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Kerhon vuosikokous pidetty aurinkoi-
sessa Yyterissä ja hallitus on jälleen jär-
jestäytynyt uuteen kauteen. Hallitus päi-
vitettiin kahdella uudella jäsenellä, Antti 
Karttunen astui remmiin vanhojen pyö-
rien vetäjäksi, Teuvo Alarotun luopuessa 
omasta paikastaan, ja Esa Elo otti vastuun 
kerhon ajokouluttajana. Toivotetaan mo-
lemmat herrat tervetulleiksi, hienoa että 
kerhon toiminta houkuttelee ja saadaan 
uusia ajatuksia miten toimintaa voidaan 
kehittää. Ajokouluttajan avuksi on vie-
lä Pekka Vuorelma suorittanut moottori-
pyöräilijöiden ennakoivan ajon koulut-
tajakurssin. Näin Esa saa hänestä oivan 
avun suunnitellessaan kerholaisille ajo-
koulutus- ja ratapäiviä. 

Moottoripyörällä turvalliseen mat-
kaamiseen tarvitaan kaikkia aisteja eikä 
pelkästään ajotaitoa tai ajokokemusta. 
Helposti tuudittaudutaan turvallisuuden 
tunteeseen eikä huomioida enää asioita 
jotka aikaisemmin rekisteröitiin. Kannat-
taa siis käydä ruosteen poistossa tasaisin 
väliajoin. Vuorelman Pekan kanssa jutel-

lessani oltiin samaa mieltä että motoristit 
ovat liikenteessä entistä näkymättömiä ja 
jostakin syystä autoilijat eivät meitä huo-
maa. Tämä tuntuu välillä autolla ajaval-
le motoristille merkilliseltä mutta se taas 
johtuu siitä että motoristi tietää ja osaa 
odottaa sitä motorista siellä tien pääl-
lä. Ehdottaisinkin että lukijakunta kävi-
si netissä, esimerkiksi youtubessa, tutus-
tumassa mitä SMIDSY (Sorry Mate, I 
Didn’t See You) ja Motion Camouflage 
tarkoittaa. 

Se että ei ole koskaan ollut onnet-
tomuudessa ei tarkoita sitä että sitä ei 
koskaan tule tapahtumaan mutta onnet-
tomuuden riskiä voi pienentää omalla en-
nakoivalla ajotavalla ja tunnistamalla ne 
riskitekijät liikenteessä. Ajellaan siis va-
rovasti ja ajettavahan riittää. Kerhon toi-
mintakalenteri on täynnä tapahtumia ja 
siitä suuri kiitos tapahtumien järjestäjil-
le. Toivotan kaikille mukavia ja varsinkin 
turvallisia ajokelejä!

Morjestellaan kun nähdään!
Juha

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

Taitto Scannoora, Porvoo

Kerhon hallitus

Puheenjohtaja Juha Saari
puheenjohtaja@

Rahastonhoitaja Ari Ignatius
rahastonhoitaja@

Jäsenkirjuri Jari Helander
jasenkirjuri@

Allroad Juha Saari
allroad@

Touring Seppo Mäenpää
touring@

Oldtimers Teuvo Alarotu
oldtimers@

Webmaster Juha Lamminaho
webmaster@

Tiedottaja Antti Pitkänen
tiedottaja@

Kaikkien sähköpostiosoitteiden loppuosa 
on @bmwmoottoripyorakerho.fi

BMW Moottoripyöräkerhoon voi liittyä 
joko netissä osoitteessa: 
www.bmwmoottoripyorakerho.fi 
tai ottamalla yhteyttä jäsenkirjuriin:
jasenkirjuri@bmwmoottoripyorakerho.fi

Rikastin

Rikastimeen otetaan jatkuvasti juttuja ja 
kuvia kerhon jäseniltä. Aineiston voi lähet-
tää osoitteeseen: 
rikastin@bmwmoottoripyorakerho.fi

Nuijan varresta

Kansikuva: Tim Adler
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Maahantuojan terveiset

Kerhon hallitus 2014

Wikipedian mukaan keski-ikäinen. Customi -matkapyörien syövereistä kehittynyt kuraan läheinen suhde ja näin pyö-
rä on vuosien mittaan vaihtunut enemmän maastoon soveltuvaksi. Nykyiset Pyörät: BMW G450X ja BMW K1200R. 
Harrastuksena ”allroad” ja enduropoluilla viihtyminen mutta matkaa tehdään mahdollisuuksien mukaan sitten siihen 
soveltuvalla pyörällä. Länsirannikolta kotoisin, vaikka syntynyt vieraan maan itärannikolla ja asuu nykyisin Espoos-
sa. Hienoimmat pyörämatkat: Arabiemiraattien aavikot ja Fuengirolan vuoristot ovet olleet hienoja elämyksiä mutta 
täytyy sanoa että Suomen lappi ei koskaan jätä kylmäksi.

Olen 1955-mallinen syntyperäinen hyvinkääläinen yksityisyrittäjä. Perhettä on vaimon, kolmen aikuisen lapsen ja 
14 vuotiaan kääpiömäyräkoiran verran. Pyöräharrastuksen sain lopulta aloittaa v. 2004, jolloin vaimokulta viimein 
myöntyi LT:n ostoon, joka on alla edelleenkin. Tuon myöntymisen hintana oli tosin lavatanssikursseille osallistu-
minen. LoTjaa rakennellaan ja varustellaan talvet ja sillä ajetaan kaikki sulan ajan työ- ja lomareissut. Hienoimmat 
pyörämatkat: Sveitsin Alpit v. 2010 ja tietysti USA:n 48 osavaltiota, joita koluttu kuudella eri reissulla ja seitsemättä 
odotellaan taas elokuussa.

Olen 50+ teknologiapäällikkö tietoliikenneoperaattorilla. Aloitin mp-harrastuksen 70-luvulla Vespa Supersportilla, 
joka vaihtui aikanaan CB 350 Hondaan. Sitten tuli kohtuupitkä tauko moottoripyöräilyharrastuksessa, kunnes vaimo 
osti 40-vuotislahjaksi minulle kiinalaisen sivuvaunupyörän. Tuolla ajelimme koko perheen, vaimo ja 2 lasta, voimin 
Pekingin ympäristössä. Sain myös vaimon houkuteltua ajamaan tuollamoottoripyörällä Suomeen palaamisen jäl-
keen. Nykyisin harrastan vanhoja BMW-moottoripyöriä. Vanhin pyöristäni on R 71 vm-1939 ja uusin K 1 vm-1990. 
Tavoitteena on osallistua 3-4 mp-kokoontumiseen vuosittain. Koska asun Nummelassa, niin tiistaitöräyksissä tulee 
käytyä usemman kerran vuoden aikana.

Olen 65- vuotias hämeenlinnalainen, nyt eläkkeellä. Leipätyöni tein kolmessa eri automaahantuontiyrityksessä pää-
kaupunkiseudulla. Työni muodostui jälkimarkkinoinnin (varaosat, huolto ja takuut) asiantuntijatehtävistä, joka oli 
myös osaltaan kansainvälistä tukkukauppaa. Motoristi olen ollut vuodesta 1967. Tuolloin ajettiin vanhoilla englanti-
laisilla pyörillä joita tyypillisesti korjattiin enemmän kuin niillä ajettiin. Sitten seurasi japanilainen kausi, jolloin ajet-
tiin enemmän kuin korjattiin. 80-luvulla oli myös ns. enduro kausi jolloin ajoin aktiivisti kilpaakin mm neljä kertaa 
Päijänneajon. Vuonna 2010 muutin takaisin kotikaupunkiini samalla aloitin vanhan ystäväni Reijo Repa Myllymaan 
mp- korjaamolla ”apuseppän” virassa toimimisen. Tässä työssä vahva bmw-henki lienee tarttunut niin että Suzuki 
Bandit meni myyntiin ja nyt sitten omistan kaksi bemaria; K1100RS:n ja F800GS:n. Näillä tuli yhteensä viimekau-
della ajettua 17 tuhatta km.”Näin se sivistys leviää” sano Repa. Ensimmäisen oikean ulkomaan matkan moottoripyö-
rällä tein 1973 keväällä. Tästä matkasta kirjoitin artikkelin Moto 1 lehteen, kesäkuu 213 numeroon.

Olen 50+ teknologia-asiantuntija IT-maailmasta. Eka pyörä, Hondan pikku fouri, vuonna -80. Sitten pari Hondan 
CX500 keppivetoista ja vihdoin -88 syksyllä Bemarin K100Rt, jonka päivitin LT:ksi. Sama pyörä edelleen ja olen 
ajanut sillä noin 200 000 km. Lisäksi mökillä on 250 cc kurapyörä Hondan XL250R. Matkapyöräily lähellä sydän-
tä. Viime vuosisadalla kiertelin joka kesä Keski-Euroopassa ja olen osallistunut 15 kertaa FIM-ralliin..Viimeiset 15 
vuotta olen kierrellyt lähinnä Etelä-Suomen teitä. BMW-kerhossa olen ollut siitä asti, kun Bemarin ostin ja suurim-
man osan ajasta kerhon hallituksessa. Jäsenrekisteriä olen pitänyt yllä jo yli 10 vuotta. Muita harrastuksia on valoku-
vaus, sukututkimus ja ilmailu - maasta ja museoista seurattuna.

50+ päällikkö IT-maailmasta. Mopoilu alkoi 80-luvulla ja erilaisten kokeilujen jälkeen päätyi aika nopeasti BMW 
K75’een. Sen jälkeen ei oikeastaan ole ollut paluuta. Bokseri ja rivi - nyt 1200LT miellyttävät. Nuorena matkailtiin 
kesät siellä ja täällä pitkin Eurooppaa. Nykyisin suurin osa mopo-ajostani tulee arki-iltojen ja ennenkaikkea viikon-
loppujen hieman pidemmistä kaffee-reissuista. Joskus joku noista ”venähtää”. Viikonloppuisin taas kerkeää toiselle 
puolelle Härmää ja takaisin. Suomessa on (yleensä) upea kesä ja onneksi valoiset illat. Talvella parasta on myös viet-
tää aikaa tallissa - purkaa, virittää, hinkata, kiillottaa ja rakennella.

Olen noin nelikymppinen elektroteollisuudessa toimiva kehityspäällikkö, joka aloitti tämän harrastuksen perintei-
sesti mopolla ja kevytmoottoripyörällä. Tämän jälkeen oli taukoa kaksipyöräisistä mutta harrastus on sittemmin taas 
jatkunut nimenomaan bemarien parissa. Ensimmäinen ”iso” pyörä oli K75 ja tällä hetkellä pyöränä on R1100S, jol-
la ajelen pääasiassa Etelä-Suomen pikkuteitä ristiin rastiin. Haaveissa olisi pidempi reisu vaimon kanssa Alppimai-
semissa joskus tulevaisuudessa. Kotona kaksi poikaa, jotka kumpikin harrastaamotocrossia sekä yksi tyttö, joka on 
mieltynyt enemmänkin kauramoottoreihin.

Reilu 30v sitten lähdin kotikonnuilta töitä etsimään, mutta edelleenkin olen samalla työnhakumatkalla.Töitä ei ole 
löytynyt, vaan mikroyrittäjän uralle vääntäydyin. Vaille 50v sitten kakarana keppihevosella liikkuneena, keppi jäi jo-
tenkin mieleen ja pyöräksi valikoitui keppiveto - K1200RS. Euroopassa on tullut joitain kertoja moottoripyörällä lii-
kuttua. Jatkuvaa kiertelyä vältellen, retket tulee tehtyä muutamaa tukikohtaa käyttäen.

Esa Elo, koulutusvastaava, esittelyn ja kuvan löydätte viereiseltä sivulta kouluttaja jutusta.

Morjens kaikille. 2013 liityin po-
rukkaan mielenkiintoisten tapahtumien 
vuoksi. Olen ollut BMW mies vasta neli-
sen vuotta. Muuten kyllä aktiivisena mo-
toristina 15 vuotta ja sitä ennen satunnai-
sesti. Nyt 2014 vuosikokouksen jälkeen 
olinkin yhtäkkiä koulutusvastaava! Vä-
hän yllätyksenä. Olen kyllä ollut tämän 
kerhon kanssa parikin kertaa Joutsas-
sa mp kurssia pitämässä. On tainnut olla 
yhteistreenit Bmw Sport Bike Finlandin 
kanssa. Hyvin on mennyt! 

Onko nyt sitten jo tarvetta enempään-
kin kurssitukseen, tai oikeastaan onko 
kiinnostus ko. aiheeseen kasvanut? Kiin-
nostus itsensä testaamiseen ja kurssitta-
miseen on kyllä hieno juttu. Väittäisin, 
vielä enempää porukkaa tuntematta, että 
suurin osa teistä ei pääse edes voimas-
sa olevaa mp ajokortti inssiajoa läpi!! Ja 
vielä vähemmän teoriakokeesta. Kuuluin 
valit. tähän samaan “ genreen “, kaikki-
tietävään miesporukkaan joka vuosien ja 
kilometrien kokemuksella luulevat osaa-
vansa ajaa ?! Ja vieläkin jotkut ketä tätä 
lukevat haistattaa paskat akkojen touhuil-
le? Onneksi mun omalla “akalla“ vuosia 
sitten oli parempi ego tai mikälie oppimi-
sen tarve ja meni Porin Konepyöräklu-
bin kurssille. Sieltä tultuaan uhitteli mul-
le, että et osaa niitä juttuja mitä pitäisi! 
Meninpä salaa katselemaan vaimon tois-
ta treenipäivää. Hyvinkin nopeasti menin 
itse seuraavalle peruskurssille. Jäin kouk-
kuun!

Mitä ja mikä se sellainen kurssi, en-
nakoiva ajo, oikein on ? Analyysia sii-
tä suoraan ei taida lukea missään mutta 
itse ajattelen sen niin että se on, EAK siis, 

kykyä tunnistaa ja tunnustaa  omat tai-
dot tuolla liikenteessä. Se on kykyä osa-
ta lukea liikennettä, tien pintaa, pyörän 
ominaisuuksia ym, suhteutettuna omiin 
taitoihin. Ja kun nuo taidot ovat yleensä 
huonommat kuin mitä luulet! Kursseilla 
ne tulevat yleensä esiin. Voiko olla jopa 
niin että jokuset eivät uskalla / kehtaa tul-
la kun muut näkevät niitä “taitoja“ ?

Kursseilla kuitenkaan ei kovastikaan 
katsella muiden tekemisiä. Kyllä sii-
nä oman pyörän pyörittämisessä menee 
suurin aika ja keskittyminen. Mielestäni 
kursseilla siltikin on hauskaa, ei ne jätä 
ketään kylmäksi. Palaute on oikeastaan 
aina positiivista, vaikkakin monet petty-
vät omiin ajotaitoihinsa. Kursseilla saa 
myös tietoa pyörän hallintalaitteiden sää-
tämisestä, matkustajan kanssa ajamisesta, 
kaikenlaista nippelitietoakin jos vain ky-
sytään. Siellä usein myös tutustuu omaan 
pyörään. Mihin se pystyy tai ei pysty. Jos-
takin kumman syystä kouluttaja saa sun 
oman pyörän kääntymään pienemmässä 
säteessä kun sinä itse ?

Nyt on jo sovittu Joutsaan päivän kurs-
si 17.5 ja toinen Pesämäen moottoriurhei-
lukeskuksessa 31.5. Näistä tulee vielä tar-
kennuksia myöhemmin. Lyhyesti Joutsa 
on kenttäharjoituksia, jarrutuksia, hidas-
ajoa, juuri tuollaista ajokorttiajelua.  Pe-
sämäki on sitten taas rataharjoittelua. Ei 
kilpailua vaan jarrujen, katseen, ajoasen-
non, pyörän kallistusvaran, kurvista läh-
temisen harjoittelua. Nuo em asiat sit-
ten linkittyy normi liikenteeseen. Kuinka 
paljon onkaan helpompi ajaa 80 km/h 
mutkatietä kun on ajanut radalla hallitusti 
120 km/h? Esim.

Josko siellä lukijoissa olisi joku kuka 
haluaisi, olisi kiinnostunut mp koulutta-
misesta, minuunkin voi ottaa yhteyttä. 
Foorumilla tai Facessa on infoa tulevas-
ta kurssista. Kerho on lupautunut ojenta-
maan kätensä kurssimaksuihin, ainakin 
leijonanosaan. Opettajat siellä ovat Suo-
men moottoripyöräkouluttajat ry, SMOK, 
porukkaa.

SMOK on 20v vanha, kokenut järjes-
tö kaikkeen mp kouluttamiseen. Jäseniä 
n. 200 henk, joista parikymmentä ovat 
ns. aktiivisia auktorisoituja. He ovat omat 
sisäiset testit läpäisseet. Siihen kuuluvat 
enduro, rata-ajo, opetusnäytöt luokassa 
ja kentällä, hitaita ja nopeita pyöränkä-
sittelytehtäviä. He opettivat viime vuon-
na esim liikenne-opettajia opettamaan mp 
harjoituksia. Suurin osa smokkilaisista 
ovat itse liikenne-opettajia. SMOK tekee 
myös paljon yhteistyötä Liikenneturvan, 
Poliisin, Smoton ja monen muun yhteisön 
kanssa.  Olen yksi noista auktorisoiduista 
SMOK kouluttajista.

