiinnostusta myös perinteisen moot-
toripyöräilijäasiakaskunnan ulkopuo-
lella, kertoi Olli Kärnä R.M. Heinon 
Lahden myymälästä.
Kiitokset Heinolle pyörän lainasta ja 
hyvästä yhteistyöstä kerhon kanssa !
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Marko Hemmilä matkalla maailman ympäri
Otteita matkapäiväkirjasta
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Saksa – Nepal:

Tähän mennessä olen ollut reissulla 
noin puoli vuotta, ajanut pyörälläni va-
jaa 30tkm, vieraillut 26 maassa, ylittänyt 
maiden välisiä rajoja 29 kertaa ja tavan-
nut lukemattoman määrän muita seikkai-
lijoita.

Pyöränä minulla on uskollinen 2005 
vuosimallin R1200GS, jonka ostin uute-
na Saksasta. 

Pyörällä tuli kierrettyä kaikki euroo-
pan maat ja tälle seikkailulle lähtiessäni 
mittarissa oli noin 189000km.

Päätin lähteä reissulle tällä pyörällä, 
koska tunnen sen läpikotaisin ja kävin 
pyörän täysin läpi moottoria lukuunotta-
matta.

R1200GS:llä on uskomattoman muka-
va ajaa pitempää matkaa, varsinkin kun 
olen varustellut pyörän itselleni sopivak-
si.

Onhan pyörä todella painava kaikkien 
varusteiden kanssa, mutta silti päätin läh-
teä tutulla ja turvallisella pyörällä liiken-
teeseen.

Romania:
Matka Romaniaan saakka meni todella 

nopeasti. Ajoin aika pitkiä päivämatkoja 
pitäen ainoastaan muutaman välipäivän.

Romaniasta mieleen jäi todella upea 
Tonavan suisto. Vuokrasin veneen päi-
väksi kierrellen suistoaluetta ja räpsien 
kuvia linnuista. Tuolla saisi enemmänkin 
aikaa kulutettua.

Turkki:
Turkissa pysähdyin Istanbuliin ja vie-

railin Istanbulin moottoripyöräkerholla. 
Kerhon porukka oli todella ystävällisiä 
ja antoivat paljon hyviä vihjeitä hyvistä 
teistä ja nähtävyyksistä.

Mieleenpainuvimpina paikkoina Tur-
kista jäi Nemrut Dagi, Dark Canyon, Su-
melan luostari, tie #915 koilisessa ja to-
della kallis polttoaine

Ihmiset Turkissa olivat uskomatto-
man ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Aivan 
sama minne pysähdyin niin aina oli joku 
tarjoamassa teetä ja kyselemässä pyöräs-
tä!

Turkista löytyy aivan kaikkea! Todel-
la pitkästi rantaa, korkeahko keskiosa ja 
vuoret koilisessa. Tässä maassa olisi ajet-
tavaa kuukausiksi!

Azerbaijan:
Azerbaijan oli vastakohtien maa. Län-

siosa oli melkoisen köyhää, mutta Kas-
pianmeren rannalla pääkaupungissa, Ba-
kussa huomasi öljyn ja kaasun tuoman 
rahan. Toinen toistaan korkeampia raken-
nuksia ja lasipalatseja tuli vastaan mitä 
pitemmälle kaupungissa ajelin.

Hintataso tuolla oli myös todella kor-
kea. Hotellihuoneet maksoivat yli €100, 
onnekseni sain vihjeen hostellista, jossa 
majoituin kohtuulliseen hintaan.

Georgia:
Georgian Military Road (Tbilisistä 

Venäjän rajalle) on kovasti kehuttu kau-
neudellaan. Tie on varmaan yksi par-
haimmista Georgiassa, mutta mielestäni 
alpeilta löytyy mukavampia teitä ja kau-
niimpia maisemia. 

Silti, jos tällä alueella on liikenteessä, 
tämä tie pitää ehdottomasti ajaa.

Kazakhstan:
Kazakhstan on maa-alueeltaan mitat-

tuna maailman yhdeksänneksi suurin val-
tio ja sen kyllä huomaa tuolla ajaessaan. 
Välimatkat ovat todella suuria, maisema 
tasaista ja puutonta, tien pinta vaihtelee 
äärimmäisen huonosta aina täydelliseen 
asfalttiin.

Kazakhstanissa telttailu tarjosi upean 
kokemuksen. Mikä on hienompaa kuin 
pitkän päivän jälkeen pystyttää teltta kes-
kellä valtavaa aroa ja auringon laskiessa 
valmistaa	illallista	itselle	☺

Yötaivas on myös todella upea, koska 
näet koko taivaan kerralla, eikä valosaas-
tetta ole häiritsemässä pimeyttä.

Kazakhstanin läpi ajoin kyytiläisen 
kanssa, kun hyvä ystävä Ulmista tuli mu-
kaani tuolle pätkälle.

Pyörässä oli lastia todella paljon, mut-
ta silti huonotkin ja hiekkaiset tiet sujui-
vat ilman ongelmia.

Uzbekistan
Uzbekistanin rajanylitys on ottanut tä-

hän mennessä eniten aikaa, noin 5 tun-
tia. Lämpötila oli reippaasti yli 40 astetta, 
eikä varjopaikkoja ollut tarjolla rekkajo-
non vieressä odotellessa, joten vettä kan-
nattaa pitää mukana useita litroja. Rajalla 
ei kukaan puhunut englantia, mutta on-
nekseni tapasin venäläisen moottoripyö-
räilijän ennen rajaa, joten hän auttoi pa-
pereiden kanssa.

Myöhemmin kuulin että Ranskalai-
nen moottoripyöräilijä (jonka tapasin Ba-
kussa) oli pyörtynyt pariin kertaan tuolla 
rajalla (tällöin joku oli varastanut hänen 
puhelimensa) varmaankin kuumuudesta 
johtuen.

Tajikistan:
Tajikistanissa olin suunnitellut aja-

vani kuuluisan Pamir Highwayn, mutta 
tämä ei onnistunut, koska Pamirin var-
rella olevassa kaupungissa, Khorogissa 
oli ammuttu ihmisiä, eikä ketään turiste-
ja päästetty tuolle tielle. Kukaan ei pys-
tynyt sanomaan että milloin tie aukeaisi, 
joten ainoa vaihtoehto oli ohittaa tämä tie 
ja ajaa suorinta reittiä Kirgisiaan.

Kirgisia:
Kirgisiassa tuli kierreltyä vähän enem-

män, mutta olisin hyvinkin voinut käyttää 
vielä pari viikkoa enemmän aikaa jotta 
maata ei olisi tarvinnut kiertää niin kii-
reellä. Aikataulullisesti tämä ei onnistu-
nut, koska minun piti olla Kiinan rajalla 
tiettynä päivänä.

Kirgisia on kaunis maa ja tiet ovat yl-
lättävän hyvässä kunnossa, kiitos siitä 
kuuluu Kiinalaisille tien rakentajille.

Täällä alkoi huomata että Alpit ovat 
aika matala vuoristo. Useamman kerran 
ajoin passeja jotka menivät yli 3500m:n. 

Nepalissa jouduin pakkaamaan pyöräni laatikkoon ja matkustamaan lentoko-
neella Thaimaahan. Alunperin tarkoituksena oli ajaa Tiibetin ja Kiinan kautta 
Laosiin, mutta valitettavasti Tiibet oli suljettu ulkomaalaisilta.
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Alpeilla korkein “normaali” tie kulkee 
hieman yli 2800m:n.

Lähellä Kiinan rajaa tapasin muut 
moottoripyöräilijät. Olimme sopineet ko-
koontumispaikaksi Tash Rabatin. Paikal-
le ilmestyi kaikki 10 moottoripyörää ja 
12 ihmistä. Meitä oli kasassa aika kan-
sainvälinen porukka Suomesta, Saksasta, 
UK:sta, Espanjasta, Puolasta ja USA:sta. 
Horizons Unlimitedin keskustelupalstalla 
olimme keränneet tämän porukan kasaan, 
koska tällä tavalla pystyimme alentamaan 
Kiinan läpiajon kustannuksia.

Aiemmin olin tavannut ainoastaan 
saksalaisen pariskunnan, mutta nopeasti 
pääsin juttuun kaikkien kanssa.

Noin 20km ennen Kiinan rajaa ajoin 
pyörälläni isoon kuoppaan (tie oli todella 
monttuista, mutta Öhlinssin jousitus toi-
mi erittäin hyvin) kun vauhtia taisi olla 
aavistuksen liikaa… Pyörän perä pomp-
pasi korkealle ja kerkesinkin jo pelätä 
että menen pyörän kanssa etukautta ym-
päri. Onnekseni näin ei kuitenkaan käy-
nyt, mutta takaiskunvaimennin vaurioitui 
tuossa iskussa niin että se jäi jumiin täy-
sin puristuneeseen tilaan.

Koitin selvittää siinä tien varrella että 
onko jotain mennyt lopullisesti rikki, 
mutta en löytänyt mitään muuta vauriota 
kuin iskarin.

Rajalle oli kuitenkin päästävä, joten 
ajoin viimeisen 20km iskunvaimennin 

pohjaan jumittuneena. Rajalle ajon aika-
na mietiskelin että en nauttisi ajamisesta 
“hardtail”	harrikalla	☺

Kirgisian rajanylitys meni ilman suu-
rempia ongelmia, mutta ongelmana oli se 
että tästä oli kiinan rajalle noin 100km:n 
ajomatka, eikä iskari näyttänyt juuri min-
käänlaista elonmerkkiä. 

Ei auttanut muuta kuin jatkaa matkaa. 
Säästääkseni takarunkoa, ajoin suurim-
man osan matkasta tankin päällä istuen.

Kiina:
Kiinassa huomasin että iskari alkoi toi-

mia kohtuullisesti kun ruuvasin paluuvai-
mennuksen kokonaan pois. Nyt pystyisin 
ainakin ajamaan normaalisti laukkujen 
kanssa! Lähin Öhlinssin huolto oli vain 
hirvittävän kaukana, aina Bangkokissa, 
Thaimaassa saakka, joten sinne asti ajat-
telin tuolla iskarilla päästä…

Länsi-Kiinasta jäi aika paha maku suu-
hun. Hirvittävä byrokratia, tylyjä ihmisiä, 
eikä maisemallisesti juuri mitään nähtä-
vää. Onneksi tämä oli vain viiden päivän 
pätkä tällä reissulla ja pakollinen siirtymä 
Pakistaniin.

Pakistan:
Pakistani oli yksi reissun kohokohtia 

tähän mennessä. 
Rajalla oli mukava 4733m korkea 

Khunjurab Pass. Yllätyin kuinka vähän, 

jos ollenkaan pyörästä tuntui tehoja ka-
donneen tuossa korkeudessa!

Passin päällä pysähdyimme räpsimään 
kuvia ja ihmettelemään maisemia kun Pa-
kistanilainen vartija käveli meidän luok-
se ja toivotti meidät (englannin kielellä) 
tervetulleeksi Pakistaniin! Oli hieno ele 
tuolta vartijalta.

Karakoram Highway oli todella hie-
no kokemus ajaa ja vielä upeammaksi tuo 
kokemus muuttui kun meidän piti lastata 
10 pyörää pieneen veneeseen, jotta pää-
simme ylittämään luonnonmuovaaman 
padon muodostama järvi (muutama vuosi 
sitten sattui iso maanvyörymä joka tuk-
ki joen).

