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MZ-FAHRER 
ALLER LÄNDER, 

VEREINIGT EUCH!

Tapaamisajossa lu-
pasimme, että MZ-

viesti ilmestyy seuraa-
van kerran tänä syksynä, 
ennen Myrskylyhtyajoa. 
Luitte aivan oikein, ei tä-
mä ole unta, koska nyt 
tavailet näitä merkin-
töjä, joita sanomaleh-
den kulmaan raapustel-
lessani päivämäärä on  
15.9., kello näyttää mel-
kein yhdeksää, ja olen 
juuri ajanut kotiin hie-
noisessa tihkusatees-
sa bolognalaismoottorin 
voimalla Pohjois-Ky-
menlaakson Koneratsas-
tajien tiistai-iltatapaa-
misesta. Pääkirjoituksen 
synnyttäminen tuottaa 
kai enemmän päänvai-
vaa kuin lehden toimitta-
misen käytännön järjes-
telyt (?). 

Mutta tässä mennään: 
Lehtosen Timon vuon-
na 2004 perustaman 
Myrskylyhtyajon lyh-
dyt ovat olleet sammuk-
sissa muutaman vuo-
den, mutta ei lyhdyistä 
suinkaan öljy ole loppu-
nut, ja kipinä singahtaa 
aivan kuin Isolator-sy-

tystulpasta heti ensim-
mäisellä virtapotkulla: 
myrskylyhdyt valaisevat 
ajokauden päättäjäisiä 
Sysmän leirintäalueel-
la 2.–4.10.2015. Lue lisää 
toisaalta tässä julkaisus-
sa – tai perehdy tunnel-
mallisen Myrskylyhty-
ajon perinteeseen Timo 
Lehtosen sivuilla mz-fin-
land.com.

Mietin, mistä täs-
sä taas on kyse. Kirk-
kaasta Järkevän Moot-
toripyörän Käyttäjän 
tinkimättömästä nä-
kökulmasta olen luo-
pio. Olen jo vuosia 
ajanut rauhallisen nä-
köisen siniharmaan 
asun alle piilotetun 
b o l o g n a l a i s u r h e i lu -
mallisen moottorin 
voimalla, jonka toi-
minta perustuu yli-
määräisten tahtien 
käyttämiseen, tosin 
hyvin hallitulla taval-
la (desmo). Tai sitten 
myös viime aikoina 
vastaavalla moottoril-
la varustetulla avoi-
men tulenpunaisen il-
miasun, ellei sitten 

jo pakoputkiston jy-
rinän, paljastama-
na. Mutta en välitä. 
Jos ajan johonkin, ai-
nakin pitkän linjan 
moottoripyöräi l l ijöi-
den tapahtumaan tai 
tapaamiseen, minut 
jo todennäköisesti jo-
ka tapauksessa tun-
netaan. Enää en voi 
ajaa huomaamatto-
mana MZ-pyöräilijä-
nä, vaikka MZ:llä ajai-
sinkin, silloinhan MZ 
minut osoittaisi. 

Mutta yksin tai po-
rukassa, ajan hitaasti 
tai nopeasti, aina ajon 
jäkeen tuntee, että on 
saavuttanut jotain, 
tullut sopusointuun it-
sensä ja tämän monen-
laisen elämänympäris-
tön kanssa. Ainakin 
on todennut, että sel-
laisessa tilassa käymi-
nen, sellaiseen koke-
mukseen pääseminen, 
on noin vain mahdol-
lista. Sen vuoksi, kun 
kesäkuun alussa tal-
ven pitkän sairaala-
reissun jälkeen pääsin 
sittenkin taas pyörällä 

PÄÄKIRJOITUS

tien päälle, koin, kuin 
juhlallisesti sanoen, 
että oikea todellinen 
elämä alkoi uudes-
taan. Tähän mennes-
sä viimeisen eMZetini 
myin kaksi vuotta sit-
ten, onnekseni kuiten-
kin luotettavalle MZ-
ajajalle – josko siinä 
pelastan muutaman 
pisteen karman plus-
sapuolelle. 

Mutta näin elä-
mä heittelee arvaa-
mattomasti, kukaties 
MZ-pyöräkin taas il-
maantuu kohdalle-
ni... me voimme hal-
lita vain harvoja, jos 
mitään tilanteita joi-
hin joudumme. Polii-
tikot joutuvat siihen 
harhaan, että pyri-
tään manipuloimaan 
tilanteita. Se on hei-
dän valintansa (joil-
la he tulevat aiheut-
tamaan seuraamuksia 
ja vaikeuksia monien 
muiden henkilöiden 
tilanteisiin), mutta 
oleellisempaa on, et-
tä meidän itsemme on 
itse hallittava aina it-
semme missä tahansa 
tilanteessa, aivan kuin 
me hallitsemme mitä 
tahansa moottoripyö-
rää, jonka ohjaustan-
koon tartumme. 