Kaikkea mikä liittyy kouluttamiseen 
voi kysyä minulta esa.elo@hotmail.com

  Turvallista kesää 2014, Esa Elo

   Viime vuosi oli huonoista suhdanteista huolimatta BMW:lle hyvä vuosi. Uusi GS tietenkin herätti paljon kiinnostusta ja myi hyvin, 
ja sen lisäksi kiinnostus uutta F 800 GT-mallia kohtaan oli suurta. Tämän tyyppisiä pyöriä tässä kokoluokassa ei ole markkinoilla 
juuri ollut ja sitä myytiinkin yli 80 kappaletta. Tälle vuodelle tullut uusi GS Adventure on vastannut hyvin odotuksia. Saimme kesä-
kuussa muutamia pyöriä lisää, joten nyt kannattaa pitää kiirettä, jos haluaa vielä tälle kaudella uuden Adventuren!
   Vaihtelevassa kesäsäässä kannattaa kiinnittää huomio varusteisiin. Vuosien tauon jälkeen tarjolla on taas lämpöliivi, joka turvaa 
mukavuuden viileilläkin keleillä. Jos helle kiusaa, siihenkin on lääke, Cool Down-liivi, joka viilentää oloa. Myös hanskoissa on uu-
tuus, Two in one, jossa voi valita lämpimän vuorellisen ”lokeron” kädelleen, tai paremman tuntuman kämmenpuolelle antavan vii-
leämmän vaihtoehdon. 
   BMW tarjoaa valmiiksi hiotun ja taatusti toimivan kokonaispaketin halutunlaisesta pyörästä täydellisesti toimiviin ajovarusteisiin. 
Näin motoristi voi keskittyä ajamiseen. Turvallista ja nautinnollista ajokautta toivottaen

Stefan Collin

Kouluttajan ajatuksia...

Juha Saari

Ari Ignatius

Jouni Pekonen

Antti Karttunen

Jari Helander

Seppo Mäenpää

Antti Pitkänen

Juha Lamminaho

Kuvassa isompi olem minä ja kaveri jolle juuri 
kuvanotto hetkellä luovutettiin ajokortti. Mikälie 
Kallio? Sanoi osaavansa ajaa lujaa!
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BMW Moottoripyöräkerho ry PÖYTÄKIRJA  
Vuosikokous
Aika: 15.3.2014 klo 13.04
Paikka: Kylpylähotelli Yyteri,  Pori
1. Kokouksen avaus
 Kerhon puheenjohtaja Juha Saari avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
	 Kokous	todettiin	lailliseksi	ja	päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
	 Kokouksen	puheenjohtajaksi	valittiin	Georg	Helin	ja	sihteeriksi		Ari	Ignatius.	Pöytäkirjan	tarkastajiksi	valittiin		
	 Raimo	Kylmä	ja	Jouni	Pekonen.	Päätettiin	että	pöytäkirjan	tarkastajat	toimivat	myös	ääntenlaskijoina.
4.	Hyväksytään	kokouksen	työjärjestys
	 Esityslista	hyväksyttiin	kokouksen	työjärjestykseksi.	Liite	1.
5.	Esitetään	ja	vahvistetaan	toimintakertomus	edelliseltä	tilikaudelta	
	 Kerhon	rahastonhoitaja	esitteli	vuoden	2013	toimintakertomuksen.	Liite	2.
6.	Esitetään	ja	vahvistetaan	tilinpäätös	ja	tilintarkastajien	lausunto	edelliseltä	tilikaudelta
	 Kerhon	rahastonhoitaja	esitteli	tilinpäätöstiedot.	Liitteet	3-4.
	 Rahastonhoitaja	luki	tilintarkastajien	lausunnon.	Liite	5.
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
	 Päätettiin	myöntää	vastuuvapaus	hallitukselle	ja	muille	vastuuvelvollisille.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet hallitukseen
	 Hallituksen	puheenjohtajaksi	valittiin	Juha	Saari.	Jäseniksi	hallitukseen	valittiin	,	Jari	Helander	(jäsenkirjuri),	
	 Juha	Lamminaho	(nettivastaava),	Jouni	Pekonen	(edunvalvonta),	Ari	Ignatius	(rahastonhoitaja),	Seppo	
	 Mäenpää	(touring),	Antti	Karttunen	(vanhat	pyörät),	Jouko	Kuningas	(päätoimittaja)	ja	Antti	Pitkänen	
	 (tiedotus),	Esa	Elo	(koulutusvastaava).
9. Valitaan kerholle kaksi (2) toiminnan tarkastajaa sekä heille kaksi (2) varajäsentä.
	 Kerholle	valittiin	kaksi	toiminnantarkastajaa,	Guy	Wikström	ja	Juhani	Pollari.	Varajäseniksi	Timo	Kalkkila	ja		
	 Hans	Heino.
10.	Päätetään	kerhon	tilinkäyttöoikeudesta
	 Tilinkäyttöoikeus	myönnettiin	puheenjohtajalle,	rahastonhoitajalle	ja	jäsenkirjurille,	kullekin	erikseen.
11.	Päätetään	jäsen-	ja	liittymismaksusta	seuraavalle	tilikaudelle
	 Jäsenmaksuksi	päätettiin	20	€	ja	liittymismaksuksi	5	€.
12.	Vahvistetaan	toimintasuunnitelma	seuraavalle	tilikaudelle
	 Kerhon	puheenjohtaja	esitteli	toimintasuunnitelman.	Liite	6.	
	 Toimintasuunnitelma	vahvistettiin	pohjaksi	tulevalle	kaudelle.
13.	Vahvistetaan	talousarvio	seuraavalle	tilikaudelle
	 Kerhon	rahastonhoitaja	esitteli	talousarvion	joka	vahvistettiin.	Liite	7.
	 Todettiin	myös,	että	budjetti	on	vain	suuntaa	antava	ja	hallitus	voi	perustellusti	myös	ylittää	budjetoituja	
	 kulumomentteja,	koska	kerhon	rahatilanne	on	jo	useamman	vuoden	ollut	erittäin	vakaa.	

14. Muut esille tulevat asiat
	 Kastilaiskisan	2013	tulosten	julkistus	ja	palkintojen	jako,	sekä	2014	kilpailun	avaaminen
	 Georg	Helin	julkisti	kisan	tulokset.		Liite	8.	Voittaja	oli	Matti	Lager	57950	pisteellä.	Kisan	osallistujamäärä	oli		
	 47	kuljettajaa.		Kaikkien	osallistuneiden	kesken	arvotun	BMW-kypärän	voitti	Matti	Mäkinen	Mikkelistä.

15.	Kokouksen	päättäminen
	 Puheenjohtaja	kiitti	osallistujia	ja	päätti	kokouksen	14.32

BMW Moottoripyöräkerho ry:n toimintakertomus 2013 
Vuosikokous 9.2.2013 Vääksy, Hotelli Tallukka

Kokoontumisajot
	 1.	BMW	kevätretki,		Viro_Pärnumaa	9-12.5	/	Kalevi	Kankaansyrjä
	 2.	Kevätkokoontuminen	Hotelli	Ellivuori	,	24-26.05	/	Erkki	Kulo
	 3.	Allroad,	Luvia	17-19.5.	/	Juha	Saari
	 4.	GS	meeting,	Summassaari	7-9.6.	/	Pekka	Vuorelma
	 5.	2V	kokoontuminen,	14-16.6	/	Hans	Heino
	 6.	Kesäkokoontuminen,	Ähtäri	12.-14.7.	/	Jouni	Pekonen
	 7.	BMWKLTIBMIHOF	,	Heinola	2-4.8.	/	Ari	Ignatius
	 8.	Paluu	juurille,	Hauho	17.-18.8.	/	Asko	Ylöstalo
	 9.	Syyskokoontuminen,	Keuruu	6.-8.9.	/	Kalevi	Kankaansyrjä

Muut kokoontumiset
	 -	BMW	kerhoilta	RM	Heinolla,	18.4	/	Antti	Pitkänen	
	 -	Joutsan	ajoharjoittelu,	9-10.5	/	Hallitus,	BMW	Sportbikes	
	 -	Tiistaitöräykset,	Kotoranta	pariton	tiistai	8.5.-25.9.	(11	kpl)	/	Hallitus
	 -	Pikkujoulut	Hotelli	Rosendahl,	Tampere	16.11.	/	Juha	Saari
	 -	Päätetty	järjestää	vierailu	BMW-tehtaalla	Berliinissä	alkuvuonna	2014

Näyttelyihin	osallistuminen
	 -	MP-13	näyttely,	2.-5.2.	Helsinki	BMW:n	osastolla	/	Hallitus
	 -	Classic	Motorshow	Lahdessa	4.-5.5.	/	Jouni	Pekonen

Hallituksen	kokoukset
	 -	Järjestäytymiskokous	10.2.2013
	 -	Hallituksen	kokouksia	2	kpl
	 -	Hallituksen	Skypekokouksia		4	kpl

BMW	Clubs	European	Federation	kokoukset
	 -	Neljä	konferenssikokousta

Muuta
	 -	Kastilaiskisa	2013	/	Georg	Helin
	 -	Kirjoituskilpailu	Rikastimeen	2013	/	kaikki	+	Jouko	Kuningas
	 -	Rikastin	+	jäsenkortti	2013	/	Jouko	Kuningas
	 a.	Rikastin	Huhtikuu
	 b.	Rikastin	Marraskuu
	 c.	Rikastin	Joulukuu
	 -	Nettisivusto	/	Juha	Lamminaho
	 -	Kerhotuotteet	/	Evella	Oy
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BMW Moottoripyöräkerho ry, tase
Vastaavaa 31.12.2013 31.12.2012
Vaihto-omaisuus 1846,60 2605,00
Lyhytaikaiset   
						Myyntisaamiset	lyhytaik. 4733,00 4499,67
      Muut saamiset lyhytaik. 16538,69 2270,00
Lyhytaikaiset	yhteensä 21271,69 6769,67
Rahat ja pankkisaamiset 18654,19 27045,53
Yhteensä 41772,48 36420,20
 
Vastattavaa 31.12.2013 31.12.2012
OMA	PÄÄOMA
Ed.	tilikausien	yljäämä-(alij. 33032,41 29977,36
Tilikauden	ylijäämä	(alijäämä) -449,93 3055,05
  
Lyhytaikainen  
						Ostovelat 0,00 3387,79
      Muut lyhytaikaiset velat 9190,00 0,00
Lyhytaikainen	yhteensä 9190,00 3387,79
Yhteensä 41772,48 36420,20

BMW Moottoripyöräkerho ry, talousarvio
TULOT  ARVIO 2014
Jäsenmaksutulot   22500
Mainostulot   3 lehteä 3500
Jäsentuotteiden	myynti 200
Korkotulot 20
Yhteensä 26220,00

MENOT ARVIO 2014
FEBC	Jäsenmaksu/jäsenkortti 650
Kokoontumismenot 7000
Vuosikokousmenot 3000
Näyttelymenot 2500
Lehden	toimituskulut	 12500
Jäsentuotteiden	hankinta 200
Toimistokulut 1000
Nettiyhteyskulut 180
Ajokoulutus	/	koulutus 2000
Hallituksen	kokoukset	(sis.	Toimistokuluihin) 500
Muut menot 200
Yhteensä 29730,00
Tilikauden	ali/	ylijäämä -3510,00
Yhteensä 26220,00

BMW Moottoripyöräkerhon ry:n toimintasuunnitelma 2014    
 
Kokoontumiset
	 1.	BMW-Moottoripyöräkerho	ry:n	vuosikokous	15.3,	Yyterin	kylpylähotelli	/	Hallitus
	 2.	Allroad	2014	25-27.4,	Luvia	/	Juha	Saari
	 3.	Kevättapaaminen	Aulanko	3-4.5	/	Erkki	Kulo
	 4.	BMW	kevätretki,		Viro_Pärnumaa	8-11.5	/	Kalevi	Kankaansyrjä
	 5.	Vanhat	pyörät	koolla,	Pyhältö	6.-8.6.	/	Reijo	Matilainen	
	 6.	GS	meeting,	Summassaari	13-15.6.	/	Pekka	Vuorelma
	 7.	Kesäkokoontuminen,	Merikievari	27.-29.6.	/	Juha	Saari
	 8.	BMW	Wine	Festival	meeting,	Kuopio	4-6.7	/	Raimo	Jäykkä
	 9.	BMWKLTIBMIJOF	,	Hotelli	Alba	Jyväskylä	25-27.7.	/	Ari	Ignatius
	 10.	Paluu	juurille	II,	Hauho	16.-17.8.	/	Asko	Ylöstalo
	 11.	Syyskokoontuminen,	Harjavalta	5-7.9	/	Kalevi	Kankaansyrjä

Muut kokoontumiset
	 1.	Berliinin	ensimmäinen	BMW	tehdasvierailu,	21-23.2.2014	/	Ari	Ignatius
	 2.	Berliinin	toinen	BMW	tehdasvierailu,	28.2-2.3.2014	/	Juha	Saari
	 3.	Tiistaitöräykset,	Kotoranta	parittoman	viikon	tiistait	6.5.-23.9.	(11	kpl)	/	Hallitus
	 4.	Pikkujoulut	,	suunnittelu	/	Hallitus

Näyttelyihin	osallistuminen
	 1.	MP	messut,	Helsinki	31.	1.-2.2.2014	/	Hallitus
	 2.	Classic	Motorshow	Lahdessa	3.-4.5.	/	Jouni	Pekonen
Koulutukset
	 1.	Ajokoulutus,	Joutsa	16.-18.5.	/	Juha	Saari

Hallituksen	kokoukset
 1. Järjestäytymiskokous 15.3.2014
	 2.	Hallituksen	puhelin/Skypekokouksia	6	kpl
	 3.	Hallituksen	kokouksia	2	kpl
	 4.	BCEF-kokouksia	noin	6	kpl

Muuta
	 1.	Kastilaiskisa	2014	/	Georg	Helin
	 2.	Rikastin	+	jäsenkortti	2014	/	Jouko	Kuningas	
	 	 a.	Rikastin	1		Huhtikuu
	 	 b.	Rikastin	2	Syyskuu
	 	 c.	Rikastin	3	Joulukuu
	 3.	Nettisivusto	/	Juha	Lamminaho
	 4.	Kerhotuotteiden	hoito	Evella	Oy
	 5.	Kerhon	Facebook	–sivusto	/	Antti	Pitkänen
	 6.	Kerhotuotteiden	hoito	Evella	Oy
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 Kastilainen 2013 tulokset:
sij. osallistuja n:o osall. km.pisteet pist.yhteen pyörä vm. ikäker. aloitus km lopetus km ajetut km

1 Lager Matti 629 7 500 50 450  = 57 950 R 1100 RT 2000 1,65 334 368 364 944 30 576

2 Vuorinen Lasse 858 27 500 28 736  = 56 236 yht.

Vuorinen Lasse 24 500 24 991  = 49 491 R 100 GS 1988 2,25 11 007 22 114 11 107

Vuorinen Lasse 3 000 3 745  = 6 745 K 1200 RS 2002 1,55 74 732 77 148 2 416

3 Nurmi Pauli 130 17 900 37 989  = 55 889 yht.

Nurmi Pauli 6 200 6 280  = 12 480 R 60/5 1972 3,05 85 442 87 501 2 059

Nurmi Pauli 3 900 14 911  = 18 811 K 75 C 1986 2,35 47 000 53 345 6 345

Nurmi Pauli 7 800 16 798  = 24 598 K 100 LT 1991 2,10 179 001 187 000 7 999

4 Savolainen Risto 31 23 300 29 147  = 52 447 K 1200 LT 2005 1,40 155 772 176 591 20 819

5 Leppänen Raimo 1532 24 500 24 160  = 48 660 R 1150 RT 2001 1,60 55 358 70 458 15 100

6 Pullinen Timo 913 6200 41 163  = 47 363 K 1200 LT 2004 1,45 44 605 72 993 28 388

7 Kankaansyrjä Kalevi 742 22 000 23 202  = 45 202 R 1200 GS 2005 1,40 116 247 132 820 16 573

8 Vähäsöyrinki Esko 107 22 700 21 812  = 44 512 K 1600 GTL 2012 1,05 405 21 178 20 773

9 Kulo Erkki 19 000 17 712  = 36 712 K 1200 LT 2001 1,60 113 130 124 200 11070

10 Helin Georg 143 23 000 13 702  = 36 702 K 1600 GTL 2011 1,10 29 656 42 112 12 456

11 Ignatius Ari 726 16 000 18 779  = 34 779 K 1200 LT 2004 1,45 149 634 162 585 12 951

12 Saarijärvi Jorma 900 16 000 18 175  = 34 175 K 1600 GT 2011 1,10 23 284 39 807 16 523

13 Kouvo Timo 1321 15 500 16 570  = 32 070 K 1600 GTL 2011 1,10 41 201 56 265 15 064

14 Jussilainen Juhani 575 18 000 12 365  = 30 365 yht.

Jussilainen Juhani 15 500 8 088  = 23 588 R 1200 RT 2005 1,40 36 369 42 146 5 777