Päätimme käväistä mutkan Skardus-
sa joka oli useamman tunnin ajomatkan 
päässä itään KKH:ltä. Tie sinne oli aivan 
uskomattoman hieno, kapea, mutkainen 
ja pattinen joka kulki vuoren kylkeen lou-
hituissa luolissa ja urissa.

Skardusta takaisin KKH:lle päätimme 
ottaa “oikopolun”, joka kulki pitkän mat-
kaa koko ajan yli 4000m:ssä ja oli suu-
rimmaksi osaksi soraa, hiekkaa ja isoja 
kiven murikoita.

Pyöriä kaatuili sinne tänne kun poik-
koilimme välistä uralla, välistä sen vie-
ressä. Pätkä oli vaativa, mutta ryhmässä 
autoimme aina muita jolloin homma toi-
mi hyvin ja kaikki selvisivät tuon reitin.
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Yöpymispaikka oli kauniissa havu-
metsässä yli 8000m korkean Nanga Par-
bat-huipun juurella.

Islamabadissa jouduin viettämään yh-
den ylimääräisen yön, koska lähtöpäivä-
nä koko Pakistanissa oli mielenosoituk-
sia. Hotellin henkilökuna pyysi meitä 
pysyttelemään sisällä koko päivän.

Intia:
Ennen Intiaan menoa tiesin että liiken-

ne tulisi olemaan melko rasittavaa ajon 
kannalta. Liikenne olikin todella järjetön-
tä, ei minkäänlaisia sääntöjä, hirmuisesti 
liikennettä eikä bussit eivätkä rekat väis-
täneet pyöräilijöitä ollenkaan. Jouduin 
ajamaan useamman kerran ulos tieltä et-
ten olisi liiskaantunut näiden isojen auto-
jen keulaan!

Kaikista rasittavinta liikenteessä oli 
kuitenkin kammottava melu. Jokainen 

autoilija ja skootteristi huudatti ääni-
merkkiään koko ajan ilman mitään näky-
vää syytä. Vaikka pidin koko ajan kuulo-
suojaimia, tämä meteli oli ajaa minut 
hulluuden partaalle.

Kolmas helposti huomattava asia In-
tiassa oli roskaisuus. Intiassa on ihmisiä 
todella valtavasti joten roskaakin tulee 
valtavasti. Valitettavasti roskat näyttävät 
päätyvän enimmäkseen tien varsille…

Intiassa tiet saattavat olla todella hy-
vässä kunnossa kunnes ne yhtäkkiä il-
man mitään syytä muuttuvat äärimmäi-
sen huonoiksi. Etuvanne ottikin kipeää 
yhdessä tällaisessa paikassa…

Intiassa tuli vierailtua Amritsarissa, 
Jaipurissa ja Agrassa. 

Agran jälkeen päätin häipyä tästä 

maasta mahdollisimman nopeasti, kun 
olin vielä hengissä.

Muu porukka oli suunnannut Intian 
himalayalle. Kaikki kehuivat kilpaa tuo-
ta paikkaa aivan uskomattoman kauniik-
si alueeksi. Minua hieman alkoi harmitta-
maan kun itse suuntasin etelään…

Nepal:
Ero Intian ja Nepalin liikenteen välillä 

oli kuin yöllä ja päivällä.
Nepalissa suurin osa ihmisistä näytti 

kulkevan polkupyörillä, eikä meteliä täs-
tä johtuen ollut ollenkaan. Korvat kiitti-
vät minua rajan ylittämisen jälkeen. Enää 
ei myöskään ajaminen stressannut vaan 
nyt pystyin nauttimaan jälleen maisemis-
takin.

Nepali oli ehkä suurin yllätys itselleni 
tähän mennessä käydyistä maista. Odo-
tin että Nepal olisi vuoristoista, kuivaa ja 
karua, mutta se olikin alavaa, vehreää ja 
kosteaa viidakkoa!

Toki Nepalissa on huiman korkeita 
vuoria, mutta teitä pitkin sinne ei pääse.

Nepalissa on melkoisen vähän tei-
tä, joten mikään pyöräilyn paratiisi tämä 
paikka ei ole. Toki, matka pyörällä sinne 
on mukava, mutta jos haluat nähdä kor-
keita huippuja niin sitten pitää käydä pit-
killä vaelluksilla.

Nepalissa pääsee näkemään toinen 
toistaan hienompia temppeleitä, sekä tes-
taamaan korkeanpaikan kammoa hyppää-
mällä 160m syvään rotkoon kuminauha 
jalkoihin	sidottuna	☺

Nepalista matka jatkui lentämällä 
Thaimaahan. Alunperin tarkoituksena 
oli ajaa Tiibetin ja Kiinan kautta Laosiin, 
mutta valitettavasti Tiibet oli suljettu ul-
komaalaisilta.

Matka tähän saakka:
Pyörä on toiminut moitteetta (mitä nyt 

omasta hölmöilystä on aiheutunut jotain 
pieniä ongelmia kuten vaurioitunut jou-
situs).

Matkan aikana olen nähnyt todella hie-
noja maisemia, tavannut todella ystävälli-
siä ihmisiä sekä paljon muita matkalaisia.

Vielä tässä vaiheessa ei ole tullut mie-
leen että pitäisi palata “normaaliin” elä-
mään	ja	töihin	☺

Matka jatkuu Nepalista kaakkois aasi-
aan ja edelleen eteenpäin.

Tarkempaa juttua löytyy osoitteesta 
www.whereishemuli.eu  
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Matkalla Israeliin ja Egyptiin. Tai 
sitten ei. 
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Ajatus moottoripyörämatkasta Israeliin ja ehkä muuallekin Lähi-Itään oli kiehtonut  minua vuosia. Israel on ainakin 
minun silmissäni erikoinen maa. Siellä on uskontomme juuret ja maa on meille kaikille monella tavalla tuttu, ei var-
maankaan vähiten jokapäiväisistä uutisista. Kuka ei olisi kuullut Betlehemistä, Jerusalemista, tai vaikkapa Jaffa-appel-
siineista? Jotain saman kaltaisuutta, tosin vielä paljon pahempana, sillä on Suomen kanssa myös siinä, miten tämä pieni 
maa on tiukasti isompien ja vihamielisten maiden puristuksessa.
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   Matkaa Israeliin olin valmistellut jo 
pari vuotta, mutta suunnitelmat kaatuivat 
aina johonkin käytännön esteeseen. Oli-
sin halunnut tehdä matkan maitse, mutta 
Syyrian tilanne teki ajatuksen mahdotto-
maksi. Helpolta ei vaikuttanut meritie-
kään. Olin etsinyt aktiivisesti laivayhteyt-
tä jo edelliskesänä, mutta sellaista ei ollut 
löytynyt. Se tuntui vähän kummalliselta, 
koska laivaliikennettä Välimerellä on pal-
jon ja etenkin Israeliin kulkee rahtilaivoja 
päivittäin. En suostunut uskomaan, ettei-
kö jostakin laivasta löytyisi tilaa minulle 
ja pyörälleni. Niinpä etsin tämän vuoden 
alussa yhteystietoja kaikkiin mahdollisiin 
laivayhtiöihin ja lähetin niille sähköpos-
titse kohteliaan tiedustelun kyytiin pääse-
misestä. 

   Lopulta tärppäsi laivamatkan suh-
teen. Sain maaliskuussa vastauksen 
kreikkalaisen Salamis Linesin  operatiivi-
selta johtajalta Soteris Katranikselta. Hän 
kertoi heillä olevan etsimäni laivayhteys 
Kreikasta Israeliin kahdesti viikossa. Ky-
seessä oli rahtilaiva, joka pystyi ottamaan 
myös pienen määrän matkustajia ajoneu-
voineen. Tästä se lähtee, ajattelin!

   Alkoi tiivis sähköpostien vaihto So-
teris Katraniksen osoittaman, yhtiön Pi-
raeuksen toimistossa työskentelevän 
Mina Christodoulouksen kanssa, jon-
ka vastuualueeseen tällaiset matkustajat 
kuuluvat. Sain selvät vastaukset laivojen 
aikatauluista, hinnoista ja vaadittavista 
asiapapereista. Kaikki tuntui olevan sel-
vää, joten oli aika päättää matkan aika-
taulu ja tehdä lippuvaraus. 

   Samaan aikaan olin yrittänyt selvit-
tää Egyptin rajamuodollisuuksia, mikä 
oli paljon helpommin sanottu kuin teh-
ty. Egyptin tilanne oli epäselvä ja maa 
oli ilman voimassa olevaa perustuslakia. 
Kukaan ei tuntunut tietävän, mitä maa-
hanpääsyyn oikeasti vaadittaisiin. Tar-
vittavan viisumin suhteen ei ollut epä-
selvyyttä, mutta suurena peikkona oli 
moottoripyörältä vaadittava Carnet-to-
distus ja sen hinta. Muutaman vuoden ta-
kaisten tietojen mukaan Egypti vaatisi ta-
kuumaksua, joka olisi 200% ajoneuvon 
uushankintahinnasta lähtömaassa! Tie-
dustelin asiaa Egyptin lähetystöstä Hel-
singissä ja Suomen lähetystöstä Kairossa, 
mutta kummassakaan ei osattu antaa var-
maa vastausta.

   Aiemmin Carnet-todistukset Suo-
messa sai Autoliitolta, mutta nykyään se 
on vähäisen kysynnän vuoksi kanavoi-
nut nämä asiat Ruotsin Autoliitolle, Mo-
tormannenille. Kysyin asiaa sieltä ja sain 
ympäripyöreän vastauksen, jossa todet-
tiin Egyptin kanssa olevan paljon ongel-
mia, eivätkä he tiedä, millaisen Carnetin 
Egyptiin matkaaja tällä hetkellä tarvitsisi. 
Motormannenin edustaja Björn Nordlund 
kehotti varautumaan 235%/ajoneuvon 
uushankintahinta- suuruiseen maksuun, 
mutta neuvoi ensin kääntymään Egyptin 

Suurlähetystön puoleen asian varmista-
miseksi. 

   Seuraavaksi menin käymään Egyp-
tin lähetystössä Helsingissä. Vierailu siel-
lä oli samalla sekä hämmentävä, että roh-
kaiseva kokemus. Minuun suhtauduttiin 
erittäin ystävällisesti ja auttamishalui-
sesti. Itse lähettiläs halusi tavata minut 
ja kuulla matkasuunnitelmastani. Samal-
la sain hyviä neuvoja ja jälkeen päin mi-
nulle jopa toimitettiin lähettilään kirjoit-
tama suosituskirje Egyptin viranomaisille 
näytettäväksi. Sitä tärkeintä, varmaa tie-
toa Carnetista en kuitenkaan saanut, mut-
ta lähettiläs totesi maahanpääsyn melko 
varmasti onnistuvat ilman sitäkin niiden 
paperien avulla, joita minulla mukana tu-
lisi olemaan.

   Vihdoin matkalle – tai ei sit-
tenkään!