Aivan kuin itse oli-
sin oma opettajani, jo-
ka sivusta katsellen 
sanoo: pysy rauhalli-
sena, kallista ja kaar-
ra jäntevästi, kiihdytä 
ja jarruta ja kiihdytä, 

ja pääasiassa, pidä yllä, 
pyörää ja sen voimaa, 
aivan kuin mieltäsi ja 
sen pyrkimystä. Käy-
tä voimaa, ja nyt kun 
se on käytössä, et ole 
vähääkään ulkopuoli-
nen, vaan mukana juu-
ri tässä, vastuussa, mi-
ten menettelet. Ja sitä 
paremmin sen voi teh-
dä, kun opin on hank-
kinut MZ:n tunnok-
kailla hallintalaitteilla. 
Toisin sanoen, kerran 
MZ-ajajaksi ryhdyt-
tyäsi, oikeasti MZ:n 
kanssa ajettuasi, pysyt 
mielessäsi ja mieleltä-
si aina MZ-ajajana. Se 
pohja ei petä. 

Tässä lehdessä ker-
rotaan viimeisen MZ-
tehtaanjohtajan kir-
joittamasta kirjasta. 
Kuinka homma ei ol-
lut hallittavissa, ja 
MZ menetettiin. Mut-
ta MZ on ollut jotain, 
jolla on tavoiteltu jo-
takin. Ja sen tarinan, 
niin hienojen saa-
vutuksien vaiheissa, 
kuin varsinkin viime 
vuosien sekavissa ja 
surullisissa vaiheissa, 
se on laittanut, ja ky-
kenee aina laittamaan 
meidät arvioimaan si-
tä mitä kannattaa ta-
voitella. Ja mitä ei.

Emme voi hallita 
olosuhteita kokonaan. 
Pääsemmekö, pääsen-
kö minä itse, Myrsky-
lyhtyajoon, mutta lait-
toi minut tekemään 
tämän. Tekemään tä-

män verran jo nyt, että 
se ainakin on mahdol-
lisuuksiin kuuluvaa. Ja 
siinä mielessä on sa-
ma millä pyörällä tu-
let, että tässä tapauk-
sessa tulet ikään kuin 
ajaisi MZ:llä. Aina-
kin  jos olet koskaan 
MZ:llä ajanut. Ja jos et 
ole, tällainen tilaisuus 
tuo lähemmäs hetkeä 
päästä se tekemään. 

Keijo kertoo

Lähettäkää kirjoitukset 
mieluimmin pelkkänä 
tekstinä ilman mitään 
muotoilua. Jos mahdol-
lista, tallentakaa ne RTF- 
muotoon. Kuvat omal-
ta koneelta tai kameralta 
suoraan eikä minkään 
palvelun kautta, eikä lii-
tettynä tekstiin. Kuvat 
olisi hyvä tallentaa JPEG- 
tai TIFF- muotoon ennen 
lähettämistä.

teksti keijo Virtanen



4 5

Matkapyörän tulee olla suuri?
kuVAt & teksti t. Lehtonen

Heinäkuun 13. ilta-
na Helsingin kaup-

patorin rannassa nojaili 
pyöriinsä ja nautti ran-
nan tunnelmasta vili-
sevässä ihmismäärässä 
kaksi rauhallisen oloista 
moottoripyörämatkaa-
jaa. Kauempaa katsottu-
na he olivat kuin ketkä 
tahansa Eurooppaa kier-
tävää motoristia, mut-
ta rekisterikilven outous 
herätti uteliaisuuden. 
Kyseessä oli Argentiina-
lainen kaksikko Mariano 
ja Federico, jotka maail-
manympärimatkallaan 
olivat pistäytymässä Suo-
messa. 

Kaksikko kertoi aloit-
taneensa matkan n. kak-
si vuotta sitten ja käyt-
tävänsä aikaa vielä ehkä 
vuoden. Reittisuunni-
telman he kertoivat ole-
van vain maakohtai-

sesti suunnitellun ja 
viettävänsä aikaa kiireet-
tömästi eri maissa. Kak-
sikko oli tulossa Tanskan 
ja Ruotsin kautta Suo-
meen ja matkalla lähi-
päivinä Venäjälle. 

Mielenkiintoiseksi 
kaverusten matkan tekee 
myös heidän pyörävalin-
tansa, sillä molemmilla 
oli allaan japanilaisval-
misteiset 125 cc ja 250 
cc  nelitahtipyörät. Ker-

tomansa mukaan mitään 
murheita pyörien teknii-
kan suhteen ei matkalla 
ollut sattunut, eikä pyö-
rissä näkynyt merkkejä 
kellahtamisistakaan, lie-
kö kevyt pyörä myös hel-
pompi hallita? Ainakin 
Yamahan matkamittari 
osoitti jo yli 30 000 km:n 
kokonaislukemaa. 