Jussilainen Juhani 2 500 4 277  = 6 777 R 25-2 1952 4,05 8 278 9 334 1 056

15 Vatilo Jorma 966 20 500 9 444  = 29 944 K 75 RT 1993 2,00 93 259 97 981 4 722

16 Viita Erkki 1057 10 600 17 352  = 27 952 K 1200 LT 2009 1,20 95 618 110 078 14 460

17 Mäkinen Matti 323 9 000 18 756  = 27 756 F 800 GS 2009 1,20 54 616 70 246 15 630

18 Halme Hannu 89 3 000 24 507  = 27 507 R 1200 GS 2010 1,15 70 140 91 450 21 310

19 X Hynninen Eero 846 14 500 11 996  = 26 496 K 1200 GT 2007 1,30 40 543 49 771 9 228

20 Varis Antti 33 10 500 12 330  = 22 830 F 650 GS 2008 1,25 23 698 33 562 9 864

21 Pahlberg Lars 617 9 700 12 884  = 22 584 yht.

Pahlberg Lars 600 1 174  = 1 774 K 100 RS 1991 2,10 185 555 186 114 559

Pahlberg Lars 9 100 11 710  = 20 810 R 1100 GS 1995 1,90 154 997 161 160 6 163

22 Kallionpää Risto 1742 5 200 17 334  = 22 534 R 1150 RT 2001 1,60 49 340 60 174 10 834

23 Fyhr  Esko 683 7 500 14 073  = 21 573 R 80 R 1994 1,95 91 899 99 116 7 217

24 Linden Matti 678 12 000 9 150  = 21 150 R 1200 RT 2005 1,40 56 648 63 184 6536

25 Hyppänen Matti 1712 8 000 11 889  = 19 889 K 1200 LT 2004 1,45 63 430 71 629 8 199

26 Hildén Etta 611 8 000 10 451  = 18 451 R 80 1988 2,25 141 825 146 470 4 645

27 Tuulensuu Timo 593 14 000 4 115  = 18 115 R 1200 RT 2010 1,15 11 522 15 100 3 578

28 Eronen Juha 1906 2 500 14 487  = 16 987 K 1100 LT 1994 1,95 132 736 140 165 7429

29 Lehtonen Hannu 1623 3 500 12 974  = 16 474 F 650 GS 2002 1,55 31 868 40 238 8 370

30 Majasuo Lauri 102 6 000 10 379 = 16 379 K 1200 LT 2008 1,25 48 781 57 084 8 303

31 Suvisuo Jarmo 1249 4500 10 970  = 15 470 K 1600 GT 2012 1,05 6 763 17 211 10 448

32 Tevali Matti 1159 2 800 11 625  = 14 425 R 1200 R 2012 1,05 3 136 14 207 11071

33 Vuoristo Seppo 1746 6 400 7 305 = 13 705 X Challenge 2007 1,30 12 840 18 459 5 619

34 Åbonde Jeanette 1754 1 000 12 530  = 13 530 K 1200 RS 1998 1,75 102 250 109 410 7 160

35 Kataja Veijo 7 000 5 570  = 12 570 K 1200 LT 2000 1,65 63 300 66 676 3376

36 Ekdahl Markku 1377 6 000 6 566  = 12 566 R 1200 GS 2008 1,25 36 455 41 708 5 253

37 Mäkinen Heikki 14 8 000 4 516  = 12 516 R 1100 RT 1996 1,85 60 418 62 859 2 441

38 Tiainen Mauri 1756 6 000 5 320  = 11 320 R 1200 RT 2008 1,25 48 505 52 761 4256

39 Jokela Tapio 1132 6 000 5 153  = 11 153 R 1200 RT 2008 1,25 48 786 52 908 4122

40 Ylöstalo Asko 1738 8 000 853  = 8 853 R 1150 RT 2002 1,55 74 200 74 750 550

41 Eskola Jukka 1364 3 000 5 634  = 8 634 F 700 GS 2012 1,05 764 6 130 5 366

42 Soininen Mikko 3 000 5 438  = 8 438 R 80 1986 2,35 28 941 31 255 2 314

43 Kortesalmi Unto 497 2 000 6 088  = 8 088 R 1100 RT 1996 1,85 112 333 115 624 3 291

44 Kataja Tiina 1714 7 000 720  = 7 720 K 1200 RS 1997 1,80 107 000 107 400 400

45 Sarenius Nils 1441 1 800 3 106  = 4 906 K 1200 GT 2006 1,35 33 527 35 828 2 301

46 Mäkinen Joakim 1875 3 766  = 3 766 R 45 1985 2,40 18 929 20 498 1569

47 Pehkonen Jukka 643 3 389  = 3 389 K 1200 RS 1997 1,80 55 022 56 905 1883

 Tervetuloa akkuostoksille Helsingin Sörnäisiin!

  Akku-Palvelu V.Häkkinen Oy
    Niittyläntie 1, 00620 Helsinki

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

osallistua järjestämäämme aktiviteettikilpailuun.  
 

Kilpailuaika on   1.4 .- 31.10 .2013   
 

Aktiivisuuskilpailu KASTILAISEN  säännöt ovat toisaalla , sieltä voit tutustua 
mistä ja miten ” kilpaillaan ” .  
Sääntöihin tehty pieniä tarkennuksia.  Osallistumisaktiivisuuden pisteytyksen 
painotusta muutettu varsinaisia kokoontumisajoja suosivaan suuntaan.  
Asiaa on pyydetty tarkistamaan usean osallistujan toimesta.  
Perusperiaatteeltaan säännöt kuitenkin pysyvät  entisellään esim. 2012 kilpa i-
lun 3 kärkinimeä olisivat samoilla sijoilla uudellakin pisteytyksellä.  
 

P ääpalkinto ARVOTAAN  kaikkien osallistujien kesken.  
 
 

Vapaamuotoisessa ilmoittautumisessa tulee selvitä seuraavaa:  
 
 
 
 

 
Lähetä ilmoittautuminen 1 5.6 .2012  mennessä osoitteeseen:  
 
 

 
 
 
 

 
Paluupostissa tai sähköpostissa  tulet saamaan kilpailuko rtin, jonka kilpail u-
kauden umpeuduttua , täytettynä ja kuitattuna palautat samaan osoitteeseen.    

 

 Kilpailijasta :  nimi,  osoit e, sähköposti  ja  jäsennumero  
 

 Pyörästä :  malli, vuosimalli ja mittarilukema 1.4.2013  

 

 Georg Helin   Rusakkovahe 4   26200 Rauma  
 

 tai  sähköpostiosoitteeseen:  georg.helin@tvo.fi  

 

Kilpailuaika on  1.4.- 31.10.2014 
Sääntöihin tehty  pieniä tarkennuksia. Osallistumisaktiivisuuden pisteytyksen painotusta muutettu varsinaisia kokoontumisajoja  

    suosivaan suuntaan. Asiaa on pyydetty tarkistamaan usean osallistujan toimesta. Perusperiaatteeltaan säännöt kuitenkin pysyvät
entisellään esim. 2012 kilpailun 3 kärkinimeä olisivat samoilla sijoilla uudellakin pisteytyksellä.
Pääpalkinto ARVOTAAN kaikkien osallistujien kesken.
Vapaamuotoisessa ilmoittautumisessa tulee selvitä seuraavaa:
 - kilpailijan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja jäsennumero.
- Pyörän malli, vuosimalli, ja mittarilukema 1.4. 2014
Ilmoittautuminen 15.6.2014 mennessä osoitteeseen: Georg Helin, Rusakkovahe 4, 26200 Rauma, tai:
Paluupostissa saat kilpailukortin, jonka kilpailu-kauden umpeuduttua palautat täytettynä ja kuitattuna samaan osoitteeseen

Kastilainen  2014  aktiivisuuskilpailun  SÄÄNNÖT

- kilpailuun saa osallistua jokainen BMW Moottoripyöräkerhon jäsen BMW merkkisellä moottoripyörällä.
- kilpailuaika on 1.4. - 31.10. 2014.
- kilpailuun ilmoittaudutaan, lähettämällä kutsussa mainitut tiedot kilpailunjohtajalle 15.6. 2014 mennessä. 
- kilpailu päätetään lähettämällä täytetty ja allekirjoitettu kilpailukortti kilpailunjohtajalle 1.12.2014 mennessä.

 Kilpailussa annetaan pisteitä oheisen järjestelmän mukaan:
- Ajetuista kilometreistä annetaan 1 pist./ kilometri, jota korjataan ikäkertoimella 0,05 / vuosi.
- Järjestely / osallistumisaktiivisuudesta alla olevan listan mukaan.
1. BMW MC:n kokoontumisen järjestelystä  8000 pist.
2. BMW MC:n iltatapahtuman järjestelystä  5000 pist.
3. BMW MC:n kokoontumiseen osallistumisesta 3000 pist.
4. BMW MC:n kokoontumisessa poikkeamisesta 1000 pist.
5. BMW MC:n iltatapahtumaan osallistumisesta 1000 pist.
6. BMW MC:n Tiistaitöräys        500 pist.
7. BMW pyörän entisöinnistä                         3000 – 9000 pist.
          esim. Palkinto veteraanimotoristien arvostelussa. 
8. Kansainväliseen kokoontumiseen osallistumisesta 2000 pist
          esim. FIM-Rally, Meritum-FIM, Motocamp-FIM 
9. Muihin avoimiin kokoontumisiin osallistumisesta 1500 pist.
10. Muihin avoimiin kokoontumisiin poikkeamisesta      500 pist.
11. Suljettuihin kerhojen kokoontumisiin osallistumisesta   250 pist.
12. Muut moottoripyöräily tapahtumat         500 pist.
 esim. moottoripyöräkilpailut (katsojana), päivän kestävät
 avoimet ajoretket, joista yleisesti tiedotettu ym. tuomariston
  hyväksymät moottoripyöräily aktiviteetit.
13. Iltatapahtumat       100 pist.
 esim. saunaillat, kerhoillat, kahvi-illat, illan ajoretket yms. 

 Liikennerikkeistä kilpailussa rankaistaan miinus pisteillä siten, että:
  rikesakosta   - 10 pist. / 1 €
  päiväsakosta - 500 pist. / päiväsakko
 - Mikäli vaihdat pyörää kauden aikana, tulee vaihtohetken kilometrit kirjata molemmista pyöristä. 
- Samanaikaisesti useammalla pyörällä osallistuvat, täyttävät jokaisesta pyörästä oman kilpailukortin.
- Kilpailu perustuu ns. Fair Play periaatteeseen. Pistotarkastuksia kuitenkin tullaan tekemään. 
 Jos vilpillisyydestä jää kiinni niin suoritus hylätään ja saa elinikäisen kilpailukiellon. Lisäksi vilpintekijä saa osalleen 
 kaikkien kerholaisten syvän halveksunnan. 
- Tasapisteiden tulessa ratkaisee ensisijaisesti se kumpi on tehnyt suorituksen vanhemmalla pyörällä. Mikäli tulos on vielä 

 kin tasan ratkaisee arpa.
- Kilpailun johtajana toimii Georg Helin ja tuomaristona kerhon hallitus. 
- Kilpailun pääpalkinto (maahantuojan lahjoitus) arvotaan osallistujien kesken. 
- Voittaja palkitaan vuoden KASTILAINEN arvonimellä, maineella ja kunnialla.

Aina ei syystä tai toisesta haluaisi pukea 
ylleen täydellistä moottoripyöräasua. 
Milloin on kyse lyhyestä matkasta vaik-
kapa hiljaisessa kaupunkiliikenteessä, 
hellesäästä, vaivattomuudesta työmat-
kalla tai joskus peräti tyyliseikasta. Karu 
tosiasia vaan on, että tavalliset housut 
eivät tarjoa juuri minkäänlaista suojaa 
onnettomuustilanteissa. Pieni, harmitto-
malta tuntuva kaatuminen ilman suoja-
varusteita saattaa aiheuttaa pitkällisiä ja 
kivuliaita vahinkoja. 

Valmiiden moottoripyöräasujen ohel-
le on tullut uudenlainen vaihtoehto. Vii-
me vuonna perustettu Ruste tarjoaa mah-
dollisuuden muuttaa tavalliset housut 
Kevlar-vahvistuksilla ja suojilla varuste-
tuiksi ajohousuiksi. Yrityksen toimintai-
deana on nimenomaan muuttaa asiakkaan 
jo hankkimia housuja, valmiita housuja 
se ei myy. 

  Rusten toimintatapa saattaa kuulostaa 
mutkikkaalta, mutta käytännössä se toi-
mii hyvin. Tilaus housujen muokkaami-
sesta tehdään yrityksen nettisivuilla. Kun 
tilaus on tehty, odotellaan yhteydenottoa 
DHL:ltä. Se hoitaa housujen kuljetuksen 

muunnettavaksi, sekä toimittaa housut ta-
kaisin asiakkaalle. Oman tilauksen koh-
dalla kaikki toimi todella sujuvasti ja no-
peasti, niin kuljetukset kuin itse työkin. 

 Ajohousuiksi muuttaminen tarkoittaa 
Rusten tapauksessa paksun Kevlar-ker-
roksen lisäämistä housuihin. Kevlar-kan-
gas ei jää kosketuksiin ihon kanssa, vaan 
se päällystetään Coolmax-kankaalla. Sa-
malla on järkevää ostaa myös hyvät pol-
vi- ja lonkkasuojat, joita Ruste tarjoaa 
kilpailukykyiseen hintaan. Näille ommel-
laan samassa yhteydessä kiinnitystaskut 
asiakkaan määrittelemiin kohtiin. 

Miltä näin muunnetut housut sitten 
tuntuvat jalalla ja ajossa? Ensimmäinen 
huomio on, että raskailta. Paino on tieten-
kin suhteellista, mutta pelkästä Kevlarista 
tulee lisäpainoa puolisen kiloa ja suojien 
paino sen päälle. Lisäksi housujen pak-
suus on tuntuvasti kasvanut. Ajossa huo-
maa nopeasti, että housujen hengittävyys 
on selvästi heikentynyt. Esimerkiksi Ru-
kan Airway-puvun hengittävyys on sel-
västi tällaisia farkkuja parempi. 

Näin muutetut housut eivät siis vastaa 
perinteisiä, ”tavallisia” ajohousuja. Ne 
eivät ole vedenpitävät,  eikä niiden pin-

KEVLAR®

Tasku 
lonkkasuojalle

Tasku 
polvisuojalle KEVLAR®

COOLMAX®

H O U S U S I

Tilaa räätälöinti 
sivuiltamme.

1

DHL soittaa sinulle, 
jotta voitte sopia 
noutoajankohdan.

2

Laita housusi kuriirin mukanaan 
tuomaan pakkaukseen.

3

Räätälimme tekevät 
housuistasi suojaavat 
ajohousut.

4

Kuriiri tuo housut kotiovellesi 
ja olet valmis hyppäämään 
pyöräsi selkään!

5

takangas tietenkään ole sen kestäväm-
mäksi muuttunut.  Suoja onnettomuusti-
lanteissa on parantunut oleellisesti, mutta 
on tietenkin ratkaisevasti kiinni siitä, mil-
laiset suojat pukuun on liitetty.  Housut 
ovat ehkä turhan raskaat päivittäiseen 
käyttöön esimerkiksi työkuvioissa, mutta 
oman tyylisinä ajohousuina täyttävät var-
masti paikkansa sellaisia haluaville. Joka 
tapauksessa Ruste tarjoaa lisää valinnan-
varaa ajohousuja etsiville motoristeille, 
mikä on pelkästään hyvä asia. 

Rusten kotisivut: 
www.rusteprotection.com, 
Facebook: 
www.facebook.com/RusteProtection

Ruste tarjoaa BMW moottoripyöräker-
hon jäsenille 10% alennuksen räätälöin-
nistä ja suojista. Alennuksen saat koo-
dilla bmwkerho2014 ja se on voimassa 
tämän vuoden loppuun saakka.

Teksti Kunkku, kuvat RusteProtection.

Tavalliset housut turvallisiksi 
ajohousuiksi, mutta miten? 

Ruste räätälöi housusi moottoripyöräkäyttöön



14 15Rikastin 1/14 Rikastin 1/14

Tekniikassa sekä lääketietessä kehi-
tys senkun kehittyy. Jos iäkkäämmällä 
mozkarikuskilla alkaa pumppu nikel-
tämään, otetaan nitroja. Jos ei enään 
“keuli”, otetaan viagraa...

Tämän, nykyisin minulla olavan 
R100GS:n elämästä saisi kerrotuksi hy-
vinkin värikkään tarinan, mutta keski-
tytään nyt tässä jutussa tämän hetkiseen 
vaiheeseen.
Olenhan itse myynyt tämän yksilön uute-
na kerhomme kuuluisalle lentäjä-ässälle 
J.P.Bergmanille toukokuussa 1988. Hän 
ajoikin sillä hyvin paljon, ja samaan mal-
liin, kuin niillä ilmavoimien suihkareil-
la...
Edellinen “päivitys” mootoriin, ja muu-
hunkin teknikkaan oli tehty noin 200.000 
km kohdalla.  Siitä oli kilometrejä kerty-
nyt Ismo Weckin ja minunkin toimesta jo 
reilu 100.000 lisää. Öljynkulutusta ei vie-
lä ollut, mutta käyntilämpöisessä moot-
torissa oli sen verran venttiilikoneiston 
“krapinaa”, että ainakin sylinterikansien 
kunnostus olisi tarpeen.
 