Lopulta kaikki oli valmista matkaa 
varten. Olin toimittanut  Salamis Line-
sille kaikki tarvittavat paperit ja varan-
nut matkan välille Lavrio -  Haifa. Fin-
nlinesilta varasin matkan Helsingistä 
Rostockiin. Lähtöpäivä olisi 22.05.2012.  
Alkuperäinen suunnitelma oli päästä läh-
temään viimeistään kuukautta aikaisem-
min, mutta vaikeudet Kreikka-Israel lai-
vayhteyden löytämisessä ja lopulta lipun 
varaamisessa viivyttivät lähtöä näinkin 
paljon. No, parempi myöhään kuin ei sil-
loinkaan, ajattelin. 

   Lähtöä edeltävänä päivänä lähetin 
vielä Salamis Linesille sähköpostin, jossa 
pyysin varmistamaan, että kaikki on kun-
nossa tekemäni varauksen suhteen. Sii-
hen asti kaikki oli ollut selvää, aikatau-
lut, hinnat, tarvittavat paperit, yms, mutta 
joku sisäinen ääni piti pientä epäilys-
tä hengissä. Lähtöpäivänä sitten epäilyt 
konkretisoituivat.  Sain lyhyen sähköpos-
tin pari tuntia ennen suunniteltua lähtöä: 
” Sorry for the 4th is cancel  next ship on 
11/6”. Siinä kaikki. Ei mitään selityksiä, 
anteeksipyynnöstä puhumattakaan. 

   Eihän tuollainen voi olla totta! Tai 
näin siis ajattelee pohjoismaalainen, 
jämptiin toimintaan ja pitäviin aikatau-
luihin tottunut kansalainen. Nyt pääsin 
tutustumaan vähän erilaiseen ajattelu- ja 
toimintatapaan, joka on arkipäivää Krei-
kassa. 

   Purin hammasta, nielin kiukkuni ja 
kysyin sähköpostilla, mahtaako tuo 11. 
päivän lähtö olla varma asia.  Ei ole, vas-
tattiin. “Me emme koskaan voi olla var-
moja laivan aikatauluista, ennen kuin 
muutamaa tuntia ennen laivan lähtöä.” 

   Siis mitä? Vasta muutamaa päivää 
aiemmin samat ihmiset olivat kertoneet 
minulle, että heidän laivansa kulkevat 
säännöllisesti kaksi kertaa viikossa, Krei-
kasta lähdöt olisivat maanantaina ja tors-
taina. Ja nyt, kun on lähdön aika, niin ei 

olekaan?! 
   Tämän jälkeen vaihdoin useamman 

sähköpostin Salamis Linesin operatiivi-
sen johtajan Soteris Katraniksen kanssa. 
Pyysin häntä selvittämään, miksi hänen 
aiemmin kertomansa tiedot eivät pitä-
neetkään paikkaansa. Kerroin myös, että 
hänen kertomaansa luottaen olen jo eh-
tinyt tehdä paljon muita varauksia mat-
kaani liittyen ja nyt joudun järjestämään 
kaiken uudelleen.  Vastaukseksi sain vain 
ympäripyöreän toteamuksen, että tilanne 
nyt vain on tämä ja sillä hyvä. Käytännön 
asiat minun tulisi hoitaa hänen alaisensa 
kanssa.  Myöhemmin sain häneltä vähän 
sovittelevamman viestin, jossa hän eh-
dotti, että lähden matkalle kohti Kreikkaa 
ja hän tekee kaikkensa saadakseen minut 
ensimmäiseen mahdolliseen laivaan. 

   Lyhyen harkinnan jälkeen päätin läh-
teä matkaan ilman tietoa tuosta laivamat-
kasta. Jos oikein huonosti kävisi, matkas-
tani tulisi Kreikan matka, mutta parempi 
sekin, kuin olla epätietoisuudessa koto-
na, järkeilin. Niinpä lähdin matkalle koh-
ti tuntematonta 2.6. ajamalla Finnlinesin 
laivaan Helsingissä. Laiva lähti matkaan 
täsmälleen aikataulun mukaisesti.

   Lopulta matkalla
Merimatkan aikana harjoitin mietis-

kelyä siitä, mahtaako ero olla merivedes-
sä, aallokossa, tai jossain muussa poh-
joisessa tekijässä, että täällä puolella 
Eurooppaa pystytään rakentamaan tark-
koja aikatauluja meriliikenteelle ja myös 
pysymään niissä? Joka tapauksessa laiva 
saapui Rostockiin puolentoista vuorokau-
den matkan jälkeen juuri siihen aikaan 
kuin pitikin. Sen enempää ihmettelemät-
tä otin suunnan kohti etelää. Suurem-
paa kiirettä ei ollut, koska olin varannut 
Ulmista (www.motorrad-bayer-gmbh.
de) ajan takarenkaan vaihtoon seuraa-
valle keskipäivälle. Tämä työ hoidettiin 
saksalaisella täsmällisyydellä, nopeas-
ti ja suomalaiseen hintatasoon verrattuna 
edullisesti. Suomeen verrattuna monin-
kertainen moottoripyöräkanta tuo etunsa 
tarvikkeiden hinnoitteluun, totesin tyyty-
väisenä. 

   Ulmissa tapasin myös ystäväni Mar-
ko Hemmilän, joka oli juuri lähdössä elä-
mänsä matkalle, kiertämään maailmaa 
vuosien ajaksi moottoripyörällä. Vietim-
me illan hyvän ruuan ja matkailuaiheisen 
keskustelun parissa ennen jäähyväisiä ja 
hyvän matkan toivotuksia. Markon mat-
kaa voi seurata netistä: www.whereishe-
muli.eu

   Ulmissa ollessani sain sähköpos-
tin Salamis Linesilta. Siinä kerrottiin, 
että seuraava laiva lähtisi jo kolmen päi-
vän päästä, mikä sopi minulle parem-
min kuin hyvin. Niinpä jatkoin seuraa-
vana päivänä matkaa kohti Etelä-Italiaa. 
Alppien yli päästyäni siihen asti vallin-
nut kesäinen ilma vaihtui helteeksi, jos-
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sa Gore-Tex-kalvollinen ajopuku olisi 
näännyttänyt käyttäjänsä hetkessä. Poh-
jois-Italiassa oli aika vaihtaa ajovarus-
teet kevyempiin ja antaa ajoviiman tuoda 
edes vähän helpotusta paahteeseen.

tuntia siinä menisi, jos rakentaisi alueelle 
selvät opasteet? Parin päivän verran kor-
keintaan. Vaikeaa on ymmärtää  välime-
rellisen ihmisen ajattelutapaa. Mikä jär-
ki on antaa matkailijoiden vuosi toisensa 
jälkeen pyöriä samoilla pihoilla etsimässä 
oikeita paikkoja, kun liikenteen ja pysä-
köinnin voisi pienellä työllä saada toimi-
maan paljon paremmin? 

   Laivamatka ei suuria tunnekuohuja 
tai mieleen jääneitä kokemuksia tarjon-
nut. Superfastin laiva oli sisältä vanhah-
tavan hienosti sisustettu, kaikki tarjolla 
olevat palvelutkin tuntuivat vanhahtavil-
ta, hintoja lukuun ottamatta, ne olivat sel-
västi tätä päivää. Minkä matkalipun hin-
nassa oli mielestään voittanut, sen taatusti 
hävisi viimeistään ravintolan vaatimatto-
malla 16€ maksaneella aamiaisella. 

   Laiva saapui Patraan puolelta päi-
vin melkein aikataulussa, ihme ja kum-
ma. Pieni satama oli hiljainen ja liiken-
nettä vähän, olin nopeasti ja helposti tien 
päällä suuntana Lavrio, josta laivan Hai-
faan piti seuraavana päivänä lähteä. Mat-
kaa oli 260km, joten kiirettä ei ollut. 

   Saavuin Lavrion satamaan illan suus-
sa. Oikea paikka ja suuri Salamis Line-
sin laiva olisi löytynyt helposti ilman 
navigaattorin apuakin pienestä ja auti-
on tuntuisesta satamasta. Alueelle pääsi 
ajamaan vapaasti, eikä missään näkynyt 
ristin sielua. Olisin aivan hyvin voinut 
ajaa saman tien laivaan kenenkään kysy-
mättä yhtään mitään. Lähtö oli kuitenkin 
vasta seuraavana päivänä, joten minun 
täytyi löytää yösija itselleni jostakin. So-
piva pieni hotelli löytyi viiden kilometrin 
päästä kaupungin ulkopuolelta ja menin 
tyytyväisenä ajoissa nukkumaan. Kaik-
ki oli valmiina kauan odotettua ja suurel-
la vaivalla hankittua laivamatkaa varten! 
Ainakin näin erheellisesti kuvittelin on-

nellisen tietämättömänä seuraavasta päi-
västä. 

   Aamulla aloin hermoilla aikatauluis-
ta. Olin edellisenä iltana lähettänyt taas jo 
kovin tutun tuntuiseksi tulleelle laivayh-
tiön Mina Christodouloulle ja ilmoittanut 
olevani paikalla satamassa, sekä pyytä-
nyt lisäohjeita. Kun vastausta ei alkanut 
kuulua, soitin hänelle. Hän neuvoi minua 
menemään satamaan ja ilmoittautumaan 
heidän edustajalleen. Häneltä saisin tar-
kemmat ohjeet ja Israelissa vaadittavat 
pyörän rahtausta koskevat paperit. Niin-
pä hyppäsin reippaasti pyörän päälle ja 
ajoin satamaan, jossa olin yhdeksän ai-
kaan aamulla. Oikean toimiston löytämi-
nen otti hetken aikaa, en heti arvannut, 
että kyseessä oli muutaman neliön kokoi-
nen rähjäinen koppi. No, mitäpä sitä tur-
hilla asioilla koreilemaan,  kunhan vaan 
hommat hoituvat, tuumailin ja harppasin 
sisälle koppiin. Hetkeä myöhemmin taju-
sin samalla ottaneeni askeleen mennei-
syyteen. 

   Kopissa oli karmean tupakan savun 
keskellä kaksi miestä ja kaksi pientä työ-
pöytää. Molemmilla pöydillä oli tavaraa 
niin, että sitä pursusi reunojen yli lattial-
le. Tietotekniikkaa edusti laite, joka lie-
nee ollut ensimmäisiä sarjavalmisteisia 
faxeja. Sen lisäksi löytyi laskukone, ky-
niä ja useita eri kokoisia röykkiötä pape-
reita. Esittelin miehille itseni ja totesin 
nopeasti, ettemme löydä yhteistä kieltä. 
Asiani oli kuitenkin niin yksinkertainen, 
että se hoitui lentopallomailoja kovas-
ti heiluttelemalla. Ymmärsin, että minun 
piti maksaa heille joku pieni maksu. Kä-
teisellä. Mitään kuittia en maksusta saa-
nut. Itse laivalipun saisin vasta illalla. 
Se tuotaisiin minulle varta vasten 60km 
päästä Piraeuksesta laivayhtiön omasta 
toimistosta. 