Osan matkatava-
roistaan he olivat jät-
täneet majapaikkaansa 

Tämä tapaaminen on 
niin kotoisan oloi-

nen, että sukukokouksen 
sijasta sitä sopii verrata 
kerran vuodessa pidet-
tävän perhejuhlan viet-
toon. Sääksmäen MZ-
ajajat Tommi Lehtonen 
ja Esko Mäkinen olivat 
koonneet oivallisen po-
rukan Valkeakosken Ka-
riniemeen. Reijo Mäkelä 
"saunaeverstinä", Sillma-
nin Tuula ja Harri hoite-
livat järjestyksen, loppu-
siivouksia myöten, ja he 

puolestaan olivat onnis-
tuneet hankkimaan sel-
laisen keittiöhenkilöstön, 
että ikävä tulee. Vai ma-
kuhermoihin jäänyt posi-
tiivisesti latautunut tun-
nisteko herää, kun ryhtyy 
muistelemaan. 

Ja tämänkin vuoden 
tapaamisajo toi tuttuun 
tapaan paljon ja muka-
vaa mitä muistella. Olim-
me etukäteen hiukan 
varpaillamme, tuleeko 
poikkeuksellisena ajan-

kohtana riittävästi po-
rukkaa, mutta kun kesä 
herättää tallien nurkis-
ta sirkuttajat teille, kutsu 
kuuluu, yhteinen suun-
ta löytyy, ilman satelliit-
tinavigointiakin. Mehän 
tunnistamme MZ:llä aja-
miseen kuuluvan hyvän-
tuulisen säteilyn omilla 
sisäänrakennetuilla an-
tenneillamme.

 Taisi olla toinen ker-
ta kohdallani, kun tulin 
tapaamisajoon autolla – 

murentuneeseen väli-
levyyn totuttelevaa sel-
kää ei auttanut riskeerata 
(vaikka olin jo testannut 
muutamia pyräyksiä, et-
tä moottoripyöräily taas 
jo sujui), ja sain samal-
la soittovälineet mukana. 
Hyvä mieli tuli siitäkin, 
että pääsin sentään start-
taamaan yhden MZ:n ja 
päräyttämään myös ko-
keeksi pihatielle. Kun Tu-
rusen Seppo polki maas-

teksti keijo Virtanen

Helsingin kaupunki-
kierroksen ajaksi. Kave-
rit kertoivat suunnista-
vansa pelkästään kartan 
avulla ilman gps-avus-
tusta. Hauska yksityis-
kohta on tuulisuojan 
tavaraverkko. Alumiini-
seen perälaukkuun oli 
liimattu mp-kerhojen 
tarroja matkan varrel-
ta. Sattumalta lompak-
koon jäänyt Sääksmäen 
moottoripyöräilijöiden 
(Sämpy) kerhotarra sai 
myös paikkansa laukus-
sa tullen näin varmasti 
Argentiinan tunnetuim-
maksi suomalaiseksi mp-
kerhoksi.

Toivotetaan heille 
turvallista matkaa! 

Matkaa voi seurata:  
lavueltaenmoto.blogspot.
com ja facebook: lavuel-
taenmoto

Matkareitti.

Sormi osoittaa Sääksmäen motoristien kerhomerkkiä.

Matkalaiset 
Presidentinlinnan 
edessä.

Kerhomerkeissä löytyy.

23. MZ-tapaamisajo 
5.-7.6. 2015 Kariniemi, Valkeakoski
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iäkkäin MZ:LLä sAAPunut 
Ville Fastman, Norrköping, Sverige, ETZ 250

Pisin MAtkA 
Stein Jörgensen, Norge, 952 km, TS 250 -76

Pisin MAtkA, nAinen 
Vappu Laitaharju 246 km

Pisin MAtkA suoMestA MZ:LLä 
Mauri Määttä, Oulu, Skorpion

Pisin MAtkA eestistä
Toivo Korbelainen

Die MZ-GeMeinschAFt Von Denen, Die 
DAs Licht Gesehen hAben – JotkA oVAt 
nähneet VALon/sAAneet herätyksen
Järvenpään veljessarja, Ukaa, Teisko

PyyteettöMästä työstä  
MZ-AJAJien hyVäksi
Hannu Lahtinen, Hämeenlinna, on myös myötävai-
kuttanut 20 kertaa MZ-tapaamisajossa

uskoLLisuuDestA oikeAnLAisen  
MoottoriPyörän tArJoAMiLLe  
MAhDoLLisuuksiLLe
Pasi Alanko, Keuruu, myötävaikuttanut 21 kertaa 
MZ-tapaamisajossa

i kiertoPALkinto
Tommi Lehtonen, Esko Mäkinen, Reijo Mäkelä, 
Sääksmäen seudun MZ-kollektiivi

Pisin MAtkA siVuVAunu-MZ:LLä
Kalle Seppo Aaltonen & Nalle, 116 km

VAnhin 1. kertAA MZ-tAPAAMisAJoon 
tuLLeistA  
Jaakko Peltola 70 v, ETZ 251 1990

PArAs hiPPi-MZ
Järvenpään veljeksistä nuorin,TS 125 Woodstock 
Forever

kuLJettAJA & AJoneuVo korkein yhteisikä
Matti Ampio Nakkilan kirkon vaiheilta, MZ ES 
174, 1961 (+ n+1 v) yht. 154 v

tomalliaan käyntiin 
sunnuntai-aamuna, ei-
kä moottori sanonut mi-
tään, niin en malttanut 
olla menemättä kokeile-
maan, minkälainen pot-
kutuntuma minun jalas-
tani löytyy... Löytyi – ja 
vaikutus oli sellainen, et-
tä selkävaiva ja kävely-
keppi unohtuivat pitkäk-
si aikaa.