Ruokahalu kasvaa syödessä?

Koska tämä GS on jo perheen jäsen, ei 
teoriassa ole ylärajaa sille euromäärälle, 
mikä tähän iloiseen ja lutettavaan reissu-
kaveriin sijoitetaan.  Etenkin, jos ajatelee 
sitä rahamäärää, joka tarvittaisiin uuteen, 
tai uudempaankin vaihdossa pelkästään 
välirahaksi. Eikä tapahtuisi juuri muuta 
muutosta, kuin että lähtisi paljonkin fii-
listä pois..
Huono kauppa.  Siispä tilausta menemään 

Wanhalle
Gessulle nitroja

germaaniaan Siebenrockille.
Myynti-gataloogin teho- ja vääntökäyriä 
katsellessa, oli suupielestä valuva kuo-
la pilannut paperia jo jonkinmoiseltakin 
alalta...
Paluupostin kookas paketti sisälsi 1070cc 
BigBoreKitin lisäksi SGS-2 pakoputkis-
ton.
IsoPorausSarja sisältää tietysti isompi-
reikäiset sylinterit mäntineen, pidemmät 
kiertokanget, koska ohuempi / lyhyempi 
ristitappi on männässä perin eri paikassa.
Vääntöä lisäävän nokka-akselin lisäksi 
sarjaan kuuluu kaikki tarvittavat tiivis-
teet.

Kaikki hommelithan alkavat aina huo-
lellisella pesulla. Niinpä tässäkin. Pai-
nepesuria voi käyttää moottorin pesuun 
kohtalaisenkin ronskisti, koska kuitenkin 
kaikki puretaan nippeleiksi kaasareita ja 
ilmanputsaria myöten. Lisäksi kannattaa 
varsinkin sylinterikansiin käyttää vahvaa, 
happoista pesuainetta. Se helpottaa kan-
siin myöhemmin tehtävää lasikuulapu-
hallusta.

Potilaan “teurastus” ja diagnoosit

Heti purkuvaihessa alkoi kerääntymään 
mustia pilviä pajan katoon.
Pakoputkien turpamutterit eivät lähde 
ehjänä auki. Vaikk´ olen melkoisen var-
ma, että ammoisina aikoina ne on kasattu 
kuparipastan kanssa.  Dremelillä tehdään 
turpamutteriin riittävä alkuviilto. Metalli-
taltalla ja isommalla vasaralla katkaistaan 
mutteri lopullisesti. Menetelmä on bru-
taali, mutta pakollinen. Onneksi kukaan 

ei ollut näkemässä... Katkaisutoimenpi-
teestä huolimata sylinterikansissa olevat 
kierteet menevät kuitenkin korjattavaksi.  
Ehkäpä joskus viime vuosituhannella ne 
ovat vain elvytetty, eikä korjattu.
Moottori oksentaa sisäkalunsa pöydälle.  
Osien pesuvaiheen jälkeen seuraa mitta-
us- ja tutkimusvaihe. Keinuvivut menevät 
kaikki uusiksi. Nekin ovat joskus kauan 
sitten vain elvytetty. Venttiileitä tökkivis-
sä nokissa on kunnon syöpymät.  Pako, 
sekä imuventtiilit jousineen luonnollisesti 
uusitaan. Pakoventtiilien ohjurien reijissä 
on myös “holkkumaa”
Yleisin riesa kuitenkin näissä ilmakansis-
sa on se, että ohjurin krymppi kannessa 
olevaan reikään häviää. Tämänhän meille 
kertoikin jo käyntilämpöisen moottorin 
sitkeä naputus, vaikka venttiilien säädöt 
sekä keinuvipujen päittäisvälykset olivat-
kin oikein.
Myös pari venttiilin nostajaa menee vaih-
toon.  Sylintereitä, mäntiä, sekä männän-
renkaita ei mitata, koskapa uudet osat 
odottavat hyllyllä malttamattomina pää-
syä tositoimiin..  Kampiakselissa kier-
tokankien kaulat ovat edelleen sileät ja 
hyvinkin toleranssien sallimissa mitois-
sa. Tästä moottorista ei kampiakseli ole 
ollutkaan koskaan ulkona, eikä sille ole 
edelleenkään tarvetta.  Jakopää menee 
tietenkin purkuun myös, koska nokka-ak-
seli on ongittava ulos. Uusittavia osia ovat 
jakoketju laahaimineen ja kiristimineen. 
Ketjupyöräthän ovat käytännössä ikui-
sia, koska ovat hyvin karkaistua terästä, 
ja lillivät jatkuvassa öljyvoitelussa. Toisin 
kuten harhaoppisten, ketjuvetoisten moz-
karien vetoketjut ja ketjupyörät...

Nirmaalisti nokka-akselin vaihto vaatisi 
myös öljypumpun purkamisen, koska se 
on  akselin toisessa, kytkimen puoleisessa 
päässä. Sehän taas edellyttää vaihdelaati-
kon, kytkimen ja vauhtipyörän poistoa.  
Mutta kun laiskuus vaivaa, päätin kokeil-
la, saisiko uuden nokka-akselin ujutettua 
paikalleen ilman öljypumpun purkua.
Saas nähdä, miten äijän käy....?

Korjaustoimet sekä lääkityksen 
analysointi

Ensin kuitenkin valmistellaan sylinteri-
kannet kansiwelhon käsittelyyn.
Hän ei ota vastaan “vertavaluvia teuras-
jätteitä...”
Öljylika pestään liuottimilla ja painepe-
surilla pois. Kuivataan paineilmalla.
Käsiporaan laitetaan n. 30mm teräsharja, 
jolla siivotaan palotilasta ja pakoaukosta 
kaikki karsata sekä noki pois. Seuraavak-
si tuleekin sitten lasikuulaa, jolla saadaan  
tässä vaiheessa jo sylinterikansiin uuden 
osan ulkoinen olemus.
Kansiwelho korjaa pakoputken kierteen 
siten, että hitsaa alumiinilla “mädän” 
kierteen umpeen. Kansi kiinnitetään häk-
kyrään, jossa se voidaan asentaa sorviin 
niin, että pakoaukko pyörii oikeassa koh-
taa suorassa. Kierteen sorvaaminenkin 
on oma temppunsa, koska se sorvataan 
“mutkan takaa”.  Kannen muoto ja jääh-
dytysrivat estävät suoran piston kierteel-
le.  Ylikokoiset venttiiliohjurit sovitetaan
oikaistuihin reikiinsä. Istukat hiotaan oi-
keisiin mittoihinsa, ja uudet venttilit so-
vitetaan niihin. Ultraäänipesun, kasaami-
sen ja LPS-käsittelyn jälkeen ne ovat taas 
valmiina kestämään seuraavat 100.000km 
jatkuvia räjähdystapahtumia palotilassa...

Mutta mitäs jännää löytyy Siebenrockin 

taikalaatikosta?
Isoreikäiset sylinterit ovat helmastaan ly-
hennetyt. Reijän halkaisia on 98mm, van-
han 94mm sijaan. Männät ovat hieman 
huvittavan näköiset läpyskät. Niihin on 
raaskittu käytää juuri ja juuri sen verran 
alumiinia, että niihin saadaan ristitappi 
ja männänrenkaat kiinnitettyä...  Risti-
tappikin on kutistunut 22,0 X 74,00mm 
mitoista
20,00 X 54,00 millimetriin. Nuukia nuo 
saksalaiset. Siispä mäntien laihdutuskuu-
ri on ollut melkoinen. Massaa on hävin-
nyt 307gr / mäntä! Mutta jos jotain pois-
tuu, tulee vastaavasti jotain myös tilalle.  
“Paukku” (Puristus-suhde) nousee arvos-
ta 8,5:1 arvoon 10,2:1! Varmaan on hieno 
kiertokanki ihmeissään, millä sitä oikein 
mätkitään? Kiertokanki onkin kuin tai-
deteos! Täytyisi olla vain lasinen kampi-
kammio, että ne näkyisivät vielä mootto-
rin kasaamisen jälkeenkin.. Kiertokangen 
poikkileikkaukseksi on valittu H - profiili 
lujuutta lisäämään. Alasilmukan pultit 
ovat erikoiset “high-strenght” ARP L19  
Niihin tarvittava työkalu seuraa sarjan 
mukana.
Tarkistuspunnituksessa kanget olivat 
grammalleen saman painoiset. Männistä 
löytyi yhden gramman ero, mutta piti-
hän sekin ottaa pois. Se otetaan ristitapin 
reijästä “vingulla” seevaamalla. Nokka-
akselista saksalaiset käyttävät nimitystä 
“asymmetrical camshaft”. Minua tietysti 
kiinnosti venttiilien aukioloajat asteissa, 
verrattuna alkuperäiseen akseliin. Ne ei-
vät mistään pumaskasta selvinneet. Siispä 
s-postilla Siebenrockilta kysymään. Pian 
tulikin kohtelias vastaus, että se on salai-
suus....

Potilas nousee kuolleista..

Kaikki kilkkeet ovat “tontilla”, joten ni-
puttaminen voidaan aloittaa.
Ensiksi kokeillaan, miten nokka-akselin 
ujuttaminen paikalleen onnistuu.
Öljypumpun sisäroottorin reikä on soi-
kea-neliö. (Tämän sanan keksin ihan 
itse..)
Akselin pään pitäisi mennä sen sisään, 
vaikk´ siellä ei ole karvoja. Pimeää siellä 
kyllä on..  Taskulamppua eivät tosimiehet 
käytä, mutta nyt joutui sillä tihruamaan, 
missä asennossa se soikio on. Liukasteet 
ovat tässäkin työvaiheessa tärkeitä. Ko-
keileva ja kevyt painallus, ja akseli lump-
sahti paikalleen!!  Nyt äkkiä laipan ruuvit 
kiinni!
Kohta saadaan sauhut.... 
No, vielä täytyy sitä ennen muutama osa-
nen asentaa paikalleen.
Jakopää ja moottorin sähköheebelit ensin.
Kampiakselin ketjupyörästä löytyy ajoi-
tusmerkki ikänäölläkin, kun ottaa suuren-
nuslasin avuksi..  Ketjulukon jousi tulee 
umpi-puoli pyörimis-suuntaan päin.
Hall-anturin purkki laitetaan paikalleen 
vain noin suunnilleen, koska sytkän säätö 
tehdään sitten strobolla, kunhan saadaan 
peli tulille..
Kiertokankiin laitetaan tietenkin uudet 
laakerliuskat paikalleen. Nekin täytyi 
hankkia etrikseen, koska nuukat germaa-
nit eivät niitä sarjaan sisältäneet.
Sarjan mukana seuraavissa asennusoh-
jeissa pyydetään huomioimaan, että jos 
asennat kiertokanget väärin päin, ei kam-
piakseli pyöri..
Kiertokanget ovat myös “asymmetrical” 
eli epäsymmetriset. Ne ovat vahvemmat, 
kuin alkuperäiset, joten varsinainen kan-
kilinja on toisessa laidassa laakerilinjaan 
nähden. Jos kangen änkeää kampuralle 
väärin päin, ottaa se akselin vastapainoon 
kiinni..  Kiertokangen pulttien kiristys 
poikkeaa myös normaalista.
Öljytyt pultit kiristetään 39,6 Nm. Löy-
sätään. Kiristetään uudestaan 39,6 Nm. 
Löysätään vielä uudestaan, ja kiristetään 
jälleen siihen samaan 39,6Nm.
Näin ovat kietokangen pultit venytetyt, ja 
valmiina palvelukseen.
Männän ja sylinterin, sekä toisaalta män-
nän ja kiertokangen yhdistämisessä oli 
myös omat koiruutensa. Koska ristitapin 
linja on käytännössä öljyrenkaassa kiin-
ni...
Mutta ahkeruus ja oivallus kovan onnen-
kin voittaa! (Tai sitten uskominen ger-
maanien omiin asennusohjeisiin...?)
Venttiilivälyksiksi asennusojhe suositte-
lee, ihme kyllä, kasausvaiheessa normaa-
lit 0,10 ja 0,20mm. Olen käyttänyt tässä 
vaiheessa, etenkin jos venttiilit ovat uusit-
tu, reilumpia välyksiä. Mutta vain ensim-
mäiseen lämmityskäyttöön. Imuun 0,15 
ja pakoon 0,25
Kaasuttimien perusteellinen huolto kuluu 



16 17Rikastin 1/14 Rikastin 1/14

myös tässä vaiheessa asiaan.
Kaasari nippeleiksi ja pesuun. Kaasuläp-
pää tosin ei kannata huvikseen irroittaa, 
jos sen akselissa ei ole ollut oireita ilma-
vuodosta. Niiden kahden pienen ristipää-
ruuvi pysyvyys paikallaan on varmitettu 
niittaamalla. Se vaikeuttaa ehjänä purka-
mista. Mahdollista kyllä, kun aukaisee 
niittauksen vingulla. Myös kaasuläpän 
kohdistuksessa on omat koiruutensa..
Kaikki tiivisteet, O - renkaat ja kalvot 
uusitaan. (Huoltosarja) Paineilmalla var-
mistetaan etenkin tyhjäkäyntipiirin pie-
nen kanaviston toiminta. Jos havaitaan 
ongelmia, laitetaan rungot ultraäänipe-
suun. Mekaanisesti kuluvia osia ovat luis-
tin neula ja neulasuutin. Yleensä kannat-
taa tässä vaiheessa ne uusia.
Yllättävää tässäkin on, että Siebenrock 
suosittelee käyttämään edelleen std - ko-
koisia suuttimia. Tätä äimisteltiin jo aika-
naan Power Kittien asennuksen yhteydes-
sä. 
Mutta niin vaan toimii, kuten se kuuluisa 
junan vessa..
Uusittavia osia ovat myös sylinterkannen 
ja kaasuttimen väliset kumikurkut, sekä 
ilmansuodatin. Kaasu- ja rikastinvaije-
reihin säädetään silmämääräisesti noin 
millin välys. Lopullinen säätö tehdään 
sitten letkutusvaiheessa, kunhan sinne 
asti päästään.

Taikalaatikosta löytyy myös hieno, ros-
terinen “ränni”. Osina tietysti. Valitsin 
kolmesta vaihtoehdosta se korkeimman 
mallin. Syystä siitä, että reissupyörään 
täytyy saada sopimaan myös sivulaukut. 
No. Mysticin matalampi olisi käynyt 
myös, mutta GS:n täytyy näyttää GS:ltä..  
Ja jos haluaa keittiöhenkilökuntaa retkil-
leen mukaan, täytyy muistaa tilata se va-
semman takajalkatapin kiinnitysadapteri 
myös...
Pakokäyrien balanssiputki on jätetty tur-
hana pois. Simppeli juttu. 
Turpamutterien kierteisiin muistetaan 
laittaa sitä kupari- tai alumiinipastaa. Että 
saa seuraavakin sukupolvi purettua ne eh-
jänä..

Pakotorven liitokset on toteutettu veto-
jousilla, aidolla kilpuritekniikalla. 
Mutta änkkäri ei istu paikalleen! Se sojot-
taa hieman alaspäin apaatisen näköisenä.
Viimeinen mutka on liian jyrkkä, ja pitkä. 
No voi sun...! Mihinkä on kadonnut taas 
se kuuluisa saksalainen tarkkuus? Olen 
kyllä kokenut tämän ennenkin. Aloitin 
germaanien kanssa huseeraamisen jo 
silloin, kun Berliinin muuri jökötti vielä 
vahvana pystyssä. Sitten ne menivät, ja 
rikkoivat sen. Onhan se toisaalta hienoa, 
kun sivistys leviää. 
Mutta seurasi siitä sekin, että vähitellen 
valui myös se venäläinen menttaliteet-
ti pikku hiljaa entisen Länsi-Saksankin 
puolelle..  Mutta haukuppas heitä rys-
siksi, niin suuttuvat mokomat ihan tosis-
saan..  Tosikot.
Tästä, sinänsä pienestä virheestä seurasi 
puolestaan se, että koko Gessu oli raa-
hattava rosteriwelhon käsitelyyn. Tämä 
siksi, että lyhentäminen pelkästään käy-
rän päistä ei riitä. Täytyy ottaa pala pois 
juuri siitä mutkasta. Änkkäri täytyy olla 
pyörässä paikallaan kiinnikkeessä, kun 
mutkan osat “hepataan” toisiinsa kiinni. 
Puretaan, hitsataan, hiotaan ja killoitetaan 
sauma näkymättömiin. Turhan iso proses-
si noin pienestä virheetä.
Mutta niinhän se on yleensä aina. Pienes-
tä virheestä syntyy isot kustannukset.
Siksi virheitten tekeminen on kielletty...