   Yövyttyäni moottoritien lähellä si-
jaitsevassa pikkukylän vaatimattomassa 
ja halvassa hotellissa jatkoin matkaa heti 
aamusta kohti Baria, josta tarkoitukse-
ni oli mennä laivalla Kreikan Patraan. 
Saapuminen Barin satamaan oli mieleen 
painuva elämys pohjoismaalaiseen jär-
jestykseen tottuneelle matkaajalle. Iso 
toimistorakennus, missä eri laivayhtiöi-
den toimistot sijaitsivat, löytyi helposti.  
Valitsemani laivayhtiön tiskille pääsemi-
nen tungoksen läpi vaatikin jo röyhkeää 
kyynärpäätekniikkaa. Ajoitukseni oli täy-
dellinen, ostettuani lipun virkailija hoput-
ti minua pitämään kiirettä, laiva olisi läh-
dössä tuota pikaa.  Ajo-ohjeeksi sain, että 
kierrä tämän rakennuksen toiselle puo-
lelle. Löytyihän se laiva, mutta siellä pi-
hoilla autojen seassa kierrellessäni ehdin 
useampaan kertaan miettiä, montako työ-

Kesäkuun alku on hyvää aikaa mat-
kustaa Etelä-Euroopassa. Lämmin-
tä riittää ja hotelleissa on tilaa, sekä 
hinnat edullisia. Minä olin menomat-
kalla Italiassa hotellin ainoa asia-
kas ja Gessulle oli hyvin tilaa hotellin 
oven läheisyydessä.

Vietin pitkän juttutuokion kreikkalaisten poliisien kanssa. Sääliksi kävi reiluja 
ja mukavan tuntuisia miehiä, jotka olivat pahemman kerran pettyneitä yhteis-
kuntaan, jota työkseen puolustavat. Palkanmaksu tökkii, kuukauden palkan 
maksaneet luotiliivit ja joskus bensatkin on maksettava omasta pussista, jos 
aikoo töissä käydä ja selviytyä. Miehiä vaivasi kovasti, mitä me suomalaiset 
mahdamme heistä nyt ajatella. Ei kovin hyvää, vastasin rehellisesti. 

Yksi kuva kreikkalaisesta vessasta 
kertonee maan rappiosta enemmän 
kuin tuhat sanaa. Täyttääköhän tehty 
korjaus kaikki EU:normit? 
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Siis virkailija ajaisi 120km tuodakseen 
minulle mokomat paperilappuset ja pe-
riäkseen maksun matkasta. Käteisellä tie-
tenkin. 

   Kukaan ei osannut sanoa laivan läh-
töaikaa, mutta ennen iltaa se siis ei lähti-
si, joten minun oli keksittävä ajanvietet-
tä koko päiväksi. Läheltä löytyi ravintola, 
jossa oli kaksi mukavaa asiaa, ilmastointi 
ja langaton netti. Niinpä aika kului net-
tisurffailun merkeissä. Iltapäivällä sydä-
meni jätti muutaman lyönnin väliin huo-
matessani ”laivani” porhaltavan täyttä 
vauhtia merelle. Hetken kuluttua se on-
neksi palasi takaisin samaan paikkaa ja 
samaan asentoon. Pienen irtioton syy jäi 
minulle, maakravulle, arvoitukseksi. 

Iltapäivällä seurailin laivan lastausta ja 
istuskelin siinä pienessä toimistokopissa  
epäuskoisena. Useamman kerran hieroin 
silmiäni ja nipistelin itseäni varmistaak-
seni olevani hereillä. Oli vaikea uskoa, 
että 2000-luvulla suuren laivayhtiön 
asioita hoidetaan tuolla tavalla.  Kopis-
sa pyöriteltiin papereita,  alleviivailtiin ja 
järjesteltiin niitä suurella tunteella ja ko-
vaäänisesti. Vieressä isoa laivaa lastattiin 
välillä pienellä trukilla vajaita lavoja lai-
vaan kantaen, välillä sentään sisälle työn-
nettiin konttejakin. Ja aina, kun laivaan 
vietiin jotakin, pysähdyttiin sisään men-
täessä ihmettelemään ja selvittelemään 
papereita, tavaamaan kontin numeroita, 
huokailemaan hellettä, kertomaan hyviä 
vitsejä, tai muuten vaan tupakalle. Mitä 
pidempään seurasin tuota touhua, sitä 
epäuskoisemmaksi tulin siitä, että lähte-
mään päästäisiin ennen talven tuloa. 

   Lopulta koitti ilta ja paikalle kurva-
si Piraeuksesta tuleva neitonen.  Pienen 
smalltalkin jälkeen vaihdoimme pape-
reita, hän sai paperirahaa, minä matkali-
pun. Varmistin vielä häneltä, että minulla 
on kaikki tarpeellinen ja sain myöntävän 
vastauksen lisäksi hyvän matkan toivo-
tukset. Nyt minulla oli lupa ajaa laivaan. 
Olin jo aiemmin päivällä tavannut laivan 
kapteenin ja esittänyt nöyrän pyynnön, 
että saisin pyöräni yläkannelle. Näin pää-
sisin matkan aikana helposti sen luokse 
jos alkaisin kaivata jotakin tuttua ja tur-
vallista rauhoittamaan levotonta mieltä-
ni. Ja samalla voisin vaikka harjoitella te-
hokkaampaa pakkaamista. 

   Laivalla totesin nopeasti, että kysei-
nen reitti ei taida olla mikään rahasampo 
laivayhtiölle. Laivan yläkansi oli ammot-
ti tyhjyyttään, eikä alempi rahtitilakaan 
ollut kuin korkeintaan puolillaan.  Meitä 
matkustajia oli kolme, kaksi rekkakuskia 
minun lisäkseni. Jokaiselle riitti oma hyt-
ti ja hyvää ruokaa oli tarjolla riittävästi. 
Laivalla tunsin oloni suorastaan kotoi-
seksi, sillä tarjolla oli suomalaisia leh-
tiä ja roskaromaaneja hyllymetreittäin. 
Myös laivan kaikki opasmerkit olivat sel-
vää suomen kieltä. Vielä vuotta aiemmin 
tuo laiva oli ollut suomalaisomistuksessa, 
siinä selitys suomenkielisyyteen. 

   Matka Lavriosta Haifaan kesti vajaat 
kolme vuorokautta.  Välipysähdys teh-
tiin Kyproksella, jossa viivyttiin melkein 
puoli päivää. Seisokin aikana olisi hyvin 
ehtinyt vaikka kiertää koko saaren ympä-
ri. Laivan henkilökunta muisti mainita, 
ettei satama-alueelta ollut lupa poistua, 
samalla mainiten, ettei kukaan tuollaisia 
asioita valvo, eikä ole niistä kiinnostunut. 

   Missä sinun paperisi ovat?
Lopulta laiva rantautui Haifaan sopi-

vasti aamunkoitteessa. Paikalle ilmaan-
tui opas, jonka auton perässä ajoin tulliin. 

Kaikesta näki, ettei maahan saavu omalla 
ajoneuvolla matkaajia usein. Mitään port-
teja tai puomeja ei ollut,  piti vain osata 
mennä oikeisiin paikkoihin ja hoitaa pa-
perit siihen kuntoon, että pääsi poistu-
maan suuren satama-alueen portista kau-
pungille. Ensimmäiseksi minut ohjattiin 
pieneen toimistoon, johon mahtui sisälle 
vain muutama ihminen. Esitin paperini 
nuorelle miehelle, joka alkoi välittömäs-
ti tuskailla suomenkielisen rekisteriotteen 
kanssa. Kävimme lyhyen keskustelun ai-
heesta Suomen viralliset kielet ja mah-
dottomuus saada tällaisia asiapapereita 
englanninkielisinä.  Onneksi muita asi-
akkaita ei ollut ja hyvässä yhteishenges-
sä kääntelin tarpeelliset tiedot englannin 
kielelle, joka tuntui tässä toimistossa ole-
van normaali asiointikieli. 

   Karu totuus paljastui sen jälkeen, 
kun rekisteriote oli saatu selvitettyä. Mi-
nulta puuttui kokonaan paperi, joka lai-
vayhtiön olisi kuulunut antaa mukaani.  
Kyse oli eräänlaisesta rahtaustodistukses-
ta, joka ajoneuvon maahan kuljettaneen 
tahon kuului antaa. Taas löytyi joustoa 
virkailijalta. Hän soitti Salamis Line-
sin paikalliselle edustajalle ja komensi 
sieltä miehen tulemaan paikan päälle. 
Tämän toimipaikka oli lähellä ja puo-
len tunnin kuluttua toimistoon ilmaan-
tui mies, joka vinkkasi minut mukaansa. 
Varttitunnin kävelyn jälkeen olin toimis-
tossa, ja hetken odottelun jälkeen kädes-
säni oli tuo puuttuva paperi. Sen kanssa 
takaisin tulliin ja leimat papereihin. Täs-
sä vaiheessa sinne ilmaantui ryhmä pai-
kallisia motoristeja, jotka olivat samalla 
asialla, tuomassa pyöriään takaisin maa-
han Euroopassa tehdyn lomamatkan jäl-
keen.  Seuraavalle etapille sainkin kävellä 
ryhmän mukana. Se oli parin sadan met-
rin päässä oleva toimisto, jossa makset-
tiin satamamaksu. Koska päätin kulkea 
ryhmän mukana, aikaa kului kolme vart-

Äkkiäkös laiva on lastattu, kun ihan 
trukilla tavaraa sisälle ajellaan!

Laivan kaikki matkustajat kirjoittajaa 
lukuun ottamatta herkkuaterialla.

Ei tarvitse olla mikään talousnero ymmärtääkseen, ettei yhden Gessun ja parin 
rekan kärrin kuljettaminen meren yli voi olla kovin kannattavaa liiketoimintaa.
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tia, ennen kuin kaikki olivat saaneet mak-
sun hoidettua. 

   Nyt pääsin pyörän päälle ja lähte-
mään eteenpäin. Edessä oli vielä yksi 
tarkistuspiste, jossa maahan tulevat ajo-
neuvot kuvattiin ja niiden runkonumerot 
tarkistettiin. Meitä motoristeja käsitel-
tiin taas ryhmänä ja aikaa vierähti tunnin 
verran. Selityksenä viiveelle kerrottiin 
pätkivä internetyhteys. Odottelun ohes-
sa ystävällinen virkailija muistutti minua 
moneen kertaan jatkuvan juomisen tärke-
ydestä.  Jos alkaisin tuntea janoa, olisin jo 
ongelmissa, hän kertoi. Puhumisen ohes-
sa hän muisti tarjota minulle vettä useaan 
kertaan. 

   Etukäteen kuulemani kertomukset 
Israelin rajamuodollisuuksien vaikeudes-
ta ja hitaudesta eivät toteutuneet minun 
kohdallani. Kaikki asiat hoidettiin erit-
täin ystävällisesti ja tehokkaasti.  Niinpä 
tuosta puuttuneesta paperista ja paikallis-
ten motoristien ryhmään liittymisen tuo-
masta asioiden käsittelyn hidastumises-
ta huolimatta puomi aukesi yhden aikaan 
iltapäivällä. Sen jälkeen siirryimme syö-
mään yhteistä lounasta läheiseen ravinto-
laan. 

   Ruokailun aikana harrastetun smal-
ltalkin seurauksena nämä paikalliset mo-
toristit etsivät minulle sopivan majapai-
kan Netanyasta, meren rannalta.  Paikka 
oli edullinen ja siitä käsin olisi helppo 
tehdä päivämatkoja muualle maahan. 
Kyseessä oli rantalomalaisille suunnattu 
lomakylätyyppinen paikka, jossa oli asi-
akkaita vain kourallinen, lomakausi ei 
selvästikään ollut vielä alkanut. 