Lähellä asuva ekologi-
filosofi Pentti Linkola oli 
harmillisesti sairastunut, 
joten esitystä Vanajal-
la kalastuksesta ja järven 
tuntemuksesta ja mer-
kityksestä ei saatu kuul-
la. Mutta perinnetutkijaa 
löytyi vielä lähempääkin: 
Mäkisen Esko kertoi mm. 
muinaisaikaisista uhriki-
vistä, joita täällä Hämeen 
sydänmailla on paljon-
kin, ja kävimme per-

jantai-iltana lähimmän 
sellaisen päällä, kuin al-
kurituaalina. 

Kuten aina, Lepe 
Haapalainen hoiti tilas-
tointia, ja takasi sen et-
tä kenenkään ei tarvit-
se paidatta kulkea, eikä 
jättää arpajaisonneaan 
koettelematta. 

Tomppa Gönkvistin 
MZ:n "sivulaukku" oli 
merkkiä Gibson ja sitä 
kuultiin nuotiolla pe-il-
tana ja pihalla la-aamu-
päivällä, kun Kuitusen 
Matille oli saatu hanu-
ri, josta tuli monenlaisia 
musiikkikappaleita hy-
vällä svengillä. Illan tul-
tua bluesbändi onnis-
tui pudottamaan Paunon 
tuolilta uneen. Soitossa 
on magiikkaa, sanoi sit-
ten Simo. 

Lauantain seremoniassa  merkittiin muistiin seuraavaa
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Palkittiin myös Valistusaatteessa oikeaan suuntaan 
jo yhden kirjaimen päähän edennyt KMZ-ajoneu-
von kuljettaja edelleen suuntaa opastavalla lukemi-
sella.

Harvinaista ja valitettavaa oli myös – epäonnea koh-
dannut ajaja Risto Virtanen, jonka MZ-moottorin 
voima pääsi yllättämään lauantain ajelulla. Lohdu-
tuksena hänelle lähti paikallaolijoiden tervehdyk-

sellä varustettu kuva, joka näytti kuinka olisi käynyt 
Kaukoidän ajoneuvon kanssa.

Väkeä osallistui 61. Kirjattuja kävijöitä 50. Kirjaamat-
tomia päiväkävijöitä 3. Toimitsijoita 6. MZ-kuljettajia 
31, matkustajia MZ:n mukana 4.

Ulkomailta: 
Norjasta 1, Ruotsista 1, Eestistä 1.

PALKINTOjA
Vehoniemen Automuseo, Leila suutarinen
karri tuovinen (Veb kombinat)
iloinen Vaskiseppä harri sillman
hannu Lahtinen
tommi Lehtonen
Järvenpään veljessarja
Lepe haapalainen
Matti kuitunen
... ja varmasti monet muutkin, tuntemattomina 
pysyvät, joita muistiinpanoissa ei esiinny.

teksti raimo korhonen

Operaatio MZ –  
pankin toimesta nurin?

Martin Wimmer:  
Der Fall MZ… durch die Bank weg

MZ Publishing Co. Ltd. Hong Kong 2014

Kiintoisa kirja ja suh-
teellisen selkeästi 

kirjoitettu, niin että lyhy-
elläkin saksalla saa juo-
nesta selvää, tosin sit-
ten kun edetään pankin 
kanssa tapahtuneisiin 
suhmurointeihin, en py-
synyt kärryillä – mutta se 
ei siis johtunut kielestä. 
Mutta heti kärkeen on sa-
nottava, että ikävä oli lu-
kea maineikkaan merkin 
nimissä tehtyjä sählinke-
jä. Lukija havainnee ky-
symysmerkin otsikossa, 
kirjan nimessä sitä ei ole.

Kirjoittaja Martin 
Wimmer oli aikanaan 
kohtalaisesti menestynyt 
kilpamoottoripyöräilijä: 
3 GP-voittoa 250-kuuti-
oisissa ja voitto Suzukan 
8 tunnin ajossa, Saksan 
mestari 4 kertaa. Tunnet-
tuutta Saksassa siis oli – 
samoin itseluottamusta, 
rajattomasti.

Aluksi historiaa. Sak-
sat yhdistyivät 3.10.1990 
ja vuonna 1993 yksityis-

tetty MZ asetetaan kon-
kurssiin. Vuonna 1996 
sen, mitä on jäljellä ostaa 
malesialainen yhtiö Hong 
Leong Group. 12.12.2008 
MZ tehdas sulkee ovensa. 
Tehtaan johtaja Steve Yap 
kertoo tiedotusvälineille, 
että vuoden 1996 jälkeen 
tappiota oli tullut 70 mil-
joonaa euroa.