Ensikäynnistys

Vihdoin päästään ottamaan ne ekat sau-
hut. Poissa on se wanhan gessun jytinä. 
Äänessä on kyllä miehekäs, matala basso. 
TÜW - hyväksyntää tällä “rännillä” ei 
ole. Mutta muutoin moottorin soundi on 
kuin mistä tahansa nykytwinistä? Johtu-
nee keventyneistä massoista ja noussees-
ta puristus-suhteesta. Moottori käytetään 
kunnolla lämpöiseksi. Maltetaan olla 
vielä ajamatta, vaikk` olo on kuin sitä 
orkun pidättelyä... Annetaan jäähtyä. Sy-
linterkannet kiristetään uudelleen siihen 
39 Nm. Uudet moottriöljyt ja suodatin 
on tietenkin vaihdettu jo kasausvaihees-
sa. Jos ei, niin viimeistään nyt. Venttiilit 
säädetään nyt siihen “viralliseen” 0,10 
ja 0,20mm. Kokemuksen mukaan, imu 
saa olla mieluimmin löysä, ja pako vas-
taavasti tiukka. Sitten pannaan “potilas 
letkuihin” ja käynnistetään uudestaan.  
Ensin strobon avustuksella säädetään 
sytkä ajoitusmerkkeihin kohdalleen. Sie-
benrock suosittelee tämän sarjan kanssa 
kytettäväksi tuplasytytystä hallitsemaan 
paremmin juuri sitä palotapahtumaa. Siis 
kaksi sytytystulppaa per kansi. Köyhällä 
kuitenkin loppuu eurot jossain vaiheessa, 
ja päätin kokeilla nelikärkitulpilla. Bosch 
W7DC vaihtui W78:aan.
Myöhemmin totesin että toimii se tällä 
köyhänmiehen “four ignitiollakin”...
Alipainemittareilla säädetään tyhjäkäyn-
nin balanssi kohdalleen. Seosruuveilla 

haetaan tasaisin tyhjäkäynti.  Seuraavaksi 
sädetään kaasuvaijerien veto alipainemit-
tareilla balanssiin. Koeajo häämöttää..!
Mitäs on odotettavissa?? Sen gataloguen 
teho- ja vääntökäyrien mukaan muutok-
sen pitäisi olla vähintäänkin tuntuva tällä 
yhdistelmällä! Siis 1070cc Big Bore Kit 
ja SGS2 pakoputkisto. Potenssi, siis teho 
nousee 44 kW:stä n. 65 kilowattiin. Vään-
nössä tapahtuu todella muutosta myös. 76 
Nm. muutuu 105 Nm:iin !!  Nyt on huo-
mattava että ei viritetä sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Nyt lisätään voimaa! Pe-
rinteisesti viritettäessä suurimman tehon 
kierrosluku karkaa jonnekkin svääreihin.. 
Tällä paketilla surimman tehon kierros-
luku laskee 6500 rpm:stä 6000 rpm:ään. 
Suurimman väännön kierrosluku muutuu 
3750 rpm:stä noin 5000 rpm:ään.  Luu-
lisi kardaania harmittavan? Siihenkin on 
kyllä varauduttu hankkimalla Motoren 
Israelin spesiaalikardaani voideltavilla 
ristikoilla ja pitkällä takuulla...
Missäs mun kypärä on...?

Koeajo

Pulssi tuntuu olevan korkealla molemmil-
la. Gessulla sekä kuskilla.
Paikaltaan lähtiessä takapyörä rypyttää 
asfalttia!?  Tai siltä ainakin tuntuu..
Oikean ranteen liike vaukuttaa lineaari-
sesti, suoraan koko n. 230 kilon massaan.
Fiilis on aivan uskomaton! Kyllä nyt on 
tankkiin plumpsautettu nitroja, viagraa, 
ja vielä testosteronit ja adrenaliinitkin 
päälle!!  HUH!

Jonkinlainen totutusajokin täytyisi malt-
taa tehdä. Ihan heti ei kannata kokeilla, 
että mitäs se nyt sitten kulkee??  “Sisään-

ajon” teen kuitenkin samalla menetel-
mällä, kuin niihin sen aikaisiin 750cc ja 
1000cc vakoipyöriin, joilla ajoin Super-
Bikea. Niissähän oli kaikki tehon nostoon 
vaikuttavat toimenpiteet kiellettyjä. Si-

säänajo ratkaisi sen, miten herkkäkulkui-
sen kilpailuvälineen itselleen sai. Omis-
tajan käsikirjan sisäänajo-ohjeilla ei siinä 
toimenpiteessä ollut mitään tekemistä...
Viidensadan kilometrin jälkeen kiriste-
tään sylinterikannet uudestaan, ja sääde-
tään venttiilit. Moottorin lämpötila max 
30 astetta. Myös kaasarit letkutetaan 
uudestaan. Sytkän säätöä ei pitäisi olla 
tarvetta tutkia, jos se kasaus-säädöissä 
on kerran säädetty kohdalleen. Samat 
tiomenpiteet toistetaan vielä tuhannen 
kilometrin kohdalla. Lisäksi vaihdetaan 
moottoriöljyt ja suodatin. Sitten voidaan-
kin palata normaaliin 7500 km huoltovä-
liin. Kilometrejä herkästi kyllä kertyykin, 
koska molemmilla on voimakas halu niitä 
ahmia. Gessulla ja kuskilla...

Kaasarien säätömuutoseen ilmeni kuiten-
kin tarvetta. Isoimmalla vaihteella, kaa-
sun ollessa kokonaan auki, oli aistittavis-
sa hienoista polttoainepulaa? Vaihtoehto-
ja on kaksi. Nostetaan luistin neulaa, tai 
vaihdetaan isompi pääsuutin. Tarvittaessa 
jopa molemmat. Tässä tapauksessa riitti 
neulan nosto yhdellä lovella postamaan 
oireet.   Joissakin PowerKit asennuksissa 
on todettu polttoainetalouden paranemis-
ta. Sama tapahtuu näköjään BigBoreKi-

tilläkin.  Jälleen saa vähemmällä enem-
män..! Varsinaisessa huippunopeudessa 
ei isoa muutosta syntynyt. Vähän kyllä.
Mutta miten sinne päästään, tapahtui se 
suorastaan dramaattinen muutos. Ohjaus-
tangosta täytyy pitää kunnolla kiinni, että 
pysyy kuski mukana...

Tuliko rahalle vastinetta?
Mielestäni taatusti kyllä! Kaikkeahan 
ei tietysti voi mitata raa`asti rahalla. Tä-
hän, ja vastaaviin projekteihin liittyy niin 
paljon muuttuvia tekjöitä. Talous. Tunne. 
Järki. Aina voi itselleen perustella sen, 
mitä oikeasti hlauaa. Jossain vaiheessa 
oppii jopa vetämään itseään “höplästä...”

“No mitä se sitten oiken makso??”    Kuu-
len kaikkien kyselevän. Menihän siihen 
käytännössä ehkä kyseisen -88 mallisen 
R100GS:n nykyinen markkinahinta? En-
täpä sitten? Hauskaa on ainakin koko ra-
han edestä ollut, ja siksi myös vastinetta 
koko rahalle. Kunhan vaan ajokortti säi-
lyisi... Hyvin mielelläni olen myös koe-
ajoja kaikille halukkaille tarjonnut.
Teidän rahoillannehan se on rakennettuk-
kin...  :-)

Terveisin Repa

Olemme lomalla 17.7 - 4.8. 2014.  

Juha päivystää myös tuolloin, puh. 040 5222520.
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Australia – Uusi-Seelanti 
(eteläinen saari):
 
Tätä juttua kirjoittaessani reissua on 
nyt takana noin 22kk ja kilometrejä 
pyörä on niellyt yli 100 000km.

Australia (jatkoa edelliseen tarinaan):
BM-Motorcyclesin tuomio perästä oli 

että sitä ei pysty korjaamaan, koska kes-
kiakseli oli kulunut väljäksi (mitä eivät 
kuulemma olleet koskaan aiemmin näh-
neet)! Onneksi heillä oli varastossa yksi 
käytetty perä josta tehtiin kaupat. Ennen 
paikalleen laittoa he vaihtoivat perään 
kaikki laakerit ja stefat, joten sain uuden-
veroisen perän pyörääni.

Kun peräongelma oli nyt korjattu niin 
olin valmis hyppäämään lauttaan kohti 
Tasmaniaa!

Lauttamatka oli yllättävän pitkä, noin 
11 tuntia! Lauttaan mennessä sain vielä 
muistutuksen siitä kuinka tarkkoja nämä 
Aussit oikein ovat… Minulla oli bensa-
keittimen polttoainetta metallipullossa, 
niin käskivät tyhjentää pullot (aikaisem-
missa rahtauksissa noista ei ole sanottu 
mitään)!

Aamulla viiden aikaan lautta saapui 
Devonporttiin Tasmaniaan. Ilma oli mel-
koisen kylmä, mutta onneksi taivas näytti 
kirkkaalta, joten kelikin varmaan päivän 
mittaan lämpenisi.

En ollut tutkaillut Tasmanian karttaa 
sen kummemmin, mutta ajatuksena oli 
kiertää tämä saari säätiedotuksia seurail-
len

Saaren länsipuolella on aika paljon 
luonnonpuistoja kun taas itäpuolella on 
enemmän kyliä. Joten sen kummemmin 
miettimättä suuntasin länttä kohti.

Ensimmäisen päivän aikana tapasin 
muutamia motoristeja ja sain vinkkejä 
hyville teille sekä paikkoihin joita kan-
nattaisi käydä kurkkimassa.

Where is Hemuli: 

Moottoripyörällä 
maailman ympäri

 
Maisema luoteisosassa saarta oli veh-

reää ja kumpuilevaa, oikein nättiä. Lii-
kennettä ei ollut kuin nimeksi, joten sain 
nautiskella kaikessa rauhassa mukavan 
mutkaisista pätkistä. Olikin oikein muka-
vaa vaihtelua Australian suoriin teihin ja 
tasamaahan.

Länsiosassa kävin kurkkaamassa 
Cradle Mountainin ja Tasmanian tuho-
laisia. Tasmanian tuholaiset olivat yllät-
tävän pieniä, noin kissan kokoisia unisia 
petoja joilla on kuulemma uskomattoman 
kova purenta.

Mt Fieldin kansallispuistossa pysäh-
dyin pariksi päiväksi katselemaan vesi-
putouksia ja kävelemään metsäpoluilla. 
Olipas mukava pitkästä aikaa olla paikal-
laan luonnon keskellä ja kierrellä hienois-
sa maisemissa ilman mitään kiirettä.

Sää oli tähän saakka ollut minun puo-
lella, kun olin saanut nauttia kuivasta ke-
listä. Hobartin kohdalla sää alkoi muuttua 
tuulisemmaksi ja sateisemmaksi. Kerke-
sin kuitenkin käydä kurkkaamassa Aust-
ralian eteläisimmän pisteen ennen satei-
den alkua.

Hobartissa majapaikkaa etsiskelles-
sä joku jamppa tuli jututtamaan ja tarjosi 
majapaikkaa. Päätin tarttua tarjoukseen ja 
ajelin annettuun osoitteeseen.

Tiesin että tässä mökissä ei olisi säh-
köä, mutta se ei haitannut kunhan vain 
saisin katon päälleni suojaamaan minua 
sateelta. Yllätyin kun paikka näytti ole-
van anarkistien jonkin sortin päämaja. 
Kirjahyllyt notkuivat tuon aatteen kirjal-
lisuudesta ja seinät olivat täynnä kaiken-
laisia julisteita…

Porukka talossa oli kuitenkin oikein 
ystävällistä ja juttelimmekin illan mat-
kustelusta.

 Hobartista suuntasin Port Arthuriin, 
joka on kuuluisa siitä että sinne tuotiin 
paljon vankeja euroopasta 1800-luvulla.

Paikka oli todella iso ja kiersinkin sen 
vain pääpiirteittäin. Rakennukset oli tu-
hottu lähes kokonaan, mutta joitain ulko-
seiniä sentään oli vielä pystyssä.

 Port Arthurin jälkeen ajelin itärannik-
koa pitkin pohjoiseen. Tällä pätkällä ei 
ole juurikaan mitään ihmeempää nähtä-
vää (paljon peltoja ja asutusta). Suositte-
len viettämään enemmän aikaa länsiran-
nikolla.

Takaisin mantereella, Melbournes-
sa vaihdoin pyörään vielä renkaat ja sen 
jälkeen lähdin ajelemaan kohti Sydneytä, 
jossa edessä olisi pyörän pesu ja pakkaa-
minen kuljetuslaatikkoon.
 

Matkalla Sydneyhin ajoin Bathurs-
tin kautta. Bathurst on moottoriurheilun 
“mekka” Australiassa. Kisojen ulkopuo-
lella rata on auki kaikille, koska kyseessä 
on yleinen tie. Radan alkupuolella on lis-
ta eri kilpailujen voittajista ja tarkan tut-
kinnan jälkeen listalta löytyi myös Rauno 
Aaltosen nimi!

 Paras hetki Sydneyssä oli kun sieppa-
sin kuvan moottoripyörästäni ja Sydneyn 
kuuluisasta oopperatalosta. Kaupunki it-
sessään oli vain “normaali” kaupunki, 
kallis ja ruuhkainen. Tästä syystä ajoin-
kin kaupungista  noin 50km sivummal-
le leirintäalueelle jossa vietin muutaman 
päivän pyörää jälleen hammasharjalla 

hangaten… Tällä kertaa ei onneksi likaa 
ollut yhtä paljon kuin kuin Itä-Timorissa 
pyörää putsatessa.

 
Australiasta pyörä siirtyi kätevästi len-

tokoneella Uuden-Seelannin eteläiselle 
saarelle, Christchurchiin kun kaikki pa-
perit olivat kunnossa.

Tullaus ja karanteeni-tarkastus su-
jui helposti ja nopeasti (vaikka tarkas-
tus täällä oli yllättäen jopa tarkempi mitä 
Australiaan tullessa!), joten pyörän sain 
parissa tunnissa alleni.

Tämän jälkeen vuorossa oli katsastus 
ja vakuutuksen hankinta.

Katsastus oli melkoisen tarkka, tarkin 
mitä olen koskaan nähnyt, mutta niin vain 
pyörä läpäisi kaikki vaatimukset ja sain 
laput ja vakuutuksen!

Uskomattomalta tuntui ajella Uuden-
Seelannin maaperällä. Tämä maa on pit-
kään kutittanut mieltä ja odottelinkin jo 
innoissani että pääsisin kiertelemään tätä 
eteläistä saarta.

Lähes kaikki ihmiset olivat kehoitta-
neet minua viettämään suurimman osan 
ajasta eteläisellä saarella. Täällä kuulem-
ma olisi paljon enemmän nähtävää ver-
rattuna pohjois-saareen. Aikaahan minul-
la oli kolme kuukautta, joten alustavasti 
olin ajatellut että viettäisin kaksi kuukaut-
ta eteläisellä saarella.

Christchurch:n kaupungissa odotti en-
simmäinen yllätys. Kaupunki koki paho-
ja vaurioita 2010-2012 maanjäristyksissä 
ja yllätyinkin kuinka huonossa kunnos-
sa kaupunki edelleen oli. Keskustassa oli 
edelleen todella paljon pahasti vaurioi-
tuneita rakennuksia odottelemassa pur-
kua tai kunnostamista! Kaupunki vaikutti 
edelleen sotatantereelta!

Eteläisen saaren kierroksen aloitin aja-
malla rantatietä Christchurchistä pohjoi-
seen. Tie nyt ei kovin kummoinen ollut, 
lukuunottamatta Kaikouran upeaa näkö-
alapaikkaa.

 Karttaa illan tutkittuani löysin mielen-
kiintoisen näköisen tien joka kulki saaren 

koiliskulmasta lounasta kohti. Kartassa 
tie oli nimetty “Molesworth:ksi”.

Tämä Molesworthin tie oli todella hie-
no! Alkupätkällä vaihteli asfaltti ja sora, 
tien kulkiessa välistä korkealla kukkuloil-
la, välistä alhaalla laaksossa.

Liikennettä tiellä ei ollut juuri ollen-
kaan ja vähän etelämpänä asutuskin lop-
pui kokonaan.

Hieman etelämpänä tie kulki kuivan-
näköisessä kukkulaisessa maisemassa 
josta ainakin minun silmäni nautti oikein 
kunnolla.

Molesworth-tien eteläpäässä tapasin 
paikallisen motoristin, joka kertoi että vä-
hän matkan päässä olisi toinen kuuluisa 
tie, “Rainbow”-road. Tämä tie kulki kuu-
lemma yksityismailla ja siellä oli pari 
puomia estämässä tien käyttöä.

Onnekseni tämä motoristi oli juuri tu-
lossa siltä suunnalta ja hänellä oli avain 
ko puomeihin. Sovittiin että vien avaimen 
takaisin omistajalle. Joten tällä tavalla 
pääsin ajamaan tämän tien läpi J.

 Rainbow-tie oli huomattavasti lyhy-
empi kuin Molesworth. Tie oli huonom-
massa kunnossa, mutta helposti silti pää-
sin omalla pyörälläni siitä läpi.

Nelsonin lähistöltä löytyy jokunen 
mielenkiintoinen tie. Koilispuolella kul-
kee päätie, jossa on noin 10km:n pätkä oi-
kein mukavia mutkia ja länsipuolella me-
nee pienempi tie kohti Cape Farewell:iä 
josta löytyy loistava pätkä monenlaisia 
todella nautinnollisia mutkia (tämä on 
ehdottomasti paras/nautittavin päällystet-
ty tien pätkä koko eteläisellä saarella!).