   Illalla tein ajattelemattomuuttani 
aloittelijamaisen turistin virheen. Paikan 
vastaanottotiskillä olin huomannut mai-
noksen tarjolla olevista voileivistä. Tila-
sin illalla sellaisen. Se sisälsi voileivän 
lisäksi runsaasti salaatteja, oliiveja, kaik-
kea sellaista, mitä väitetään terveellisek-
si ja mitä lampaat ja jänikset normaalis-
ti syövät. Israelia pidetään ruuan suhteen 
melko puhtaana maana, mutta minä ereh-
dyin tilaamaan annoksen paikasta, missä 
ruoka-ainesten vaihtuvuus on todennä-

köisesti vähäis-
tä, ainakin tähän 
aikaan vuodes-
ta. Se kostau-
tui seuraavana 
yönä, kun he-
räsin kovaan 
v a t s a k i p u u n . 
Hetkeä myö-
hemmin elimis-
töni oli suorit-
tanut suoliston 
pakko tyh jen -
nyksen sekä ylä-
, että alakautta. 

   Olin va-
rautunut turis-

tiripuliin ja vat-
savaivoihin jo 

Suomessa niin hyvin kuin mahdollis-
ta. Määräsin itselleni heti lääkekuurin ja 
tauti asettui melko nopeasti.  Voimat kui-
tenkin katosivat muutamaksi päiväksi ja 
koska vatsa ei suostunut ottamaan vas-
taan suurempia määriä nesteitä ilman ki-
puilua, oli pakko pitää kaksi päivää tau-
koa. Päivälämpötila oli jatkuvasti yli 35°c 
, eikä ajaminen vähentyneillä voimilla ja 
vettä hylkivällä kipuilevalla vatsalla tun-
tunut mielekkäältä. 

   Siinä lepäillessäni olin etsiskellyt ne-
tistä toisenlaista majoitusmahdollisuutta 
ja sellaisen löytänytkin. Kahden päivän 
toipumisen jälkeen kasasin kamppeeni ja 
ajoin vajaan parinkymmenen kilometrin 
päähän pieneen Hod Ha’Sharonin kau-
punkiin, jossa oli englantilais/israelilai-
sen pariskunnan pitämä ”The Knight’s 
Bed & Breakfast”-paikka.  Se osoittautui 
todelliseksi löydöksi ja pysyi tukikohta-
na koko Israelissa viettämäni ajan. Majoi-
tuksen ja runsaan aamiaisen lisäksi 365€ 
viikkohinnalla sai halutessaan ruokaa ja 

   Haifassa paikallisten motoristien kanssa ravintolan pihalla. 
Vatsa täynnä ja vapaa tie edessä, seikkailu voi alkaa!

paljon hyviä neuvoja ja tietoa kaikesta Is-
raeliin liittyvästä.  

   
   Kohti Egyptiä
Vielä päivä toipumista ja lepäilyä uu-

dessa majapaikassa ja sitten tie alkoi kut-
sua vessaa enemmän. Pakkasin tavarani 
uudelleen, jätin tarpeettomiksi Egyptis-
sä arvioimani tähän loistavaan majapaik-
kaan ja suuntasin kohti Eilatia. Pienen 
maan välimatkat eivät ole pitkiä, nyt oli 
kyse n. 350 kilometristä. Pituutta merkit-
tävämpää oli maasto. Reitti kulkisi Nege-
vin autiomaan halki. Tie olisi hyvä, mutta 
keli näin pohjolan asukille lievästi sanoen 
lämpimän puoleinen. 

   Matka sujui kuitenkin ongelmitta. 
Entisaikojen keitaat ovat vaihtuneet ben-
sa-asemien ilmastoiduiksi kahvilatiloiksi, 
joissa kelpaa välillä viilennellä oloaan ja 
tankata lisää nestettä haihtuneen tilalle. 
Kun lämpömittari näytti 45°c ja aurinko 
porotti suoraan ylhäältä täysin pilvettö-
mältä taivaalta, ei tiellä kannattanut jäädä 
turhaan seisoskelemaan. Siinä ajellessani 
mietiskelin, millaiset selviytymisen mah-
dollisuudet olisivat, jos tuota samaa mat-
kaa joutuisi yrittämään jalan. Tulin siihen 
tulokseen, että mieluummin vaellan poh-
jolan pakkasessa kuin tässä etelän paah-
teessa. 

   Hyvissä ajoin ennen iltaa saavuin 
Eilatiin. Helteen jälkeen kelpasi asettua 
vaakatasoon ilmastoituun hotellihuonee-
seen onnellisen tietämättömänä tulevasta 
ja Egyptin haasteista. Vähän vihjettä niis-
tä antoi ulkoministeriöstä edellisenä päi-
vänä saamani sähköposti, jossa varoitet-
tiin vaarallisesta turvallisuusuhasta juuri 
sillä reitillä, mitä aioin Egyptin puolella 
käyttää. 

Jatkuu seuraavassa Rikastimessa...

Negevin autiomaa on laaja, se peittää lähes puolet Israelin pinta-alasta. Kun 
aurinko paahtaa pilvettömältä taivaalta ja lämmintä on 45c, ei pohjolan lumi-ja 
räntäsateiseen kesään tottunut motoristi tunne enää oloaan kovin kotoisaksi. 
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Väitetään, että maapallo kutistuu. (Sen 
lisäksi, että se myös ilmeisesti lämpe-
nee.) Tuo kutistuminen ainakin johtuu 
matkustusmahdollisuuksien parantu-
misesta. Eräs ilmentymä tästä on suo-
malaismotoristienkin suurentunut virta 
päästä ajamaan moottoripyörällä Suu-
ressa Lännessä.  

Matkamahdollisuuksia on monia. Jos 
omatoimimatka arveluttaa, valmiita räätä-
löityjä reissuja on tarjolla ainakin PeterPa-
nilla ja Suomi-Seuralla. Valmismatkat ovat 
huolettomia, mukana pärjää kielitaidoton-
kin. Ja jos tykkää isossa porukassa ajami-
sesta, niin tuollaisella on hyvä aloittaa. 

Omatoimimatkan järjestelykään ei 
ole mikään ”Amerikan juttu”. American 
Airlines on muutaman viime vuoden ai-
kana lentänyt kesäkuukausina päivittäin 
Helsingistä Chicagoon. Sieltä puoles-
taan alkaa kuuluisa Route 66, joka päät-
tyy Los Angelesiin. Tuo ”kuuskutonen” 
onkin yleensä se, jota eurooppalaiset mo-
toristit ensimmäisenä haaveilevat pääse-
vänsä ajamaan ja sille järjestetään myös 
eniten opastettuja ajoreissuja.  Amerik-
kalaiset eivät itse tuosta melkoisen yk-
sitoikkoisesta reitistä paljoa perusta ja 
he pitävätkin sitä vain turistirysänä eu-
rooppalaisille. Jos on omatoimimatkalla, 
kannattaakin reitti miettiä vähän toisella 
tavalla ja ottaa matkan aiheeksi kunnon 
nähtävyyksiä. 

Pyörien vuokraustarjonta on USA:ssa 
laajaa. Pyörävuokraamojen markkinajoh-
taja USA:ssa on Eagle Riders. Heillä on 
käytännössä koko maan kattava franchi-
sing-verkosto, jolloin pyörän voi vuokra-
ta yhdetä paikasta ja luovuttaa sen vaikka 
toiselle puolelle mannerta. Tämä ”One-
Way-Fee” eli yhden suunnan lisämak-
su on 300 – 800 dollaria riippuen kuin-
ka kauas lähtöpisteestä pyörä jää. Kaleva 
Travelin kautta voi myös vuokrata Eag-
le Ridersin pyörän, mikäli haluaa asioida 
suomen kielellä.

Toinen vähän valitettavampi amerik-
kalaisen pyöränvuokrauksen ominaispiir-
re on se, että pyörät annetaan ulos ”ku-
ka-ensiksi-ehtii” –periaatteella. Tämä 
tarkoittaa, että vaikka olet puolta vuotta 
aiemmin varannut tietyn tyyppisen pyö-
rän esimerkiksi kolmella laukulla, katteil-
la ja GPS-laitteella varustettuna, niin nou-
tohetkellä ne saattaa olla loppu ja sinulle 
tarjotaankin sitten ihan toista pyörää. Täl-
laisessa tapauksessa periksi antamatto-

Amerikkaa vuokrapyörillä
Ari Ignatius

muus usein palkitaan eikä ulkomaalai-
sen kannata noin vain tyytyä paikallisten 
ehdotteluihin. Kolmilaukkuinen ja tuuli-
suojilla tilattu pyörä rakennellaan tiukan 
paikan tullen vaikka varaosista, jos asia-
kas vaan pitää päänsä. Pyörän noudossa 
tai luovutuksessa kuluva aika ja muu säh-
läys on sekin täysin riippuvainen kysei-
sen franchising-yrittäjän innosta ja pal-
velualttiudesta.  Vuokrauspisteet ovatkin 
käytännössä useimmiten paikallisia H-D, 
Honda tai muita diilereitä, joilla vuokra-
us on vain joko isompi tai pienempi sivu-
bisnes. Ja valitettavasti tämän kyllä huo-
maa palvelun kömpelyydessä.  Monesti 
käy mielessä, että jos Avisin, Europcarin 
tai Hertzin vuokra-auton noudossa meni-
si kolme neljä tuntia ja luovutuksessa ei 
olisi edes ketään vastaanottamassa autoa, 
niin	tuskinpa	firmat	kauaa	pysyisivät	pys-
tyssä. 

Vuokraamojen pyörätarjonta on val-
taosiltaan Harley-Davidsoneja. Hon-
da Gold Wingejä on myös melko hyvin 
tarjolla samoin kuin muitakin Hondia. 
Vuokraamojen kuvastoissa kylläkin on 
sangen edustava valikoima erilaisia pyö-
riä, (kuten BMW:tä, Victoryä jne) , mutta 
tosielämässä niitä ei sitten kuitenkaan ole 
tarjolla kuin harvoissa heidän pisteissään.

Pyörät vuokrataan – vähän autojen 
malliin – ehdolla ”unlimited mileage”  
eli ilman kilometrirajoitusta. Käytännös-
sä tuo toimii noin, mutta yleensä vain yh-
den kerran yhdellä vuokraamolla. Eli jos 
kuski saa maineen ylettömistä päivämat-
koistaan, kannattaa seuraavalla kerralla 
jo vaihtaa vuokraamoa. 

Jos on pyöränvuokrauksen palvelu ja 
sujuvuus vuosikymmenet perässä auton-
vuokrauksesta, niin hinnat eivät sitä kyl-
lä sitten vastaavasti ole. H-D Electra Gli-
den tai Gold Wingin päivävuokralla saa 
alleen auton lähes viikoksi. Vuokrahin-
taan sisältyy tavallisesti kypärä, mutta 
ehdottoman	 fiksua	 on	 ottaa	 oma	 kypärä	
mukaan. Vuokraamojen potat kun saat-
tavat olla malliltaan  ja sopivuudeltaan 
aika poikkeavia omaan verrattuna. Ky-
pärä kulkee lentomatkalla ylimääräise-
nä käsipakaasina , enkä ole kuulut sen 
kanssa kenenkään joutuneen hankaluuk-
siin lentovirkailijoiden ja turvatarkastus-
ten kanssa. Asiakashan voi tiukan paikan 
tullen vetää kypärän päähänsä ja todeta, 
että ”Nyt ei ole ylimääräistä käsitavaraa”. 
Ilmeisesti tämäkään tilanne ei ole lento-
yhtiölle erityisen toivottu, joten motoris-
tit kypäräkasseineen saavat mennä ilman 
isompia puuttumisia. 