Nyt Wimmer huomaa 
tilaisuutensa koittaneen ja 
päättää ostaa MZ:n. Hän 
on toiminut moottoripyö-
räalalla eri tehtävissä Kii-
nassa ja Saksassa, suunni-
tellut yhtä ja toista (muun 

muassa omaperäisen 
moottorikonstruktion, jo-
ta tarjosi BMW:lle, joka 
hylkäsi sen todeten, että 
se ei toimi – koemootto-
ri kuitenkin toimi, sanoo 
Wimmer), joten Wimmer 
katsoo tuntevansa alan. 
Yksi pikku juttu oston 
tiellä kuitenkin on, hänel-
lä ei ollut rahaa.

Wimmer saa mu-
kaan häntäkin tunne-
tumman entisen kilpa-
moottoripyöräilijän Ralf 
Waldmannin ja Wim-
merin uudella vaimolla 
tohtori Martina Hägeril-

KIRJA

lä on rahaa. Perustetaan 
Motorenwerke Zscho-
pau GmbH, joka os-
taa moottoripyörämer-
kin MZ ja muun, mitä on 
jäljellä. Kauppa tehdään 
23.3.2009 ja kauppahin-
nan kerrotaan olleen 4 
miljoonaa euroa. Rahas-
ta huolehtivat Martina 
Häger 90% ja Ralf Wald-
mann 10% osuuksin.

Kauppaan kuuluvat 
oikeudet 125-cm³ 1-sy-
linteriseen mallisarjaan 
(RT, SM, SX) ja 999-cm³ 
2-sylinteriseen malliin 
(1000S, 1000SF, 1000ST), 
vuosina 1992–2008 val-
mistettujen pyörien va-
raosakauppa sekä tehdas-
rakennus laitteineen ja 
maapohjineen. Tehdas ei 
ole MZ:n perinteinen jät-
titehdas, vaan uudempi ja 
pienempi Hohndorfissa 
sijaitseva.

No niin, nyt oli siis 
hallussa tehdas ja valmis-
tusoikeudet, mutta taas 
edessä pikku ongelma: 
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Tekeepä vielä mieleni to-
deta, että tätä keskustelua 
Suomessakin nyt käydään: 
meikäläisellä kustannus-
tasolla kilpailukykyä ei 
ole, mitään ei voida tehdä 
– mutta kuitenkin ne, jot-
ka osaavat, tekevät ja pär-
jäävät hyvin, esim. laivoja 
ja autoja meillä kyllä voi-
daan tehdä.

Keijo Virtanen

kolmipyöräinen sähköi-
nen pakettimopo. Teh-
tiin myös sähköavusteista 
polkupyörää alihankin-
tana. Sitten oli ajatus 125 
kuution moottorilla toi-
mivasta sähkö- ja läm-
pöaggregaatista (Block-
heizkraftwerk BHKW), 
jonka piti mullistaa Sak-
san energiahuolto – pro-
totyyppi kyllä valmistui. 
Taustalla kummitteli vielä 
Wimmerin oma mootto-
ri ja etualalla muuttuval-
la venttiilienohjauksella 
toimiva versio 125-kuu-
tioisesta moottorista – jäi 
prototyypiksi.

Helmikuussa 2012 
joutui 20 noista maini-

tuista 56 Hohndorfissa 
työskentelevistä lyhen-
netylle työviikolle, sil-
lä sähkövehkeille voi-
malaitteita toimittanut 
sveitsiläinen firma Clean 
Mobile meni konkurs-
siin. Myös sähköpolku-
pyöriä ostaneet firmat 
jättivät laskujaan maksa-
matta.

7.9.2012 haki toi-
mitusjohtaja Wimmer 
maksukyvyttömyyden 
vuoksi Motorradwer-
ke Zschopau GmbH:n 
konkurssiin. Firman vel-
kasumma lienee noin 
6-7 miljoonaa euroa ja 
velkojia on 170, näis-
tä Wimmer ei kirjassaan 

mainitse mitään. Oike-
usprosessit haasteineen 
ja vastahaasteineen ovat 
edelleen kesken, joten 
tässä vaiheessa en läh-
de arvioimaan, kenen tai 
keiden niskaan skandaa-
li kaatuu – mutta selvää 
on, että vanhan, kunni-
oitetun moottoripyörä-
merkin moinen kohtelu 
on skandaali.

Todettakoon lopuksi, 
että omaan arvoonsa jää 
Steve Yapin lausunto, että 
Saksan kustannustasol-
la moottoripyörien val-
mistusta on mahdotonta 
saada kannattavaksi, sillä 
eipä kovinkaan kaukana 
Zschopausta, Berliinin 

Spandaussa BMW tekee 
täyttä vauhtia moottori-
pyöriä – ja pärjää erittäin 
hyvin! 

rahaa tuotannon käyn-
nistämiseen ei ollut. Täs-
sä vaiheessa alettiin etsiä 
rahoittajia – ensisijaises-
ti pankeista. Yllätykse-
nä oli, että pankit eivät 
hyväksyneetkään vasta 
hankittua omaisuutta 7 
miljoonan käyttöluoton 
vakuudeksi. Lisävakuuk-
sia tarvittiin ja siksi kään-
nyttiin Saksin osavaltion 
elinkeinoviranomaisten 
puoleen. Tästä saavat ko. 
viranomaiset ja osaval-
tion poliitikot osakseen 
runsaat haukkumiset, 
mutta vaikka aika kauan 
kestikin, marraskuussa 
2011 sai MZ osavaltion 
takauksen 1200 mootto-
ripyörän valmistamiseen 
(T125 ja Typ 122). Lop-
pujen lopuksi Saksin ve-
ronmaksajat joutuvatkin 
takauksen maksumie-
hiksi, mitä Wimmer ko-
vasti paheksuu.