 Saaren länsipuolella ei ollut juuri mi-
tään itseäni suuremmin kiinnostavaa, tiet-
kään eivät mitenkään suuremmin innos-
taneet.

Maisemat ja tiet alkoivat parantua vas-
ta yllättävän etelässä (tie #6 länsiranni-
kolla) Haast junction:n jälkeen kun tie al-
koi suunnata kohti Wanaka-järveä.

Hyväkuntoinen tie alkoi jälleen mutki-
tella ylös vuoria kohti, liikennettä ei ollut 

paljoakaan ja autoista pääsi heittämällä 
ohitse. Mitä ylemmäs pääsin, sen parem-
malta maisema näytti.

Wanaka- ja Hawea-järvet ovet todel-
la kauniita ja niiden rannoilla on lukuisia 
leirintämahdollisuuksia.

Queenstownissa pysähdyin pariksi 
päiväksi tapaamaan serkkuani ja ihmet-
telemään kaupungin menoa. Queenstown 
näyttää melkoisen suositulta paikalta. 
Palveluita on tarjolla paljon melonnasta 
laskuvarjohyppyihin ja kaikkea mahdol-
lista siltä väliltä.

Parin päivän ihmettelyn jälkeen tie 
kutsui jälleen kulkijaa. Tällä kertaa olin 
kartalta löytänyt mielenkiintoisen näköi-
sen tien, Nevis-tien.

Nevis-tien alussa oli kyltti jossa ker-
rottiin että tie on ainoastaan nelivetoau-
toille, vaikutti oikein hyvälle J.

Kapea ura lähti välittömästi portin jäl-
keen nousemaan ylös kukkuloille. Ura oli 
hyvässä kunnossa ja maisemat vain para-
nivat mitä ylemmäs pääsin. Vehreät ruo-
hoiset kukkulat kumpuilivat silmän kan-
tamattomiin, tuuli oli aika voimakasta, 
koska alueella ei näkynyt puita ollenkaan.
Pikkuhiljaa ura muuttui pehmeämmäksi 
ja uraisemmaksi. Ylhäällä alkoivat myös 
purojen ja pienten jokien ylitykset. Silto-
ja ei ollut, joten todella varovainen piti 
olla vesistöjen ylityksissä. Suurimman 
osan vesistöistä kävin ensin kävelemässä 
ylitse, jolla varmistin oikean ajoväylän ja 
sen ettei ylitys ollut liian syvä pyörälle 
(R1200GS:ssä ilmanotto on aivan liian 
matalalla, mutta sen nostaminen ylem-

Tätä poseerausta olen odottanut pit-
kään!

Gessu ja karvanaama
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mäksi vaikuttaa lähes mahdottomalta teh-
tävältä).

 Puro toisensa jälkeen jäi taakse ilman 
ongelmia. Ilma oli yllättävän lämmin, jo-
ten mikäs siinä oli ajaessa ja nauttiessa 
rauhasta tällä mukavalla uralla.

 Noin puolessa välissä uraa, vastaan 
tuli pari moottoripyörää. Etummainen oli 
paikallinen motoristi opas (Dave) ja jäl-
kimmäinen oli turisti saksasta.

Oppaalta kuulin että edessä olisi enää 
pari syvempää ylitystä, joten homma al-
koi olla voiton puolella. Lisäksi sain kut-
sun oppaan kotiin, jossa minulle järjestyi-
si majapaikka.

Loputkin vesistöjen ylitykset menivät 
kunnialla läpi, ylityksiä tällä tiellä tuli 
kaiken kaikkiaan noin 26 kappaletta! Ei-
hän noiden ylitykset kevyellä pyörällä ole 
homma eikä mikään, mutta kun ajat ras-
kaasti lastatulla pyörällä, niin ajaessa pi-
tää olle erityisen huolellinen että tarvitta-
essa pystyy kääntymään takaisinpäin.

 Ensimmäisten maatilojen kohdalla 
ura muuttui tieksi ja jatkoi nousemistaan 
yhä ylemmäksi. Korkeimmalla kohdal-
la vastaan tuli kyltti, jossa luki että olin 
saavuttanut Uuden-Seelannin korkeim-
man yleisen tien! Korkeus tällä kohdalla 
oli 1300m, mikä ei huimaa päätä, mutta 
oli yllättävä ja mukava bonus nähdä tuo 
kyltti J.

 Dave:n ohjeiden mukaan löysin hänen 
kotinsa, josta hän vuokraa moottoripyö-
riä firmansa “Central Otago Motorcycle 
Hire”-välityksellä.

 Seuraavana aamuna matka jatkui 
upeanväristen Pukaki- ja Tekapo järvi-
en kautta Fairlieen, jossa päätin pysähtyä 
muutamaksi yöksi joulun viettoon.

 Itse asiassa pysähdystä tuli useampi 
päivä, koska sade alkoi samana iltana kun 
saavuin leirintäalueelle ja se sade jatkui 

tauotta useita päiviä…
 Siinä vaiheessa kun säätiedotus lupasi 

kuivempaa keliä, pakkasin teltan ja läh-
din jatkamaan matkaa kohti etelää. Mat-
kan varrella pysähdyin Dunedinissa ih-
mettelemään kuinka valtavan kokoisia 
lintuja Albatrossit ovat luonnossa nähty-
nä.

Dunedenistä matka jatkui Uuden-See-
lannin eteläisimpään pisteeseen, Slope 
Pointiin. Suurin osa matkalaisista luu-
lee että eteläisin piste on Bluff:ssa oleva 
merkkipaalu, mutta Slope Point sijaitsee 
vielä vähän etelämpänä.

Slope Pointissa oli kyltti, jonka mu-
kaan etelämantereelle oli lyhempi matka 
kuin päiväntasaajalle!

 Kävin kuitenkin ottamassa “turisti”-
kuvat Bluffin merkkipaalulla ennen kuin 
ajoin Invercargilliin katsomaan Burt 
Monroen maailman nopeinta Indian-
moottoripyörää.

Ko moottoripyörä löytyy todella hie-
nosta E Hayes & Sons –rautakaupasta In-
vercargillissä.

 Invercargillistä suuntasin Te Anau-
hin ajatuksena leiriytyä vähän isommassa 
paikassa ja täältä käväistä päivämatkalla 
katsomassa kuuluisaa Milford Soundia.

 Uuden-Seelannin kaakkois alue on 
kuuluisa sateisesta säästään. Sain näis-
tä sateista osani kun jumahdin leiriskäl-
le viideksi yöksi odottelemaan kelin pa-
ranemista.

Käväisin myös Milford Soundilla, 
mutta valitettavasti keli oli sumuinen ja 
sateinen eikä tästä syystä paikka näyttä-
nyt millekkään (kirkkaalla kelillä tuo taa-
tusti olisi hienompi).

Te Anausta ajelin takaisin 
Queenstown:iin, jossa vietin muutaman 
päivän. Päivisin kävin tutkailemassa lä-
hialueen teitä joista yksi huippukohta eh-
dottomasti oli Skippers Road.

Tämä todella kapea ja mutkainen sora-
tie kulki hienossa jyrkkäreunaisessa laak-
sossa, jossa välistä meinasi huimata kun 
katsoi suoraa pudotusta tien vieressä…

Molemmat Skippers- sekä Molesworth 
Road ovat kiellettyjen teiden listalla jos 
vuokraat auton tai moottoripyörän, joten 
ainoa vaihtoehto noille teille pääsyssä on 
että tulet paikan päälle omalla moottori-
pyörällä (tai et vain usko kieltoja ;)).

 Muutamaan otteeseen olin yrittänyt 
nähdä Uuden-Seelannin korkeinta vuoren 
huippua, Mount Cook:ia, mutta pilvinen 
sää oli aina estänyt huipun näkemisen.

 Tästä syystä päätin leiriytyä muuta-
maksi päiväksi Mount Cookin luonnon-
puistossa. Vaikka sadetta tuli tasaisin vä-
liajoin, pääsin silti näkemään vilaukselta 
tuon kuuluisan vuoren huipun jossa Sir 
Edmund Hilary harjoitteli Mount Everes-
tin valloitusta varten.

Nyt alkoi olla suurin osa eteläisen saa-
ren paikoista nähty, joten alkoi olla aika 
ajaa Pictoniin (josta lautta pohjois-saarel-
le lähtee).

Picton sijaitsee eteläisen-saaren koi-
lis-kulmassa, jonne kannattaa varata use-
ampi päivä ennen lautalle menoa, koska 
tuolla kulmassa on paljon todella mielen-
kiintoisia pikkuteitä tutkittavaksi.

Yhteenveto:
 
Tasmania:
Tasmanian länsiosassa on paljon mu-

kavia hyväkuntoisia teitä eikä liikennettä 
juuri nimeksikään. Keli on myös muka-
van viileä todella kuuman mantereen jäl-
keen, keli saattaa itse asiassa tuntua kyl-
mältä :D

 Saaren etelä- ja itäosassa on aika pal-
jon kyliä ja kaupunkeja, joten siellä ei 
pääse nauttimaan luonnosta eikä teistä 
samalla tavalla kuin lännessä.

Ihmiset ovat todella rentoja ja muka-
via. Elämisen rytmi on rennompaa kuin 
mantereelle ja ihmisillä on enemmän ai-
kaa jutusteluun.

 Tasmania on ehdottomasti vierailemi-
sen arvoinen paikka!

Uusi-Seelanti (etelä-saari):
Odotukset olivat todella korkealla en-

nen Uuteen-Seelantiin menoa. Olin kuul-
lut monen puhuvan että Uusi-Seelanti 
(erityisesti etelä saari) tarjoaa maailman 
parhaat moottoripyörätiet.

Pakko todeta että olin pettynyt teihin 
tuolla. Onhan siellä mukavia pätkiä, mut-
ta myös todella paljon todella tylsää tietä.

Jos minulta kysytään, niin olen edel-
leen sitä mieltä että maailman parhaat 
moottoripyörätiet löytyvät Dolomiiteilta, 
Italiasta.

Maisema eteläisellä saarella vaihte-
li vuorisesta, kukkulaiseen, mutta mitään 
“majesteettisia” vuoria siellä ei ollut (ku-
ten ehkä saa kuvaa “Taru Sormusten Her-
rasta-elokuvasta”).

 Se mikä yllätti minut oli se kuinka 
paljon lehmiä tuolla oli! Lähes kaikissa 
laaksoissa oli isoja laidunalueita lehmille 
ja lampaille. Tästä syystä yli puolet Uu-
den-Seelannin joista on niin pahasti saas-
tuneita että uimista ei suositella!

 Ihmiset olivat todella mukavia ja ystä-
vällisiä. Joka paikassa tunsin oloni terve-
tulleeksi ja useassa paikassa ventovieraat 
ihmiset tarjosivat majapaikkaa kulkijalle!

Eteläinen saari on silti ehdottomasti 
vierailemisen arvoinen, koska tällä pie-
nellä alueella on niin paljon erilaista näh-
tävää. Vuoria, kukkuloita, meri, upeita 
järviä yms.

Minä ehkä vertaan esim vuoria Hima-
lajaan, ja tästä syystä paikalliset vuoret 
eivät ole kovinkaan vaikuttavia…

 Seuraavassa jutussa matka jatkuu 
pohjois-saarelle ja edelleen eteenpäin J.

 

Suuntaviittoja Bluffissa.

Maailman nopein Indian-moottoripyörä. Maisemaa Queenstownia kohti.

Mutkapätkää Wakatipu-järven rannalla.
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BMW:n markkinoiden valloitus sen 
kuin laajenee. Nyt uuden Figther-tyylisen 
pyörän rantautuminen Suomen maalle vei 
pyörän heti hieman erilaiseen koeajoon. 
Bomber Magazinen testikuskit kokeilivat 
pyörän ominaisuuksia järven jäällä.

Uusi ajamaton pyörä “purettiin” heti 
ensikäsittelyssä ja alle väännettiin kun-
non kumit. Etulokasuoja ja hieman mui-
ta ylimääräisiä osia jouduttiin poistamaan 
jotta piikkikumit mahtuivat pyörimään 

vapaasti. Renkaat oli alunperin suunnitel-
tu nopeusennätyksen tekoon. Nyt ne kui-
tenkin kietaistiin uuden S 1000 R:n alle 
ja testiryhmä suuntasi matkansa järven 
jäälle.

Jää oli neitseellisessä kunnossa, jääl-
lä ei ollut lunta lainkaan ja testi oli mitä 
parhain suorittaa. Nopealla ensisilmäyk-
sellä pyörästä käytiin läpi kaikki mahdol-
liset elektroniset ohjausvärkit.  Pyörästä 
löytyy mukavasti erilaisia asentoja niin 

iskunvaimennukseen kuin muihinkin sää-
töihin. Näitä voi kätevästi muutella oh-
jaustangon nappuloista haluamakseen. 
Tämä testiryhmä tunsi itsensä rajuksi ja 
asetukset laitettiin tietenkin kovimpaan 
race pro -asentoon, oltiinhan sitä jääl-
lä eikä missään märällä asfaltilla. Jäälle 
mentäessä kuitenkin tuntui hieman niin-
kuin jotain olisi housuissa, jää oli nimit-
täin  niin liukas ettei ratakengillä meinan-
nut pysyä pystyssä.

BMW  S 1000 R

Ykkönen silmään, kaasu pohjaan ja 
kytkin ylös. Hyvin tuntuu piirtävän, jää-
hilesuihku oli melkoinen. Shifterillä va-
rustettun BMW:n vaihteen vaihtaminen 
sujuu kätevästi, ei tarvitse kun jalalla 
nostaa isompaa sisään, kaasun voi huolet-
ta pitää pohjassa. Kytkintä tarvitaan no-
peassa ajossa vain liikkeelle lähdössä ja 
pysähtyessä. S 1000 R kytkinvipu oli ai-
noa mikä vaikutti hieman halpismallisel-
ta, siinä ei nimittäin ollut mitään säätöjä. 
Kytkinvivusta miinusmerkki. Tämän saa-
nee korjattua tilaamalla Motodealin Keit-
siltä uuden säädettävän Wunderlichtin 
toimittaman vivun.

Ajoasento vaikutti hyvältä, melko pys-
tyssä istuttiin. Stonga oli vakioksi yllättä-
vän hyvä, crossimallinen. Siitä sai todel-
la hyvän otteen pyörään. Jalkatapit olivat 
sopivalla korkeudella ja oikean tuntui-
sessa asennossa. Pyörä oli kevyen tun-

tuinen käsiteltävä mutkissa. Tehoa olisi 
kaivannut lisää, mutta testipyörä oli vie-
lä sisäänajossa ja siten rajoitetulla teholla, 
harmiksemme. Tehoa laitteesta kuitenkin 
löytyy, saksalaisten penkityksissä jopa 
enemmän mitä tehdas ilmoittaa.

Jarruja ja iskareita ei jäällä saatu vie-
tyä totuttuihin ääriolosuhteisiin, jääaje-
luun tuntuivat sopivan hyvin. Etusatu-
loissa on neljä mäntää ja neljä palaa, 
niinkuin kunnon racemallissa pitääkin 
olla. Tämä tehostaa jarruja ja jarru tuntu-
maa, racepisteet tästä. Iskareista tosiaan 
löytyy elektronisesti useita eri säätö mah-
dollisuuksia. Kaksipäällä ajoa varten voi 
kätevästi valita iskarisäädöstä oikean ase-
tuksen. ABS ja luistonesto jätettiin niin 
ikään tässä testissä sivu osaan, näihin löy-
tyy kahvassa olevasta nupista valittavak-
si useampi eri asento. Jousien säätömah-
dollisuus on perinteinen ruuvattava sekä 
edessä että takana.

Pyörän hienoudet ei jää nykypyörän 
ns. hippeli-nippeli-nappula -varustuksiin, 
Renkaita asennettaessa tuli havaittua esi-
merkiksi huippukevyen tuntuiset vanteet. 
Jousittamaton paino on tärkeä osa hyvää 
ajettavuutta. Täytyy muistaa että juuri tuo 
jousittamaton paino on se mitä iskunvai-
mennuksella ja jousituksella liikutellaan 
yli epätasaisuuksien. Jousitettu osa on se 
minkä pitäisi liikkua tasaisen mukavasti 
eteenpäin.

Bomber-testikuskit tietysti testasivat 
Bemarin keulintaominaisuudet. Hyvin 
tuntui menevän pitenpääkin siivua. Ket-
teryys tulee tässä hyvin esiin. Ulkonäöstä 
voi antaa hyvät pisteet. Kilpiteline vaan 
tuntuu olevan jokaisessa sporttisessa pyö-
rässä jotenkin keinotekoinen, vaikka se ei 
tässä pyörässä olekkaan karmea. Silti il-
man telinettä pyörä on paremman näköi-
nen. Vilkut ja valot on tyylikkäät. Savu-
piipun voi joutua vaihtamaan, lähinnä 
parempien soundien saamiseksi. Hinnoit-
telultaan BMW on kilpailijoihin verrat-
tuna oikean hintainen ja markkinaosuuk-
sien valtaaminen näyttää melko selvältä 
tällä vehkeellä.  

Lyhykäisyydessään melko makee fillari.