Valkoisen Wingin selässä Street Eagle-vuokraamon omistaja Gaylen Brotherson  
lastaamassa pyöriämme traileriin pyörien palautuksen jälkeen syyskuussa 2012. Hän 
ajoi vaimoineen (kuvassa toinen oik.) 2800 km suuntaansa noutaakseen tämän vuotiset 
pyörämme perävaunulla Chicagosta Arizonaan. Kahta viikkoa aiemmin hän oli tuonut 
toisen pyöristämme Arizonasta Orlandoon 1700 km päähän.
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Jos matka-aikaa on käytettävis-
sä enemmän, tulee jossain vaiheessa 
myös harkittavaksi oman pyörän kulje-
tus USA:han. Itse asiassa jo noin kahden 
viikon Gold Wingin vuokralla lennättäisi 
oman mopon Saksasta Atlantin yli ja ta-
kaisin. Käytännössä pyörän lentorahtauk-
sessa tuhlaantuu Euroopan puolella läh-
tiessä viisi ja palatessa Kanadan puolella 
kaksi	 päivää,	 jotka	 ovat	 lentorahtifirmo-
jen vaatimia käsittelyaikoja pyörän pak-
kaamiseen ym. sellaiseen. Kun mukaan 
lasketaan noiden hukkapäivien kustan-
nusten lisäksi myös matkat esimerkik-
si Frankfurtiin  ja takaisin, aikaa pitäisi 
koko reissuun olla käytettävissä vähin-
tään nelisen viikkoa, jotta oman pyörän 
kuljetus olisi mielekästä. 

Jos pyörää ei tarvitse kotimaassa 
ajoon, voi sen luonnollisesti myös laiva-
rahdata.  Aikaa palaa luonnollisesti rei-
lustikin enemmän, mutta vastaavasti hin-
nassa säästää. 

Vakuutuksista
Vuokrapyörissä on lähtökohtaisesti 

aina päällä liikennevakuutuksen tyyppi-
nen pakollinen perusvakuutus, joka sisäl-
tyy vuokrahintaan. Periaatteessa tuollakin 
voi lähteä liikenteeseen, mutta kaikenlai-
set pyörän rikkoutumiset, pyörän kaa-
dot, rengasrikot, pyörän varastaminen jne 
ovat kuskin vastuulla vahinkojen todel-
liseen määrään asti.  Amerikassa kun ol-
laan ja sikäläiset sairaanhoitokustannuk-
set  ja vahingonkorvausvaatimukset kun 
tiedetään, ei tuollaisella ”perusvakuutus-
paketilla” paljon kannata vuokraamon 
pihaa pidemmälle ajelulle lähteä. Tuota 
turvattomuutta voi sitten parannella eri-
laisilla vakuutuspaketeilla, joiden päivä-
hinnat ovat 15 – 25 dollarin luokassa lisä-
vakuutuksen kattavuudesta riippuen. Nuo 
lisäpaketit kattavat mm. kolmansille osa-
puolille aiheutetut aineelliset ja ruumiin-
vammat 300.000 – 1 milj. dollariin saak-
ka, pyörän varastamisen, kaadot, loman 
keskeytymisen jne. Omavastuu esimer-
kiksi pyörälle aiheutetuista vahingoista 
on 1000 dollaria, joka siis aina peritään 
vuokraajalta ja jos tuo ei riitä, vakuutus 
korvaa loput. Myös repsikan voi vakuut-
taa erikseen, mutta jos ajaa soolona, ei 
tuota vakuutusta tietenkään kannata ot-
taa. Myös vakuuttamattoman vastapuo-
len varalta voi ottaa vakuutuksen. Tämä 
siis tarkoittaa tilannetta, jossa vahingon 
aiheuttaneella osapuolella ei olekaan va-
kuutusta, joka korvaisi syyttömän osa-
puolen vahingot. Oma suositukseni on, 
että vuokrauksen yhteydessä tarjottavat 
lisävakuutukset kannattaa ilman muuta 
ottaa, koska niiden osuus vaikkapa parin 
– kolmen viikon pyörävuokrasummassa 
on vain noin 7 - 10 % luokaa. 

Olen itse reissukaverini Kari Savolai-
sen kanssa kokeillut parina viime vuo-
tena pienemmän vuokraamon eli arizo-
nalaisen Street Eaglen palveluja. Heidän 

verkostonsa ei ole läheskään yhtä katta-
va kuin isolla kilpailijalla Eagle Ridersil-
la. Mutta palvelu on kummallakin kerral-
la ollut huippuluokkaa. Kahtena vuotena 
on isäntä itse ollut luovuttamassa pyö-
riä, ensimmäisellä kerralla Chicagossa ja 
toisella Floridan Orlandossa. Tämä siitä 
syystä, että toinen saamistamme pyöristä 
on ollut molemmilla kerroilla suoraan pa-
kasta vedetty ja isäntää on tarvittu kaupan 

Vuoden 2009 viisi Wingiä palautimme Eagle Ridersin pääkonttoriin Los Angelesis-
sa. Siellä homma pelasi hyvällä rutiinilla. Seuraavana vuonna Nashvillen konttorilla 
pyöriä luovuttaessamme ei vuokravastaava ollut edes töissä puhumattakaan, että pyö-
riemme papereitakaan olisi löytynyt mistään. Niitä ei kahdessa viikossa ollut ehditty 
toimittaa noutopaikastamme Chicagosta…

teossa. Wingit ovatkin sangen suosittuja 
vuokrapyöriä, josta kertoo jo sekin, että 
tänä vuonna sain Orlandosta alleni saman 
yksilön, jonka olin tasan vuotta ja 61.000 
km aiemmin korkannut Chicagosta uute-
na. Wingeissä on myös kahden vuoden 
mailirajoittamaton takuu, jonka varjolla 
pyörät on helppo pitää tip-top –kunnossa.

Tyttö Milanosta on sitä mieltä, että turha on mennä meren toiselle puolelle. 
Hyville kuljettajille löytyy kysyntää lähempääkin!
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Rukan pukujen turvallisuuspäivitys

Aina ei tarvitse hankkia uutta pukua oman ajoturvallisuuden 
parantamiseksi. Joskus on mahdollista tehdä vanhasta puvus-
ta parempi uusimalla sen turvallisuuteen vaikuttavat osat.

Rukka on uusinut todella pitkään puvuissaan käyttämänsä suo-
jat. Uusi D 30-merkinnällä nimetty suojamallisto tarjoaa selväs-
ti vanhaa RVP-suojaa parempaa turvaa onnettomuustilanteissa. 
Suoja on tuntuvasti vanhaa paksumpi ja kykenee vaimentamaan 
iskuja tehokkaasti. Toki uusi suoja on myös vanhaa painavampi. 
Koko puvun suojat painavat n. 600 grammaa vanhoja enemmän, 
niiden yhteispainon ollessa melkein kaksi kiloa. Kuulostaa ehkä 
paljolta, mutta puvun ollessa päälle puettuna painoon ei juuri 
kiinnitä huomiota. Selkäsuojan kohdalla voi jossakin tilanteessa 
huomata eroa hengittävyydessä, vanha RVP-suojahan ei siihen 
vaikuttanut millään tavalla. 

Uudet suojat sopivat myös vanhempiin, RVP-suojilla varus-
tettuihin pukuihin. Nahkapukujen Merlinin ja Lancelotin koh-
dalla tosin kyynärpään seutu saattaa tuntua uudella suojalla ah-
taammalta, joten sopivuus kannattaa varmistaa ennen ostoa. 
Selkäsuoja ei sovellu kaikkiin vanhalle suojalle suunniteltuihin 
pukuihin. Vanha selkäsuoja on uutta korkeampi ja jos uusi suoja 
jää koko painollaan roikkumaan yläreunan nauhakiinnikkeestä, 
se voi kiristää kaulusta ikävästi ylös- ja taaksepäin.

Koko sarja uusia suojia yhteen pukuun maksaa 177,75€, mitä 
ei voi pitää kohtuuttomana, niin merkittävän turvallisuusparan-
nuksen ne antavat. Jos ei uusi selkäsuojaa, kokonaishinnasta 
voi vähentää sen hinnan 49,95€. Suojia myyvät kaikki Rukan 
mp-asuja myyvät liikkeet Suomessa. 

Jos minä saisin valita, ottaisin ehdottomasti nuo Rukan uudet 
suojat. Ne ovat paljon kivemman värisetkin!
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Kerholainen, vaikuta ja ota kantaa, äänestä netissä!

Kuten tunnettua, kerhomme hallitus ja etenkin Rikastimen toimitus elävät omaa elämäänsä norsunluutorneissaan vieraantunei-
na täysin tavallisen kerholaisen elämästä, toiveista ja odotuksista kerhon suhteen. Nyt jokaisella kerhon jäsenellä on mahdolli-
suus saada äänensä kuuluville, sillä kerhon nettisivuilla on kaksi äänestystä. Siellä voi käydä kertomassa mielipiteensä Smotoon 
liittymisestä antaen näin vinkkiä tulevaan vuosikokoukseen osallistuville lopullisen päätöksen tekijöille. 

   Toisessa äänestyksessä voit äänestää parhaita juttuja tämän vuoden Rikastimissa. Näin annat toimitukselle vinkkiä siitä, mihin 
suuntaan lehteä pitäisi sinun mielestäsi kehittää. Samalla osallistut arvontaan, jossa kaikkien äänestäjien kesken arvotaan mer-
kittävä moottoripyöräilyyn liittyvä palkinto. Myös vuoden eniten ääniä saaneen jutun kirjoittaja palkitaan. 

   Tässä listaus äänestyksessä mukana olevista jutuista:

 Rikastin 1/2012
  - Maksiskootterit, C600 Sport ja C650 GT
  - Endurosafaritarinaa muistin kätköistä
  - Sähäkästi eteenpäin sähköllä
  - Mukavasti lämpöä sähköllä
  - Gerbing-varusteet kesän pidentämiseen
  - Satelliittilähetin matkalle mukaan
  - Oletko tullut ajatelleeksi, että aina ei kaikki mene suunnitelmien mukaan reissussa?

 Rikastin 2/2012
  -BMWKLTIBMIUOF-kokontuminen
  -Kevätretki Itä-Virunmaalle
  -Viron etelää ja itää toukokuussa 2012 
  -Kesäkokoontuminen Kolilla 28.6 -1.7. 2012-12-16
  -2V-kokoontuminen Hauho 8-10.6.2012
  -Kuumatka syyskuussa 2009
  -Majakka ja perävaunu
  -Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtajalta
  -Kun korjaamon työ epäonnistuu

 Rikastin 3/2012
  -Smotoon vai ei?
  -Syyskokoontuminen 2012 Varkaudessa
  -BMW C 650 GT koeajossa
  -Marko Hemmilä matkalla maailman ympäri
  -Matkalla Israeliin ja Egyptiin. Tai sitten ei.
  -Amerikkaa vuokrapyörillä
  - Lämpöä akuista, sähköllä lämmitettäviä varusteita kylmille keleille.
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Lämpöä akuista:

Nevercold lämpöasusteet 

Tässä lehdessä on aiemmin esitelty 
useampia moottoripyöräkäyttöön sopi-
via sähköllä lämmitettäviä ajovarusteita. 
Niin hyviä kuin ne ovatkin, niiden käytt-
töä hankaloittaa pyörään kiinnitettävä 
sähkökaapeli. Markkinoilla on tarjolla 
myös johdottomia, mukana kulkevasta 
akusta virran ottavia lämpöasusteita. 