Takauksen toteutta-
misessa meni siis aikaa, 
kesti 2 vuotta ennen kuin 

löytyi pankki, joka suos-
tui rahoittamaan, Mer-
kur Bank Münchenistä 
– ja tätä pankkia sitten 
syytetään MZ:n nurin-
menosta. Voi hyvinkin 
olla, että ko. pankin mo-
tiivina oli päästä lopuksi 
putsaaman konkurssipe-
sä, mutta ei sinne mitään 
putsattavaa jäänyt.

Hämmästyttävää kyl-
lä, löytyi sijoittaja Peter 
Ertel, joka maksoi ulos 
sekä Martina Hägerin et-
tä Ralf Waldmannin hei-
näkuussa 2011. Näin hä-
nestä – miesparka – tuli 
Motorenwerke Zschopau 
GmbH:n pääomistaja.

No, palataanpa hie-
man takaisinpäin, kun 
tehtaan oston jälkeen 
olisi pitänyt saada jo-
takin tuotantoa käyn-
tiin. Wimmer sanoo, 
että hän heti palkka-
si firmaan kaikki van-
hat MZ:n työntekijät. Oi-
keasti ei kuitenkaan ihan 

kaikkia, sillä parhaim-
millaan työntekijöitä on 
ollut 6000, uudessa fir-
massa vuoden lopulla 
noin 30 ja enimmillään 
56. Tuotannosta ei kui-
tenkaan tullut oikein mi-
tään. Syynä puuhastelu 
moninaisten projektien 
parissa, tuloksetta.

Esimerkkinä osallis-
tuminen kilvanajoon. 
Tavoitteena oli saada 
tunnettu merkki jälleen 
tietoisuuteen ja sitä kaut-
ta myynnin edistäminen 
– mutta kun tehtaasta ei 
valmistunut myytävää. 
Päätettiin siis osallistua 
Moto 2 –luokkaan, jossa, 
kuten tunnettua, kaikki 
käyttävät samaa Hondan 
vakiomoottoria. Tehtiin 
pikavauhtia runko, joka 
osoittautui huonoksi, jo-
ten ostettiin Englannista 
uusi – ja tämä kokonai-
suus oli sitten olevinaan 
MZ –kilpapyörä. Palkat-
tiin hyvä kuski Antho-
ny West ja ajettiin kilpaa. 

Tulos 26 MM-pistettä ja 
23. sija. Olisiko siitä ol-
lut hyötyä myynninedis-
tämisessä, jos myytävää 
olisi ollut?

Myytävän suh-
teen tilanne oli se, et-
tä 1000-kuutioinen pää-
tettiin heti lopettaa, 
125-kuutioisella voi-
tiin jatkaa, mutta toivo 
pantiin Kiinasta ostet-
taviin mopoihin, joista 
Wimmerillä oli tietoa 
ja hänen arvionsa mu-
kaan mopojen markki-
nat Saksassa olisivat 30 
kertaa suuremmat kuin 
125-kuutioisten. Ajatus 
oli toki realistinen, mutta 
valmistus Kiinassa ei tie-
tenkään innostanut työ-
paikoista kiinnostunei-
ta Saksin viranomaisia. 
Syystä tai toisesta mo-
pokauppaakaan ei saatu 
käyntiin.

Mopoalalla oli muita-
kin projekteja: sähkömo-
po ja hybridimopo sekä 

PYSTYMETTÄ 2015
23.–25.10.2015
Mäntsälässä
140 Vanha 
Lahdentie

Mäntsälästä 
pohjoiseen

– juustoportin 
jälkeen opastus
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Lähtöä Päitsille odo-
tellaan keväällä 1962. 

Hyväntuulisen näköise-
nä MZ-ajaja tutkii kart-
taa. CZ-kuskin ilme ei 
näytä yhtä huolettomal-
ta; mutta tiukempi asen-
noituminen varmaankin 
heijastui sitten siinä mil-
tä tulosluettelo näytti...

MZ-ajajan nimi ei 
selvinnyt, mutta vierei-
nen N:o 4 on Raimo Alm 
125 CZ, jonka keskitty-
minen auttoi hänet luok-
kansa kymmenenneksi.

MZ-kuskeja osallistui 
kilpailuun 125 luokas-
sa 4 ja suuremmissa, jos-
ta kuvamme kilpailija, oli 
16 kilpailijaa.