Teksti ja kuvat: Ossi SeppäläHyvin tuntuu piirtävän, jäähilesuihku oli melkoinen.
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Tehdasvierailu BMW:n moottoripyö-
rätehtaalla nousi esiin eräässä kerhon 
hallituksen viimesyksyisessä kokoukses-
sa. Jouni Pekonen lähestyi oikeita hen-
kilöitä BMW AG:lla ja siellä suostuttiin 
ottamaan vastaan enimmillään 30 hen-
gen vierailijajoukko tutustumaan Berlii-
nissä sijaitsevaan mp-tehtaaseen. Mat-
kan suosio osoittautui niin suureksi, että 
saatoimme järjestää vielä toisenkin mat-
kan, mutta tämän retken vierailijamää-
rä ei saanut enää ylittää tehtaan stan-
dardia eli 25 henkeä.

Kakkosryhmän matka ajoittui viik-
koa aiemmaksi kuin pääryhmän matka 
ja reissuun lähdettiin perjantaiaamuna 
21 helmikuuta. Matkatoimisto oli hoi-
tanut meille bussikuljetuksen Berliinin 
Tegelin kentältä niin Holiday Inn-hotel-
lille kuin tehtaallekin, jotka sijaitsivat-
kin sangen lähellä toisiaan. 

Perinteet
Tehdas sijaitsee aika lähellä taannoista 

Itä-Berliiniä ja se aloitti toimintansa Bra-
mon lentokonemoottoritehtaana 30-lu-
vulla, jonka BMW osti vuonna 1939. 
Tehtaan päätuote oli 9-sylinterinen täh-
timoottori, joita käytettiin mm. Junkers 
Ju 52 ja Dornier Do 17 –koneissa, Sodan 
jälkeen 1949 tehtaalla aloitettiin moot-
toripyöräosien valmistus ja lopullises-
ti pyörien valmistus siirtyi Münchenistä 
Berliiniin vuonna 1969, jolloin tehtaan 
ensimmäinen valmistuslinja aloitti. Mui-
ta merkkipaaluja tehtaan historiassa:
- 1980: 250.000:s moottoripyörä valmis-
tui (ensimmäinen matkaenduro)
- 1991: 1.000.000:s moottoripyörä val-
mistui Berliinistä

- 2003: Tehdas sai uutta tuotantotilaa 
15.000 m2
- 2006: Tehdas valmistaa ensimmäisen 
kerran yli 100.000 pyörää kalenterivuo-
den aikana

Tehtaalla
Ensiksi kävimme moottoriosien ko-

neistamossa, jossa muualta tulleista raa-
kavaluista koneistetaan sylinteriryhmät, 
kampiakselit, kiertokanget jne. Kysees-
sä ovat isot linja-auton kokoiset auto-
maattiset työstökonekeskukset, joiden 
ikkunoista saattoi hyvällä tuurilla nähdä 
jonkin tutunnäköisen osan olevan käsitte-
lyssä. Erikseen oli laaduntarkkailuosasto, 
jolla tarkkuusmitattiin jokaisen vuoron 
valmistuksesta jokaisesta tuotteesta vä-
hintään yksi kappale. Jos mitoissa oli to-
leranssien yli menevää heittoa, mitattiin 
siitä valmistuserästä lisää yksi tai kaksi 
kappaletta. Jos nekin heittivät, meni koko 
erä metallinkierrätykseen. 

Seuraavaksi siirryimme moottorien 
kokoamishalliin, jossa sijaitsi yksi vanha 
noin 200 m mittainen kokoamislinja sekä 
pari uudempaa linjaa, joiden pituus oli 
uudenlaisen tuotantofilosofian mukaises-
ti saatu puristetuksi 20 metriin! Täällä ei 
robotteja enää juurikaan näkynyt, lukuun 
ottamatta muutamia esimerkiksi tiiviste-
massan levitykseen viritettyjä pieniä eri-
koissovelluksia. Tämä johtui siitä, moot-
torin kokoamisesta eteenpäin kaikki osat 
(ja tietysti valmiit pyörätkin) tehtiin tila-
uksien mukaan. Mitään ei siis tehty enää 
varastoon odottamaan josko joku haluaisi 
ostaa juuri tämän värisen ja näillä varus-
teilla olevan yksilön. 

Valmiit moottorit siirtyivät hallin ka-
tossa kuljettimilla kokoonpanohalliin ja 
välissä sijaitsi varasto muualta eli ali-
hankkijoilta tulleille osille, jossa oli niin 
Rotaxilta Itävallasta tulleita valmiita 
moottoreita kuin jostain päin Saksaa saa-
puneita pakoputkistojakin, pienemmästä 

tilpehööristä puhumattakaan. 
Oppaamme Martin muisteli joskus 

erään vierailijan luulleen, että tällaisella 
tehtaalla ihan kaikki tehdään itse ja oli ih-
meissään kun hänelle ei voitu esitellä ”sc-
rew departmentia”. Mitä lienee hän siel-
lä olisi odottanut näkevänsä, naureskeli 
oppaamme osaston monimerkityksellistä 
nimitystä…

Kokoonpanohallissa kulki suuren C:n 
mallisissa kuljettimesta roikkuvissa te-
lineissä kiinni olevia pyöriä, joiden ym-
pärillä hääri aina yksi tai kaksi ihmistä 
tehden ja viimeistellen eri työvaiheita. 
Kokoonpanolinjan viereen tuotiin va-
rastosta koko ajan osatäydennystä ja op-
paamme kertoman mukaan sen verran 
on yksilöllisestä valmistuksesta annettu 
periksi, että linjalle pyritään aina virittä-
mään viisi edes samanväristä pyörää pe-
räkkäin koottaviksi. Tällä oli kuulemma 
jotain tekemistä maalaamon tuotannon-
ohjauksen kanssa. (Siellä emme päässeet 
käymään.)

Koeajolla
Kun pyörä oli katteita, laukkuja, loka-

suojia ja satulaa vaille valmis, sen tank-
kiin pantiin noin 4 litraa polttoainetta ja 
pyörä laitettiin ensi kerran käyntiin ja 
lähdettiin koeajolle. Koeajo tapahtui ää-
nieristetyssä huoneessa rullien päällä, 
jossa koeajaja istui pyörän rungon päälle 
asetetun tilapäissatulan päälle ja tarkas-
ti ensin pyörän kaikki toimilaitteet. Pyö-
rässä oli edelleen kiinni sekalainen mää-
rä johtoja ja antureita. Sen jälkeen hän löi 
ykkösen sisään ja kiihdytti kaikki vaih-
teet kelaten vauhdin noin 150 km/h:iin 
ja pyörä oli siis paikallaan rullien päällä. 
Homma näytti ainakin ikkunasta katso-
en aika hurjalta, koska tuossa vauhdissa 
pyörä tietysti hieman vaelteli noin puo-
limetriä leveän rullan päällä puolelta toi-
selle ja mielessä kävi, että mitä tapahtuisi, 
jos pyörä osuisi rullan sivuun...   

 Tällä kertaa mitään dramaattista ei ta-
pahtunut ja muutaman minuutin koeajon 
jälkeen pyörä siirtyi koeajajan kuittauk-
sen jälkeen eteenpäin lopullista varuste-
lua varten. Jokaisella valmistuneella pyö-
rällä oli siis tilaaja olemassa. Useimmiten 
tilaaja on jälleenmyyjä jossain päin maa-
ilmaa, joka on tilannut pyörän joko lop-
puasiakkaalle tai sitten omaan myyntiin-
sä.

Pyörät maailmalle
Tilausten mukaan valmistaminen joh-

taa myös siihen, että tehtaan kuormitus 
vaihtelee suuresti vuodenaikojen mu-
kaan. Koska valtaosa asiakkaista sijait-
see pohjoisella pallonpuoliskolla, merkit-
see tämä sitä, että syksyn tullen pyörien 
tilaukset vähenevät ja keväällä taas teh-
dään töitä useassa vuorossa ja joskus vii-
konloppujakin. Edes eteläisen pallonpuo-
liskon Brasilia ei juurikaan auta Berliiniä, 
sillä sinne ei viedä lainkaan valmiita pyö-

riä vaan vain osaksi koottuja. Valmiit 
tuontipyörät ovat ankaran ylellisyysveron 
alaisia, joten Brasiliaan on perustettu ko-
koonpanotehdas. Siellä pyörät kasataan 
valmiista osista ja tämän avulla tuo tuon-
tivero voidaan kiertää.

Vuonna 2012 BMW myi kaikkiaan 
106.358 moottoripyörää, joka merkitsi 
12,4% markkinaosuutta koko maailmas-
sa. Vuonna 2006 markkinaosuus oli vie-
lä 6,7%, joten nousu on ollut huomattava. 
Myydyistä pyöristä päätyi Eurooppaan 
49%, USA:han 11,4%, 7% Brasiliaan, 
Etelä-Afrikkaan ja Australiaan kumpaan-
kin noin 2,3% ja Japaniin 2,5 %. Muu 
maailma osti noin 25,3 % valmistetuista 
pyöristä.

Markkinajohtajan asema BMW:llä oli 
13 maassa: Etelä-Afrikka 36,3%, Korea 
35%, Argentiina 31%, Romania 29,3%, 
Liettua 29%, Saksa 25%, Latvia 24,6%, 
Venäjä 22,7%, Espanja 21,6%, Belgia 
21,4%, Hollanti 20,7%, Norja 16,8% ja 
Itävalta 15,6% markkinaosuudella.

Vierailu BMW-moottori-
pyörätehtaalla

Vajaan kolmituntisen tehdaskierroksen aikana kuvaaminen oli ankarasti kielletty. 
Vierailukeskuksessa sen sijaan ei. Kuvassa kakkosryhmän 25 osallistujaa.

Vierailukeskuksessa oli tietysti esillä paljon tehtaan tuotteita. Kuvassa ihme-
tellään uutta vesibokseria.

Ykkösryhmän matka, joka olikin sitten 
lopulta se kakkosryhmä, seurasi samaa 
kaavaa kuin ensimmäisen ryhmän mat-
ka. Tehdasvierailu sujui hyvissä tunnel-
missa vaikka kolmenkymmenen henkilön 
ryhmä venyikin välillä matomaiseksi kul-
kueeksi eikä viimeisenä ryhmässä talsi-
neen radioyhteydet aina toimineen aivan 
moitteettomasti. Oppaamme myönsi että 
ei ollut ennen näin suurta ryhmää kaitse-
nut tehtaalla. 

Kierroksen keskivaiheella laskuri 
näytti että tavoitteen mukaisesti ajallaan 
päivän sadaskahdeskymmenesensimmäi-
nen pyörä valmistui ja siirtyi juuri hissiin. 
Seuraavaksi se saisi tilkan bensaa tank-
kiin ja heräisi eloon ensimmäistä kertaa. 
Tehdaskierros oli kaikkine vaiheineen to-
della antoisa ja suurta hämmennystä he-
rätti kiertokangen suorastaan kauniis-
ti suoritettu murtaminen kahteen palaan 
ennen lopullista asennusta, vaikka hyvin 
loogistahan se oli, eihän sitä muuten sin-
ne kampiakselille millään saisi sovitet-
tua. Tehdaskierroksen lopuksi päästiin 
pieneen tehdasmyymälään josta olisi var-
masti matkaan lähtenyt enemmänkin rek-
visiittaa mutta tarjonta oli myymäläksi 
hyvin suppea, onneksi pääsisimme vielä 
kuluttamaan roposemme muualle. Ensik-
si piti kylläkin selviytyä ykkösryhmän ta-
paan sikaillallisesta. 

Se muualle roposten heittely tapah-
tuikin seuraavana päivänä jolloin läh-
dimme lähes koko porukka tutustumaan 
Urban Motorsin pajaan jossa monta pyö-
rää on herätetty uuteen loistoon. Peter oli 
valmiiksi aukaissut puodin ovet kun pää-
simme itä-länsi Berliinin rajalle ja toi-
votti meidät tervetulleiksi. Tarjolla oli 
myös sopivasti alennettuun hintaan joku-
nen ajotakki ja paitoja. Itse pajan puolelta 
löytyi pari mielenkiintoista projektia jois-

Viranomaispyörille oli tehtaalla jopa oma tuotanto (tai oikeammin varustelulin-
jansa). Käyntimme aikana oli menossa muutaman Australialaispoliiseille tilatun 
pyörän valmistaminen. Perusrunko poliisipyörissä on vakio, mutta eroja syntyy 
hälytysvalojen määrissä ja väreissä, radiolaitteissa ym. 

Poliisipyöristä puheen ollen. Kuvas-
sa Oregonilaisen Bendin kaupungin 
poliisi kertomassa kokemuksistaan 
vuoden 2013 Curve Cowboy Reunio-
nin osallistujille. MP-poliisiin on kuu-
lemma hirvittävä tunku sen jälkeen 
kun pyörät vaihdettiin amerikkalaisis-
ta saksalaisiin...Huomaa juomapullot 
telineissään!

Teksti ja kuvat: Ari Ignatius ja Juha Saari
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ta näki jo alkumetreillä että täällä tehtiin 
taidetta. Harmiksemme oli ensimmäinen 
kustomoitu NineT jo lähtenyt maailmal-
le BMW:n esittelypyöräksi mutta onneksi 
lukijamme saavat siitä hieman esimakua 
tämän lehden sivuilla. 

Peter kertoi että asiakkaan pyörän kus-
tomointi maksaa keskimäärin noin 16 tu-
hatta euroa. Lisäksi täytyy asiakkaalla 
tietty olla se pyörä joka pääsee kokemaan 
”face liftin”. Urban Motorsin kolmikko 
Peter, Henry ja Uwe keskittyvät BMW ja 
Moto Guzzien tyylillä muokkaamiseen, 
perinteitä kunnioittaen. Urban Motorsin 
ovelle ei siis kannata mennä koputtele-
maan jos on tarve muokata vanha 2V api-
nahenkareilla, suorilla pärinäputkilla ja 
nahkahapsuilla.

Peterin tarjoillessa virkistysjuomia 
monet löysivät kotiin viemisiä ja taisi yh-
det tuliaishanskatkin saada uuden hinta-
lapun kauniimman osapuolen iloksi, mut-
ta jääköön salaisuudeksi mihin suuntaan 
hintaa säädettiin. Tallilta talsittiin Berlii-
nin muurin rippeille ja lopulta eksyimme 
hieman ravitsemaan itseämme aurinkoi-
sen terassin lämpimään syleilyyn. Moni 
jaksoin vielä eksyä tutkiskelemaan moot-
toripyöräilijöiden erikoisliikkeisiin ja lo-
pulta hotellin ravintola ja baari oli se suu-
rin houkutus loppuillasta. Sunnuntaina 
oli vielä sopivasti aikaa kierrellä runsaan 
aamiaisen jälkeen Berliinin nähtävyyksiä 
ennen lentokentälle lähtöä. Matkat saivat 
kiitosta ja tulemme varmastikin järjestä-
mään samanlaisen reissun taas ensi talve-
na. 

Tämä kaunotar tulee olemaan mattamustaa alusta loppuun. Taustalla Peter 
esittelee käynnissä olevia projekteja.

Osa porukasta Berliinin muurilla.

Tehdasvierailun jälkeen kävimme 
kerhon tarjoamalla illallisella, jossa 
ainakin kakkosryhmäläisille tarjottiin 
perinteistä saksalaista Eisbeiniä ha-
pankaalin, perunoiden ja hernemu-
hennoksen kera.

 Täytyihän sinne saada edustus myös 
Suomesta, Team Finland eli Ossi, Esa, 
Tapio, Matti, Jorma ja meikäläinen 
matkalla länsinaapurissa. Kulkupeli-
nämme olivat  F800Gs (4kpl), 1150Gs ja 
1200Gs. Ruotsalaiset pistivät siis pystyyn 
ensimmäisen BMW Gs pyörille tarkoite-
tun kokoontumisen Feringen pienlento-
kentällä, Vittarydissä lähellä  Ljungbytä. 

Matka alkoi sateessa kohti Turun sata-
maa, josta siis lauttailimme Tukholmaan, 
josta pelipaikalle oli semmoiset reilu 
400km suorinta E18 tietä, mutta meillä 
oli Esan laatima hauskempi reitti kaksine 
lautta ylityksineen, joka kierteli pienem-
piä,  teitä perille.. Leirielämää oli siis tie-
dossa, teltat, makuupussit, retkikeittimet 
matkassa, toivomuksena siedettäviä kele-
jä, no asennoitumis/varustekysymys tuo-
kin. Muutamia ulkomaantuttuja olikin jo 
saapunut paikalle, tuttuja Norjan ja Suo-
men tapahtumista, kun aloimme leiriäm-
me pystyttää, olisikohan meitä semmoi-
set 60-70 osallistujaa ollut siellä kaiken 
kaikkiaan.