Kartanokuva Oy on pääasiassa metsäs-
tyskäyttöön tarkoitettuja varusteita maa-
han tuova yritys. Sen valikoimista löy-
tyy sähköllä lämmitettäviä asusteita, joita 
voisi ajatella käytettävän myös mootto-
ripyöräilyssä. Miten varusteet soveltuvat 
moottoripyöräilyyn, siitä on yritetty ottaa 
selvää menneen kesän ja  syksyn aikana.

Nevercold-tuotemerkin valikoimasta 
pääsin kokeilemaan ensimmäisenä Alas-
ka-liiviä.	Kyseessä	on	musta	fleece-kan-
kaasta valmistettu tuulenpitävä, kal-
vollinen liivi, joka jo sinällään on hyvä 
kylmemmän kelin asuste ajopuvun alle. 
Liivin sisässä on kolme asuun liitettäväs-
tä akusta virran ottavaa lämpöelementtiä, 
kaksi rinnassa ja yksi selässä. Elementit 
eivät ole suuren suuria, selkäpuolella ole-
van koko on 16x 17cm, etupuolella olevat 
15x8cm. Selvää on, että tämän kokoisilla 
lämmityselementeillä ei koko yläkroppaa 
grillata kypsäksi, vaan kyse on lisäläm-
möstä, jonka avulla oikein pukeutunut 

Newercold Alaska näyttää päälle 
päin tavalliselta fleese-liiviltä, mutta 
sen pinnan alla sykkii lämmin sydän. 

ihminen selviytyy kylmässä kauemmin 
ennen kuin paleleminen alkaa. Tässä on 
suurin ero akkukäyttöisten ja kaapelilla 
akussa jatkuvasti kiinni olevien lämmi-
tettävien asusteiden välillä. Ulkoista vir-
talähdettä käyttävästä asusteesta voidaan 
tehdä niin tehokas, että se häätää helpos-
ti vilun jo tutisevasta kropasta. Asusteen 
mukana  kannettava virtalähde pakottaa 
aina kompromissiin, jossa tasapainoil-
laan toiminta-ajan ja lämmitystehon vä-
lillä. Eli mahdottomia ei näiltä akkukäyt-
töisiltä lämpövaatteilta kannata odottaa. 

Kun tällainen liivi on puettu mahdolli-
simman lähelle ihoa ja sen päällä on tuu-
len pitäviä ja lämpöä eristäviä kerroksia, 
tuntuu lämmityselementtien antama läm-
pö selvästi. Täydellä teholla ja täydellä 
akulla joku saattaa kokea ihossa kiinni 
olevan lämmityselementin jopa epämiel-
lyttävän kuumana. 

Minulla käytössä olleen Alaska-liivin 
akku oli turhankin pienikokoinen 7,4v 
2200mAh Li-ion akku. Nyt uuden liivin 
mukaan tulee niin kooltaan kuin kapasi-
teetiltaan suurempi akku. Tämä on eh-
dottomasti oikeanlainen muutos, koska 
uusikin akku kulkee taskun pohjalla mai-
niosti ilman ongelmia. Akun liitäntäjohto 
on toisessa taskussa ja sinne on ommeltu 
myös pieni sisätasku pitämään akun pai-
kallaan. Uudessa liivimallissa lämmitys-

Alaska-liivin uusi akku on sopiva 
kompromissi koon ja kapasiteetin vä-
liltä. Niitä kannattaa hankkia kaksi ja 
järjestää toiselle ajonaikainen lataus 
pyörästä, näin lämpöä riittää pitkällä-
kin matkalla.

tehon säätö on muutettu pois akusta, nyt 
säätö hoidetaan rinnassa olevasta paino-
napista. 

Maahantuoja ilmoittaa akun toimin-
ta-ajaksi 2-5 tuntia lämmitystehon va-
linnasta riippuen. Tehovaihtoehtoja on 
kolme. Teoriassa ajat tuntuvat pitävän 
paikkansa, mutta kannattaa muistaa, että 
akun purkautumisen myötä sen jännite 
laskee ja samalla laskee myös lämmitys-
teho. 

Alaska-liivi sopii hyvin moottoripyö-
räilyyn silloin, kun ei liikuta aivan arkti-
sissa olosuhteissa. Se antaa juuri sen ver-
ran lisälämpöä, kuin monesti tarvitaan 
mukavan olon ylläpitämiseksi. Akulle saa 
myös 12v laturin. Kahdella akulla ja pyö-
rässä kiinni olevalla laturilla pärjää mai-
niosti vaikka aamusta iltaan. Parin tunnin 
välein kannattaa joka tapauksessa pysäh-
tyä pienelle tauolle ja siinä yhteydessä 
voi vaihtaa lataantuneen akun antamaan 
tuoretta tehoa lämmitykseen. 

Jos ei tällainen liivi pärjääkään lämmi-
tystehossa johdollisille malleille, muka-
vuudessa se on omaa luokkaansa. Akku 
solahtaa helposti omalle paikalleen tas-
kuun ja sen jälkeen ei tarvitse mitään 
johdotuksia miettiä. Maahantuoja toimii 
näiden Nevercold-tuotteiden valmistutta-
jana. Siinä lienee selitystä kohtuulliselle 
hintatasolle. Alaska-liivin hinta on 159€. 
Tarjolla on myös kalliimpi malli useam-
malla lämpöelementillä. Tämä Yokon-lii-
vi maksaa 199€. 

Tässä kuvassa punaiset lämmitys-
elementit näkyvät selvästi vuorikan-
kaan läpi. 
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Hanskoja ja pohjallisia
Nevercold-tuotteista löytyy myös hans-
koja ja pohjallisia. Pohjallisissa on vain 
yksi lämmityselementti päkiän kohdalla. 
Lämpöpohjallisen idea on selvästi auttaa 
jalkoja selviytymään mahdollisimman 
pienellä ja tarkasti oikeaan kohtaan koh-
distetulla lisälämmöllä. Tämä mahdollis-
taa kohtuullisen pitkän toiminta-ajan sie-
dettävän kokoisella akulla. Täydelläkin 
teholla lupaillaan lämpöä riittävän nel-
jän tunnin ajaksi, matalalla  teholla pitäisi 
päästä jopa kahdeksaan tuntiin. Perusidea 
siis toimii, mutta käytännön toteutus voisi 
olla parempikin. Akulle on paikka nilkan 
ympärille tulevassa, tarrakiinnitteisessä 
”pannassa”. Se on turhan hentoa tekoa 
samoin kuin pohjalliselta akulle tuleva 
johtokin. Lisäksi moottoripyöräkäyttöä 
ajatellen akku saisi olla litteämmän muo-
toinen istuakseen paremmin ajokamppei-
den päälle tai alle. 
   Pohjallisten lämmölle on sillekin kol-
me tehoaluetta. Säätö tehdään akun kyl-
jessä olevalla painonapilla. Akku on 

Ontario-käsine on tarkoitettu käytettäväksi sisäosana 

2200mAh/3,7V litium-ioniakku. Sille lu-
vataan 4-8 tunnin toiminta-aikaa. Pohjal-
lista on vain yhtä kokoa ja siitä voidaan 
leikata ylimääräinen alue pois. 
   Lämpöpohjallinen toimii käytössä luva-
tulla tavalla. Mikään ihmeiden tekijä se 
ei ole, mutta antaa tuntuvaa lisälämpöä 
ja pitää jalat lämpiminä tilanteissa, joissa 
varpaat alkaisivat muuten kipristelemään 
kylmästä. Suurin puute on mielestäni 
liian heppoinen akun ja johdotuksen to-
teutus. Dakota-pohjallisen hinta on 109€

Ontario-käsineet 
Hanskat olivat kiinnostava tutustumis-
kohde, koska sormet ovat se kohta, joka 
useimmilla ensimmäiseksi alkaa protes-
teoimaan kylmää vastaan. Toki useis-
sa pyörissä, etenkin Bemareissa on läm-
pökahvat kylmän torjumiseksi sormista, 
mutta kun sää on oikeasti kylmä, eivät 
pelkät lämpimät kahvat riitä torjumaan 
kylmää.

Ontario-hanska on tarkoitettu sisäkä-
sineeksi, eikä se ole tuulen- tai vedenpi-

tävä. Sen kaksiosaiselle 
akulle on tasku ranteen 
kohdalla kämmenpuo-
lella. Nämä akut ovat, 
toisin kuin pohjallisten, 
litteät, eivätkä tunnu häi-
ritseviltä juuri missään ti-
lanteessa. Akut voi pitää 
aina taskuissaan, latauk-
sen aikana vain vaihde-
taan lämmityselementil-
le menevä johto laturin 
johtoon. Akut ovat 1800 
mAh/7 ,4Vl i t ium- io -
niakut. Niiden toimin-
ta-ajaksi ilmoitetaan 2-8 

tuntia käytetystä lämmitystehosta riippu  
en. Hanskojen hinta on 109€.

Pohjallisten ja hanskojen akuille ei 
valitettavasti ainakaan toistaiseksi saa 
12V laturia. Se on ilman muuta epäkoh-
ta moottoripyöräkäyttöä ajatellen. Pienen 
tauon aikana näitä akkkuja ei verkkovir-
rasta latailla, sillä latausajoiksi ilmoite-
taan 2,5 - 4 tuntia. 

Näiden varusteiden kohdalla kannat-
taa muistaa, että ne soveltuvat moneen 
muuhunkin käyttöön kuin moottoripyö-
räilyyn. Ne ovat mukavuusvaruste vaik-
kapa metsästystä, urheilun talvilajien tai 
vaikkapa torimyyntiä harrastavalle moto-
ristille. Lämpöä ne antavat, mutta niiden 
huonoin puoli on akkujen kanssa pelaa-
minen. Liivin yksi akku on vielä helppo 
hallita, mutta hanskoissa ja pohjallisissa 
on yhteensä neljä akkua ja niitä voi lada-
ta vain verkkovirralla. Vaatii jonkinmois-
ta suunnitelmallisuutta, että akut olisivat 
aina tarvittaessa täyteen ladatut ja valmii-
na käytettäviksi. 

Ontario-käsineiden akku maksaa 35€/
pari, Dakota-pohjallisen 26€/pari.

Nevercold-malllistossa on mielenkiin-
toinen hanskauutuus, Oregon. Sen 
sopivuudesta moottoripyöräkäyttöön 
lisää seuraavassa Rikastimessa.
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Maahantuonti ja myynti:

www.tourerparts.com

Muutamaan sataan pyörään sopivia tarvikkeita. 