Mainittakoon, että 
Nuortenluokassa 125cc 
HMK:n Voitto Niemi-
nen oli kolmas. Yleinen 
175 TiMK:n Seppo Sep-
pänen viides ja HMK:n 
Aarne Laine 13, nuoris-
sa TiMK:n Aimo Hei-
nonen oli ensimmäinen. 
Yleisessä 250 HMMK:n 
Risto Verosaari neljäs, 
TiMK:n Erkki Huurros 
viides ja HMMK:n Mat-
ti Lamppu kymmenes, 
nuorissa TiMK: Aimo 
Lehtinen oli toinen.

Kokonaiski lpai lun 
voittajan Pertti Kärhän 
nimi raaputettiin ensim-
mäistä kertaa Päijänne 
kilpeen. Kärhän pyörä-
hän oli Jawa CZ 350. 

Arkistojen 
aarteita

KAUKOIDÄN 
KOPIOITA
Kiinalaisia kulkuneuvoja Beihaista

STOjA-PROjEKTI
Projektia pukkaa Tommi Lehtoselle
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2.–4.10.2015
CAMPING SYSMÄ, FINLAND

MYRSKYLYHTYAjOT
Storm Lantern Meeting

Myrskylyhtyajoihin on osallistunut yleensä 
20–30 mitsistiä. Sysmä on mitä mainioin paik-
ka tälle tapahtumalle, mielenkiintoisten teiden 
takana ja sopivan ajomatkan päässä.

Sysmässä hyvä pizzeria (ja kirjakauppa Keijol-
le). Mahdollisesti Mäkisen Eko vie päiväret-
kelle historiallisiin paikkoihin (tai sitten ei).

jo 7. kerran. Monen vuoden tauon 
jälkeen ja monen mitsimiehen 
toiveiden täyttämiseksi.

Jokainen varatkoon majoituksen ja 
maksakoon sen ihan itse. Hyvällä po-
rukalla pääsee tosi halvalla ja voi valita 
itselleen mukavaa seuraa. 

Tässä hieman faktoja:
Mökki 2h (parivuode) 
47€/vrk, (82€/ 2 vrk)
Mökki kerrossänky 3h 
47 €/vrk (90€/ 2 vrk)
Mökki 4-6h (2 kerrossänky + sohva) 
56€/vrk (105€/ 2 vrk)

  Alueella Hostelli (kokonainen oma-
kotitalo, jossa oma sauna ja 10 peti-
paikkaa, 200 €/viikonloppu)

  Telttailu ilmaista

  Sauna 10€/h, katsotaan tarve paikan 
päällä ja otetaan esim. 3h pe ja la.

  Aamupala 6 €/henkilö

  Keittolounas 7€/henkilö

Varauksia toivotaan viimeistään viik-
koa ennen, mutta ajankohdan myö-
häisyydestä johtuen varauksia otetaan 
vastaan vielä lähempänäkin (myös 
mahd. ateriat pitäisi tietää jo viikolla).

Ota myrskylyhty mukaan!
Kaikki valistuneet 

lukijat - jollaisia 
kaikki jotka tätä julkai-
sua lukevat ovat - muis-
tavat, että  MZ-Viesti 
2/2011:ssa oli dokumen-
toitu kuinka MZ:llä voi 
ajaa varjoaan nopeam-
min. Zschopaun insi-
nöörit eivät tarvineet 
siihen länsimaista ka-
meradigitaalitekniikkaa, 
koska heillä oli kuvaus-
laitteissaan käytössään 
kuuluisa Jenan Zeissin 
optiikka. 

Niinpä MZ:n tehtaan 
esitteessä nähdään että 
jo tuolloin todistetusti, 
ainakin hyvävauhtisel-
la TS 250/1:llä ajettaes-
sa, ajajan ja pyörän varjo 
jää sulavasti taakse (ol-

Varjoaan
nopeampi

kookin että vaikka varjo 
jokun mielestä kuinka-
kin hiukan muistuttaa 
joulupukkia).  Huomi-
ota kiinnittää myös, 
kuinka kuva on onnis-
tuttu ottamaan varjon 
puolelta, jolloin näh-
dään ettei varjo - aina-
kaan näin vauhdikkaan, 
tällaiseen nopeuteen yl-
tävän TS:n varjo - täl-
tä varjoisammalta puo-
leltaan kovin tumma 
olekaan. Samalla huo-
mataan, kuinka hyviä 
ei-digitaaliset kamerat 
jo tuolloin olivat: kuva 
on pysäyttänyt näinkin 
lujavauhtisen TS:n pyö-
rät niin että kirkaat pyö-
rän pinnat loistavat liik-
kumattomina kuin aika 
olisi ne pysäyttänyt. 
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VETERAANIRALLI
teksti keijo Virtanen

Veteraanirallissa Pun-
kaharjulla istahdin 

yhdessä vaiheessa alas 
juttelemaan Rantasen 
Reijon ja Saarisen Ollen 
kanssa. Olle tunnetaan 
Veteraanimoottoripyörä-
klubin alkuajoilta lähtien, 
erityisesti Helsingin kuk-
kahallille järjestämistään 
romupäivistä. Reijo Ran-
tanen, samoin VMPK:n 
veteraaneja, on ollut mm. 
perustamassa Mäntän 
Valon Moottorimiehet 
-seuraa vuonna 1961, ja 
toimi siinä aktiivina. Sa-
masta vuodesta alkaen 
hän on piti moottoripyö-
rähuoltokorjaamoa, en-
sin Mäntässä, sitten Vip-
pulassa. Nyt kun meillä 
kaikilla eläkeläisillä oli 
tälläkin kohtaa aikaa ru-
patella, Reijo kertoi MZ-
viestiä varten jutun.