Perjantai 24.5 punainen reitti!
Päätimme porukalla osallistua punai-

sen reitin ajamiseen , tiedossa siis paljon 
soraa ja pienempiä teitä . No onhan nuo 
jo tuttuja juttuja useista Suomen GS-ko-
koontumisista, täällä vain ajellaan paljon 
isommalla ryhmällä ja ohikin saa mennä 
niin halutessaan, joten vauhti pitäisi löy-
tyä kaikille sopivaksi. Ulkomaille kun  
lähtee, joutuu väkisinkin totuttelemaan 
outoihin tapoihin, ensimmäinen järky-
tys,  osa  ajaa kaksi päällä sorateitä, eikä 
vauhdissa ole todellakaan valittamista, ei 
nyt ihan kehtaa sanoa, että melkein ka-
toaa välillä horisonttiin, varsinkin eräs 
Stigge takapenkkiläisensä kanssa jäi tästä 
jo mieleen viime syksyn Norjan keikalta. 
Ryhmän viimeisenä ajaa peräpään valvo-
ja, tarkoituksena pitää ryhmä koossa, ek-
symästä reitiltä ja ilmoittamalla mahdol-
lisista teknisistä tai muista ongelmista. 
Tästä huolimatta pari Team Finland ryh-
män jäsentä eksyivät porukasta erään u-
käännöksen takia,  valvojan ajellessa ohi 
kaikessa rauhassa. Olivat sitten omia ai-
kojaan ajelleet leirille takaisin. Gessun  
korjausta avoimen taivaan alla,här vilare!
Ja joutui vähän poraamaankin. Lauantain 
ajoretkellä ilmestyi pyörääni (1150 GS) 
vanha vika, jota jo viime syksynä Nor-
jassa onnnistuneesti korjasimme, nopeus/
matka mittari herkesi toimimasta, oliko 
taas kynnet pyörän navasta vääntyneet ja 
lakanneet ottamasta mittarin pyörittäjään. 
Tältä pohjalta etupyörä pois ja kynsiä 
kääntämään, mutta Ossi huomasikin etu-
akselilta puuttuvan prikan , jonka pitäisi 
pitää akseli oikealla kohdalla pyörän ol-
lessa paikallaan. Enpä tiedä milloin se on 

pudonnut, ei ainakaan ajossa, no mistäs 
nyt tähän hätään uusi? Isäntien puheille 
englanniksi washeria kysymään, prik-
ka, prikka, no tuo kuulostaa paremnalta. 
Useamman henkilön puoleen käännyt-
tyäni oikeakin löytyi lentokonehallista ja 
asian ymmärrettävästi selitettyäni alkoi 
prikkojen etsintä. Ei ollut oikein sopivia, 
no ne täytyi sitten tehdä, porata reikää 
isommaksi, jotta se menisi akselille, pora 
vain oli liian pieni, no täytyi  viilata sitten 
sopivaksi. Lopputuloksena hallista pois-
tui onnistuneen korjauksen tehnyt Gessu-
kuski ja etupyörä prikkoineen paikoilleen 
ja kovaa ajoa perään.

Lauantai, Sininen reitti!
Oliko jo vähän osalla matkaväsymys-

tä vai mistä lie johtunut, että päätimn-

me lauantaina osallistua Siniselle reitille, 
jossa tiet ovat isompia ja meno rauhal-
lisempaa, olihan kokoontumisessa mu-
kana  vähemmän sora-ajeluun tottuneita 
Keskieurooppalaisia ajajia. Tuntui vain jo 
alusta asti meno olevan lukuisien pysäh-
dysten ja piknikkien johdosta ajaminen 
olevan liian verkkaista meille. Pikaisen 
Team Finland palaverin jälkeen ilmoitim-
me ryhmän vetäjälle lähtevämme omille 
teillemme ja niin teimmekin. Sattuipa sa-
moilla seuduilla olemaan myös HD- ko-
koontuminen, jonka verkkaisen cruisai-
luletkan, useamman kilometrin pituisen 
tavoitimme, vilkku vasemmalle ja suju-
vasti ohi, mielessä pyöri tietysti pientä ar-
velua, josko se olisi sopivaa toimintaa ol-
lenkaan, moinen ohittelu.

Suomalainen on Suomalainen ulkomail-
lakin, saunaahan se kaipaa jo ekan päivän 
iltana. Sauna kyllä loydettiin leiripaikalta, 
mutta lämpiämään ei sitä saatu tutkiske-
lustamme huolimatta. Ongelma selvisi 
myöhemmin, heillä on jääkaapit saman 
sulakkeen takana, kuin kiuas eli joko 
kylmä kalja tai lämmin sauna. Isännät, 
suurena kunnianosoituksena meille pisti-
vät sähköt päälle viimeisenä iltana ja ei 
kun saunaan. Vihtahan oli keväisestä koi-
vusta käytävä tekemässä, eiihän sitä nyt 
muuten saunomaan, mutta mitä ihmettä, 
kiukaassa on vain kolme kiveä, no kyllä 
se kuumaksi oli saatu ja löylyä riitti..Suo-
malainen kieli ja kulttuuri oli myös tullut 
Ruotsalaisille tutuksi, eipä noita suomiki-
rosanoja lausuisi paremmin aito härmän 
jätkäkään. Kulttuurikin tiedettiin, jos ei 
nyt Aaltoa tai Sibeliusta, niin Koskenkor-
va ainakin, olivat siis valinneet alkoho-
likulttuurilinjan , ilmeisestikin Upsalan 
yliopistossa.

Sunnuntai, kotimatka alkaa!
Kiiteltyämme isäntiä ja emäntiäkin ja 

lukuisia muita tuttavuuksia, joita olimme 
solmineet tapahtuman aikana, olimmehan 
myös yrittäneet parhaamme Suomikuvan 
ylläpitämiseksi ja houkutellaksemme ih-
misiä Suomen GS-miittinkiin, käänsim-
me etupyörät kohti Tukholmaa, emme 
tälläkään kertaa suorinta reittiä. olihan 
meillä päivä aikaa ajella lautalle. Eräällä 
taukopaikalla tapasimme Englantilaisen 
GS-kuskin, joka oli matkalla Nordkap-
piin, tuli mieleen, onkohan sillä korkeu-
della vielä kovinkin talvista, oltiinhan 
vasta Toukokuussa. Vettä sateli päivän 
mittaan ja odotetusti aikamoiset ruuhkat 
Tukholman seudulla sunnuntai-illasta, 
lauttakin aika täynnä.  Samaan aikaan oli 
suuri ravitapahtuma Ruotsissa ja hevosih-
misiä lautta täynnä. Seuraavana aamuna 
Turusta jokainen suunnisti kohti kotikon-
tuja, miettien jo tulevaa reissua. Ilmaan 
oli heitetty ajatus Norjan GS-miittingistä 
tulevana syksynä...

 Ruotsin ensimmäinen Gs meeting 23-26.5-13
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Rohkeimpia uutuuksia moottoripyöri-
en saralla on varmasti uusi BMW R ni-
neT.  Kukapa olisi uskonut, että kliiniset 
saksalaiset tulisivat markkinoille naku-
bokserilla, johon on valmiiksi sisään-
rakennettu erilaisia vaihtoehtoja rää-
tälöintiin? Ja vielä paremmaksi menee 
sillä Ola Stenegärdin suunnittelutiimi ei 
tuhlannut aikaa tuottaa esituotannossa 
malleja etukäteen valituille pyöränra-
kentajille, ns. kustomointi -talleille. Nyt 
esittelyssä on ensimmäinen tuotos Ber-
liinistä, Urban Motorsin ”Track Grin-
der”.

Urban Motorsin Peter Dannenberg oli 
yksi kolmesta kustompyörien rakentajis-
ta joita muutama kuukausi ennen R Ni-
neT -pyörän julkaisutilaisuutta pyydet-
tiin koeajotilaisuuteen Espanjassa. Peter 
pääsi tutustumaan pyörään jopa ennen 
toimittajia ja leirinuotion äärellä kehittyi 
ajatus että jokainen rakentaja tulisi rää-
tälöidä omanlaisensa nineT”. Ensimmäi-
nen tuotos on täten nineT jonka minimiin 
karsittu kokonaisuus ja hippusella värillä 
höystetyllä ulkokuorella huokuu ratapyö-
rän matalaa profiilia.

Kahvassa sadankymmenen väkevän 
saksalaishevosen on annettu olla rauhas-
sa eikä moottoriin ole tehty muutoksia. 
Muuten pyörä onkin sitten muokattu ja 
rakennettu uudestaan. Polttoainetankin 
modulaarinen ulkomuoto on yksinker-

BMW R nineT

taistettu sulautumaan istuinosan ja metal-
liseoksesta kustomoidun perän nahkaver-
hoilun syleilyyn. 

Kilpanumeron alta löytyy pieni ellip-
soidi 50mm ajovalo. Kytkin ja pääsylin-
teri ovat Brembo päivityksiä ja jokunen 
Motogadget huipputason viritysosa ku-
ten Motoscope Pro instumentointi (täysin 
integroituna BMW CAN-Bus-järjestel-
mään), m-Blaze Disc Bar ohjaustangon 
vilkut, ja m-Lock digitaalinen avain/tran-
sponderi järjestelmä.

Edestä löytyy klassiset Gilles Tooling 
ohjaustangot Dominon kaasukahvalla, ja 
alhaalta löytyy Tarozzin jalkatapit ja kun-
nioitusta herättävä pakoputkisto SuperT-

rapp äänenvaimentimella. Mustat vanteet 
on kengitetty Golden Tyre Dual-Sport 
GT201 renkailla vaikka kyseinen italia-
lainen rengasyhtiö tunnetaan parhaiten 
sen motocross renkaista.

Track Grinder on hätkähdyttävä alku 
BMW moottoripyörien räätälöinnin sa-
ralla. Tulemme pitämään silmällä tulevia 
nineT kustomointeja muilta rakentajil-
ta tulevina kuukausina, mutta sillä välin, 
voi siirtyä BMW:n kotisivuille ja tutustua 
R NineT:n yksityiskohtiin tai tutustua Ur-
ban Motorsin muihin projekteihin heidän 
kotisivuilla: www.urban-motor.de

Teksti Juha Saari, kuvat Tim Adler. 

Muutamaan sataan pyörään sopivia tarvikkeita. 

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

istuimetistuimetistuimet

Meiltä nyt myös SENA Bluetooth kypäräpuhelimet 
Garmin-navigaattoreiden kaveriksi.

Valikoimassa 20S, SMH5(D)-FM- ja SMH10R-mallit 
ja niiden varusteet.

UUTUUS:
zūmo 590LM
   Käännettävällä 5” näytöllä

VIRB kamera
1080p videokuvaus 
Ominaisuuksia:
GPS, WiFi, Ant+, vesitiivis IPX7
Ilmaisella editointiohjelmalla videokuvassa 
GPS nopeus, matka, korkeus ja reittitiedot.

Meiltä nyt myös SENMeiltä nyt myös SEN

P u h . 0 5  0 5 5  3 2  5 5 5
i n f o @ t o u r e r p a r t s . c o m

P u h . 0 5 0 5 5 3 2 5 5 5

2014_1.indd   1 27.6.2014   13:09:29
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BMW-SYYSTAPAHTUMA  05.-07.09. 2014 SATAKUNTA

BMW – SYYSTAPAHTUMA ALKAA PERJANTAINA 5.9. KELLO 12.00 KOKOONTUMISELLA SÄKY-
LÄÄN. VIERAILEMME PORIN PRIKAATIN KRIISINHALLINTAKESKUKSESSA, JOSSA KOULUTETAAN  
AFGANISTANIIN, LIBANONIIN JA MUIHIN OPERAATIOIHIN LÄHTEVIÄ SUOMEN KRIISINHALLINTA-
JOUKKOJA. LOUNASTA NAUTIMME PORIN PRIKAATIN RUOKALASSA.

SÄKYLÄSTÄ JATKAMME MATKAAMME HARJAVALTAAN, JOSSA MAJOITUMME 
HOTELLI HIITTEENHARJUUN. LAUANTAINA KEILAAMME JA PELAAMME GURLINGIA. 

MAJOITTUMINEN HOTELLISSA ON YHDEN TAI KAHDEN HENGEN HUONEESSA. 
OSALLISTUMISMAKSU SISÄLTÄÄ MAJOITUKSEN JA OHJELMAN LISÄKSI
- 2 AAMIAISTA
- 4 RUOKAA 

MAJOITUS KAHDEN HENGEN HUONEESSA 175 €/HLÖ.
YHDEN HENGEN HUONEEN LISÄ 70 €.
 
TAPAHTUMAAN ON PAKOLLINEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 4.8 MENNESSÄ. ILMOITTAU-
TUMINEN ALKAA 1.6. ILMOITTAUTUMISLOMAKE TILATAAN NETILLÄ OSOITTEESTA 
juhani.vilander@kolumbus.fi
 
Tapahtuman osallistujilta edellytetään voimassa olevaa matkavakuutusta.

TARKEMPI OHJELMA JA OSALLISTUMISOHJEET LÄHETETÄÄN VAIN SYYSTAPAHTUMAAN OSAL-
LISTUVILLE. MUUTOKSET MAHDOLLISIA.

TERVETULOA MUKAAN KAIKKI BEMARISTIT
LISÄTIETOJA: KALEVI 050 – 918 5923 JA JUSSI 050 – 305 2310

Rukka Armaxion
TAKKI JA HOUSUT

Engineered with high-tech  
functionality of

Varustettuna uusin Rukka D3O Air -suojin 

High performance motorcycling outf its and accessories

Tutustu tuotteeseen tarkemmin.

WWW.RUKKA.COM/MOTORSPORT 
PUH. (03) 822 5227

LIITY RUKKA MOTORSPORT -YHTEISÖÖN
FACEBOOK.COM/RUKKAMOTORSPORT

Jo perinteiseksi muodostunut BMW:n Luxus Tourer 
tapahtuma järjestetään tällä kertaa viihtyisässä 
hotelli Albassa. http://www.hotellialba.fi / 

Tapahtuma järjestetään tällä kertaa heinäkuun puolella 
eli 25.-27.7 ja ohjelma on taattua ja totuttua kansainvälistä 
BMWKLTIBMIXOF-laatua. 

Tapahtuman ilmoittautuminen on avattu osoitteessa 
www.bmwkltibmixof.com , jossa myös pieni kuvakavalkadi 
edellisestä tapaamisestamme Heinolassa. Varmista paikkasi 
ilmoittautumalla heti! Osallistujamäärä on rajoitettu. 
Ilmoittautua voit myös sähköpostilla 
event@bmwkltibmixof.com tai puhelimella 0400-483346.

Muistutamme vielä, että tapahtumaan ovat tervetulleita 
kaikki BMW-motoristit (ja muutkin) pyörän malliin katso-
matta! 

Kahdeksas vuosittainen  Bayerische Motoren Werke K-series Luxus Tourer
International Biker Meeting In “X” Of Finland järjestetään heinäkuussa 2014 Jyväskylässä.

Tervetuloa Euroopan suurimpaan LT-tapahtumaan!

BMW Moottoripyöräkerho ry WWW.BMWKLTIBMIXOF.COMWWW.BMWKLTIBMIXOF.COM



32 Rikastin 1/14

Loputonta ajamisen iLoa. 

R 1200 Rt.
unstoppabLe touRinG.

bmW motorrad
R 1200 Rt

bmw-motorrad.fi
  

ajamisen iloa

Espoo: R.M. Heino, 010-617 0669. Jyväskylä: kuvan Moottoripalvelu, 010-834 5300. laHti: R.M. Heino, 010-617 0640. 
oulu: Euro Motor Center, 08-534 6500. taMpERE: R.M. Heino, 010-617 0609. Raisio: Biketeam, 02-4808 8900. 
sEinäJoki: Jokiniemi Motors oy, 010 3280 099. vaasa: käyttöauto, 06-315 6300. vantaa: Biketeam, 020-741 7217

Moottoripyörä, joka määritti klassisen touring-pyöräsegmentin, on nyt saavuttanut kehityksessään seuraavan vaiheen: 
Tässä on uusi R 1200 RT! Uudessa RT:ssä on uusi ilma- / vesijäähdytteinen BMW:n bokserimoottori, jossa on vahvaa 
vääntöä ja 125 hevosvoiman teho. Herkästi reagoivan, elektronisesti ohjatun ASC-ajonvakautusjärjestelmän ansiosta 
pyörän voimavarat on helposti hallittavissa ja ajo on vakaata kaikenlaisilla teillä. Vakioasetukset „Rain“ ja „Road“ voidaan 
kytkeä päälle napin painalluksella, jolloin moottoripyörä sopeutuu erinomaisesti kulloisiinkin sääolosuhteisiin ja tien 
pinnan asettamiin vaatimuksiin. Pyörän vakiovarusteisiin kuuluvat ajotietokone PRO ja tutut lämpökahvat. Uuteen RT:hen 
saatavat lisävarusteet mahdollistavat helpomman pyörän käsiteltävyyden ja lisäksi ne tarjoavat lisääntynyttä mukavuutta. 
Esimerkiksi BMW:n Dynamic ESA, elektroninen jousituksen ja iskunvaimennuksen säätöjärjestelmä, reagoi sekunnin 
murto-osissa tien pinnan muutoksiin. Pro-vaihdeavustimella kuljettaja voi vaihtaa ylös- ja alaspäin käyttämättä kytkintä 
tai kaasua. Saatavilla on lisäksi “Dynamic“-ajotilamoodi, joka takaa maksimaalisen ajamisen ilon urheilullisesta ja 
dynaamisesta ajotavasta pitäville ajajille. 

RT_A4 fi Motorrad ny.indd   1 15/04/14   16:35