Extenda Fenda etulokasuojan jatkopala antaa lisäsuojaa

Näkymätön Stealth 201 Bluetooth 
kypäräsarja, ei sisällä kypärän 
ulkopuolisia osia

Perinteiset kypäräpuhelinjärjestelmät ja istuimet

M a t k a m o t o r i s t i n  v e r k k o k a u p p a

IRATI OY 
ESPOO

p. 05 055 32 555
info@tourerparts.com

AKE Bluetooth Stealth luon-
nollisessa koossa.
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Vuoden 2013 jäsenmaksu ja sen suorittaminen  
 

BMW Moottoripyöräkerho ry:n vuoden 2013 jäsenmaksu on 20 €. Uudet jäsenet maksavat 25 €, joka sisältää viiden 
euron liittymismaksun. 

Jäsenmaksun eräpäivä on 4.2.2013. Eräpäivään mennessä maksunsa suorittaneille postitetaan uudet jäsenkortit 

vuoden 2013 ensimmäisen lehden mukana.  

 

Jäsenmaksu maksetaan kerhon tilille 

Nordea  FI76 2120 1800 0017 51 
  

Saaja BMW Moottoripyöräkerho ry  

Muista käyttää viitenumeroa. 

Oma henkilökohtainen viitenumerosi  (8 numeroa) on painettu tämän lehden takakannen osoitekentän 
yläreunaan seuraavasti  Viite: 123456781. Uusilla jäsenillä lukee Viite (25 €): 12345678

Syksyllä 15.9.2012 jälkeen liittyneet ja maksaneet uudet jäsenet sekä muut, joilla jäsenmaksu vuodelle 2013 on 
kunnossa, lehden takakannen osoitekentässä on painettu normaali jäsennumero (7 numeroa) ilman tekstiä ’Viite:’.  

 

                                                           
1 Älä käytä esimerkkiviitettä maksamisessa. BMW moottoripyöräkerhon viite on muodostettu jäsennumerosta lisäämällä 
viimeiseksi numeroksi tarkistusnumero. Jäsen- ja viitenumero alkaa 321… 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

 IBAN 
 Nordea FI76 2120 1800 0017 51 

  BIC 

  NDEAFIHH 

 Saaja 
Mottagare 

 

BMW Moottoripyöräkerho ry 

   

 

 

 

    Jäsentietojen muutokset eivät välity tästä.  

 

Muutokset voit toimittaa mieluiten www-sivujen kautta. 
Mutta myös sähköposti, kirjeposti ja puhelin toimii. 

Maksaja 
Betalare 

 

Allekirjoitus 
Underskrift 

Viitenumero
Ref. nr 321 __  __  __  __  __ 

Tililtä nro 
Från konto nr 

                Eräpäivä 
Förfallodag 4.2.2013 EUR 20,00/25,00 
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 Tervetuloa akkuostoksille Helsingin Sörnäisiin!

  Akku-Palvelu V.Häkkinen Oy
    Vanha Talvitie 5 00580 Helsinki p. 097013716                www.akkupalvelu.fi

Meiltä nyt BMW-
kerhon jäsenille 
Varta MP-akut -20% 
ovh:sta. Toimitamme 
MP-akkuja myös 
Matkahuollon kautta. 

Alustava lista BMW Moottoripyöräkerhon tapahtumista 2013 
Tapahtumalista on vielä alustava ja tapahtumat tullaan vahvistamaan vuosikokouksessa 2013.

Pienimuotoisten paikallistilaisuuksien järjestämiseen kaivataan vapaaehtoisia. Myös isompien kokoontumisten järjestäjiä 
kaivataan. Toistaiseksi on avoimena kevätkokoontumisen järjestäminen vuodelle 2013 ja vuoden 2014 kevät-, kesä-, ja syys-
kokoontumisien järjestelyt.
Tapahtumien järjestäjäksi voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@bmwmoottoripyorakerho.fi 

aika tapahtuma paikka järjestäjä
Helmikuu 1.-2. MP-messut Helsinki Jouni Pekonen
Helmikuu 9. Vuosikokous Vääksy, Tallukka Jouni ja Ari
Toukokuu 9.-12. BMW-Kevätretki Viro Kalevi Kankaansyrjä
Toukokuu 9.-10. Ajokoulutus Joutsa Alpo Puurunen
Touko/Kesäkuu GS-kokoontuminen Lisät.myöhemmin Juha Saari
Kesäkuu 7.-9. 2V-kokoontuminen Vaasa Hans Heino
Kesäkuu 7.-9.  GS-meeting Summasaari Pekka Vuorelma

Heinäkuu 12.-14. Kesäkokoontuminen Ähtäri Jouni Pekonen
Elokuu 2.-4. LT-meeting Heinola Ari Ignatius
Elokuu 17.-18. ”Paluu juurille” Hauho Asko Ylöstalo
Syyskuu 6.-8. Syyskokoontuminen Keuruu Kalevi Kankaansyrjä
Toukokuu-Syyskuu Tiistaitöräykset Kotoranta Jouni Pekonen
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PÄRNUMAA 2013
 Perinteikäs keväinen BMW- Retki suuntautuu Viron Pärnumaalle 09. – 12.5.2013.
 Majoittuminen on Pärnussa aivan meren rannalla sijaitsevassa Scandik Rannahotellissa.  

TAPAHTUMAN AIKATAULU
 TORSTAI 09.5.  kello 13.30 Länsi - Satamasta, Helsinki, lähtö laivalla Tallinnaan, siirtyminen Pärnuun 
 PERJANTAI 10.5. moottoripyöräretki, illalla virolainen kyläjuhla 
 LAUANTAI 11.5. omatoimipäivä, illalla BMW Beach Run
 SUNNUNTAI 12.5. paluumatka kotiin, Helsingissä olemme kello 15.30

RETKEEN KUULUU
    henkilö- ja moottoripyörälaivaliput meno/paluu Helsinki-Tallinna-Helsinki
    majoitus 3 vrk hotellissa
    aamiainen 3 kpl, ruoka 4 kpl
    ohjelma, opastukset

OSALLISTUMISMAKSUT
 MAJOITUS KAHDEN HENGEN HUONEESSA
    kuljettaja 345 €
    matkustaja 300 €
    YHDEN HENGEN HUONELISÄ 65 €

    Tutustu majoitukseen: www.scandikhotels.ee

Retken osallistujamäärää on rajattu. Tapahtumaan on pakollinen ennakkoilmoittautuminen, joka alkaa 12.12.2012. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä on 28.02.2013. Ilmoittautumislomake tilataan netillä osoitteesta kalevi.kankaansyrja@pp.inet.fi
Osallistumismaksu sisältää 30€/hlö toimistomaksun. Toimistomaksua ei palauteta osallistumisen peruuntuessa. Retken osal-
listujilta edellytetään voimassa olevaa matkavakuutusta.
Tarkempi ohjelma ja osallistumisohjeet lähetetään vain retken osallistujille.
Muutokset mahdollisia. Tervetuloa mukaan.
LISÄTIETOJA: Kalevi 050 – 918 5923 ja Jussi 050 – 305 2310

BMW SYYSTAPAHTUMA 2013

    KEURUU 06.09. – 08.09.
Syystapahtuma  Keuruulla alkaa perjantaina 06.09 kello 15.00.  Ohjelmassa lauantaina mm Kesäteatterinäytös. Tarkemmat tiedot 
tapahtumasta Rikastimessa numero 1.2013 ja BMW-kerhon  nettisivuilla huhtikuussa  2013. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa 
01.06.2013. ja päättyy 05.08.2013. Tervetuloa mukaan. Lisätietoja tilattavissa netillä alkaen huhtikuu 2013. kalevi.kankaansyrja@
pp.inet.fi.
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Defence & ComfortDefence & Comfort
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equipped with the New rukka D3o air protectors
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rukka CosmiC 
takki & housut

rukka • puh. (03) 822 5227 
www.rukka.com/motorsport

facebook.com/rukkamotorsport

liity rukka  
motorsport -yhteisööN
facebook.com/rukkamotorsport

Seitsemäs vuosittainen  Bayerische Motoren Werke K-series Luxus Tourer
International Biker Meeting In “X” Of Finland järjestetään elokuussa 2013 Heinolassa.

Jo perinteiseksi muodostunut BMW:n Luxus Tourer tapahtuma järjestetään tällä kertaa hienossa uusitussa 
hotelli Kumpelissa järven rannalla. Jo järven nimi tekee tapahtumasta kansainvälisen, Ruotsalainen!

Lähistöllä on monia mielenkiintoisia kohteita, 
mutta niistä sitten lähemmin elokuussa.

Tapahtumamme ohjelma on taattua BMWKLTIBMIHOF-laatua. Se sisältää hyvää ruokaa, tanssia, kilpailu-
ja, hyväntekeväisyysarpajaiset ja mielenkiintoisia nähtävyyksiä ajoreittimme varrella

Muistutamme vielä, että tapahtumamme ovat ter-
vetulleita kaikki motoristit kulkupelistä riippumatta!

Seitsemännen vuosittaisen BMWKLTIBMIHOF-tapahtuman ajankohta on 
2. - 4. elokuuta, joten kirjaapa se kalenteriisi!

w w w.motologist ica . f i

Käy tsekkaamassa www-sivumme tai etsi meidät Facebookista ® 

Kuljetamme moottoripyöräsi ajovarusteineen
Eurooppaan ja takaisin!

“SKIPPAA” SIIRTYMÄT, 
AJA VASTA PERILLÄ!

Purkausterminaalimme Italiassa ovat Vicenzassa ja Milanossa.
Englannissa terminaalimme sijaitsee Lontoon Essexissä.

Terminaalimme sijaitsevat lentokenttien lähellä. 
Olemme palvelleet asiakkaitamme vuodesta 2009.
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Ajamisen iloa

 BMW Suomi

Motorrad

K 1600 GTL ja GT voiMaa 
KuudeLLa SyLinTeriLLä

Maailman parhaaksi kutsuminen on kaukana vaatimattomuudesta, mutta mitäpä muuta voisim me BMW 6-sylinterisistä K 1600 GT ja  
K 1600 GTL matkapyöristä sanoa. Ne ovat voittaneet maailmalla lähes jokaisen matkapyörävertailun, jossa ovat olleet mukana.  
Niiden voimasta vastaa upea 6-sylinterinen moottori (160 hv, 175 Nm). Ne on suunniteltu täydelliseen ajonautintoon ja raken nettu 
äärimmäisellä tarkkuudella. Niihin on tarjolla upeita innovaatioita kuten maailman ensimmäiset moottoripyörän kääntyvät Xenon ajovalot, 
alustansäätöjärjestelmä ja ajovakaudenhallintajärjestelmä.

Tule nyt tutustumaan maailman parhaaseen 6-sylinteriseen matkapyörään oman BMW Motorrad -jälleenmyyjäsi luona

K 1600. 
unSToPPaBLe TourinG.
eSPoo: R.M. Heino 010-617 0669. jyväSKyLä: Kuvan Moottoripalvelu 010-834 5300. LahTi: R.M. Heino 010-617 0640. LaPPeenranTa: 
KoneSuni 044-541 1611. ouLu: Euro Motor Center 08-534 6500. TaMPere: R.M. Heino 010-617 0609. RAISIO:  
vaaSa: Käyttöauto 06-315 6300. vanTaa: Biketeam 020-741 7217.

 Biketeam 020-741 7217.