Silloin kun Veteraani-
ralli järjestettiin kaukana 

itärajalla, jossain Ilomant-
sissa, minä laitoin perjan-
tai-iltana MZ:ni, mallia 
ES 250/2, lähtövalmiik-
si, eihän se mitään tarvin-
nut, kaikki toimi. Lauan-
taiaamuna hyvin varhain 
lähdin liikkeelle, tai olin 
lähdössä, niin eihän se la-
dannut. Korjasin irron-
neen johdon, ja menok-
si. Jossain pitkästi ennen 
Jyväskylää meno loppui. 
Tarkastin bensan tulon - 
hana oli tukossa. Täyttä 
tankkia ei saanut mihin-
kään tyhjäksi ja oli sin-
niteltävä pikkuhiljaa aina 
joku kilometri kerrallaan 
niin kauan että löytyi en-
simmäinen huoltoasema, 
ja odotettava että se au-
keaa. Tankin tyhjennys ja 
hanan puhdistus onnistui 
joka tapauksessa ja matka 
jatkui. Niin kauan, kun-
nes hana oli taas tukossa. 
Löytyi seuraavakin huol-
toasema, jolla tein vastaa-

van huollon. Vaikka sii-
hen tulikin rutiinia, sillä 
sama ohjelma jatkui jo-
ka huoltoasemalla, kun 
Varkaudessa taas tankki 
oli tyhjennetty ja täytetty 
ja hana auki, katsoin kel-
loa ja huomasin, että tätä 
menoa ehdin Ilomantsiin 
silloin kun toiset lähte-
vät, tai ovat lähteneet, ta-
kaisin, niin käänsin MZ:n 
etupyörän tulosuuntaan 
ja aloin päästellä kotia 
kohti. Ja mikä oli pääs-
tellessä - moottori ei pät-
kinyt kertaakaan, ja toi 
kotiin kertaakaan pysäh-
tymättä.

Liitän mukaan kuvan 
tarinan MZ:stä, jonka ku-
vasin alkukesällä Vippu-
lassa käydessäni. En ky-
synyt, rangaistukseksiko, 
mutta MZ on sijoitettu 
korkean tallin ylähyllylle, 
josta sen ei minkään pik-
ku matkan takia tarvitse-
kaan enää lähteä kotoa.

Jä lkikir joituksena 
mainitsen, että firman 
ajoilta Reijolla on vielä ai-
hio-/raato-asteella olevia 
MZ RT, TS (satapiikki) 
ja ES 175-250 jäänteitä, 
ja niiden löytökuntoisia 
osia.

Tämä tarina - on tosi 
- toimikoon opetuskerto-
muksena, joten kirjoitan-
pa tähän jälkikirjoituk-
sen jälkeenkin vielä mitä 
esim. ETS 250:n käyttä-
jän käsikirja mainitsee 
bensiinihanasta. Luku 6.6 
alkaa toteamuksella et-
tä puhdasta bensiiniä voi 
hankkia vain apteekis-
ta. Kun molempien polt-
toaineensuotimien irro-
tus, puhdistus ja asennus 
on käsitelty, neuvotaan 
irrottamaan bensiiniha-
nan vipu, jotta voidaan 
tarkistaa sen kumitiivis-
teen kunto. Bensiinitie-
hyet ovat saattaneet 
kapeutua, mikäli 
hanan vivun kah-
ta kiinnitysruuvia 
on kiristetty voi-
makkaasti, kos-
ka liian voimak-
kaasti kiristämisen 
seurauksena kumi-
tiivisteestä saattaa 
hiertyä muru-
ja, jotka saat-
tavat jopa 
pahim-

massa tapauksessa tuk-
kia bensiinin tulon. Nuo 
ruuvit on kiristettävä 
tunnokkaasti, minkä jäl-
keen bensiinin tulo tar-
kistetaan avaamalla hana 
polttoaineletku alapääs-
tä irrotettuna. Tämä on 
tärkeää, sillä vajaus ben-
siinin saannissa rik-
koo moottorin hy-
vinkin lyhyellä 
ajalla ja mat-
kalla. 
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Kesätapahtumia
TROLLBERGAN TRAKTORIMUSEO

Kesätapahtumia
CLASSIC MOTOCROSS

147,5 mm

Kesätapahtumia
ILTA-AjELU HESELLE



20

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautus osoitteeseen: VeiJo kinnunen, sAinsALontie 57, 68230 LohtAJA


