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PÄÄKIRJOITUS | Keijo Virtanen

Keijon mietteitä

Saadakseen käsityksen mis-
tä tahansa asiasta on opittava 

hahmottamaan olennaisin, kat-
somaan asian ydin. Moottoripyö-
räilyssä olennaisinta on ajajan ja 
pyörän symbioosi. MZ:n suunnit-
telussa ja valmistuksessa tämä on 

ollut johtoajatuksena, pyörässä ei 
ole mitään turhaa. Nyt vielä kun 
voi, kannattaa ottaa se huomioon. 
Ne, jotka jo (!) ajavat MZ:llä, sen 
tietävät. Tästä pyörästä kannattaa 
pitää kiinni. Näin voi nauttia ke-
sästä. Turvallisia ajoja! ■

Reissusta tullessa poikkesin 
Karrin werstaalla, jossa oli 

poistokorillinen moottoriosia. 
En kaapannut niitä silloin vielä, 
vaan kun kotona pienen, single 
malt, neuvoa-antavan voimaan-
nuttamana keksin niille käyttöä: 
moottorisomiste portinpieleen 
(porttikin puuttuu). Eikun viestiä 
Karrille ja kun sain hänet suos-
tuteltua mukaan, niin mikäs sitä 
on ollessa. Hienon somistemoot-
torin olikin hän saanut aikaan. 
Moottorille piti jostain saada teli-
ne, Autohuolto Perttulassa teline-
hitsaus onnistuisi.

Vaan, tori.fissä oli myynnissä 
ES:n runko-raato vuodelta 1965. 
Siinähän olisi soma teline moot-
torille – ei muuta kuin kaupoille 
Paippisiin. Runko olikin aika jär-
kyttävässä kunnossa, mutta kun 
sinne asti ajoin kärryn kaa, niin 
eikun raato kyytiin ja kotiin. Run-
ko oli kokenut kovia: oli kaadut-
tu, ollut muiden runkojen kans-
sa kasassa, purettu, kolhittu ym. 
kauheuksia mitä pyörä voi kokea, 
mutta ei täysin hylätty. Siihen ei 
tietysti ollut muita dokumentte-
ja kuin kansallisarkiston ilmoitus, 
ettei sillä runkonumerolla löydy 
tietoja.

Pitihän se kokeilla miltä koko-
naisuus näyttää, moottorisomis-
te runkoon ja tallin takaa kummit 
teipillä loksuihin kiinni. Sommi-
telmahan näytti juuri niin rou-
heelta kuin voi kuvitella. Siihen-
hän se olisi jäänyt, ellei ajatus olisi 
lähtenyt laukalle ja homma täysin 
lapasesta.

Raato nostettiin syyssateis-
ta tallin suojiin. Raato purkuun, 
niiltä osin kuin siinä osia vielä oli 
kiinni, svingit, lokasuojat (se mi-
tä niistä oli jäljellä) ym. irti napu-
tellen. Sitten maalin ja ruosteen ir-
roitus sekä hankittujen lisäosien 
valmistelu maalaukseen (Moto-
net, 2k-spray). Rälläkkä kuppihar-
jan kanssa olikin oiva peli, kun vie-
lä ulkona ei kovaa pakkasta, niin 5 
tunnin jälkeen tyytyväisenä tulok-
seen osien pesu ja talliin siirto.

Edellisistä projekteista oli jää-
nyt muutama käyttökelpoinen osa, 
joita hyödyntäen suunnitelma 
täytäntöön. Osien haalintaa sieltä, 
Kontiolahti, ja tuolta, Jorvas. Li-
sää tilaten Sausewindiltä, Motor-
radMeisterMilziltä ja Ost2radilta. 
Ja taisi olla joku muukin toimit-
tamassa osia, tärkeimpänä Karri, 
jolta moottori sekä useita erilaisia 

todella tärkeitä osia, esim. tank-
ki, jonka väri määritteli projektin 
värimaailman. Tankki oli oranssi, 
joten lampunkehys myös, muu-
toin mennään mustalla.

Itse maalaten tallissa pyörät 
teki Turkka. Kun osat oli maa-
lattu ja muut tarvikkeet valmii-
na, niin mitzi uudelleen kasaten. 
Kasausta palapelimaisesti aloitel-
len, keskeltä liikkeelle. Runkoon 
kiinni siihen kuuluvat osat, vase-
liinillä ja kotelosuojasprayllä voi-
dellen. Eiköhän ole kovinkin tut-
tua puuhaa alan harrastajille, kun 
osia haalittu vähän sieltä ja tääl-
tä, että yhteensovittaminen teet-
tää ylimääräistä työtä.

Vaan kyllä se siitä. Lopullinen 
osien sovittaminen, asentaminen, 
kiristäminen ja sähkötyöt sekä 
koekäyttö, niin katsastukseen näy-
tille. Rekisteröintikatsastus,Trafin 
paperittoman ajoneuvon kaavak-
keella, alustavasti ruodittu Por-
voon Autokatsastuksen Villen 
kanssa. Rekisteröinnin kiemu-
roista myöhemmin, kunhan se on 
tehty.

Toivottavasti kaikki sujuu 
mallikkaasti ja pyörä Röykän ta-
paamisiin. ■

TEKSTI JA KUVAT |
Mara Alpiranta, MZ-ajaja jo vuodesta 2013

Erään 
MZ-projektin 
tarina

Tarina alkoi niin kuin Kalle Tappisella 
aikoinaan: viattomasti aivan….
Ja tarina alkaa :
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Jos Berliinissä viipyy pidempään 
tai käyntikertoja alkaa jo ol-

la useampi, ja moottoripyörämu-
seon näyttely ei enää sytytä, voi 
tekniikkaan orientoitunut bud-
jetti-turisti tehdä mielenkiintoi-
sen aikamatkan Gatovin likellä 
sijaitsevaan sotilashistorialliseen 
museoon (Militärhistoriches mu-
seum der Bundeswehr-Luftwaf-
fenmuseum). Museoon on vapaa 
pääsy, ja vanha sotilaslentokenttä 
on pullollaan niin idän kuin län-
nen kylmänsodan aikaista kalus-
toa. Ihmeteltävää ja käveltävää 
riittää lentokentällisen verran ja 
aikaa menee nopsajalallakin hel-
posti puolipäivää. Paikalle pääsee 
U- ja S-bahnilla sekä bussilla kes-
kustasta. Kävelymatkaa pysäkiltä 
on n. 1 km. Osoite: Am Flugplatz 
Gatow 14089 Berlin. ■

Viimeistelyssä menikin hiukan 
tuumausaikaa. Tankki kävi 

ammattimiehellä pinnoitukses-
sa, nyt ei tarvitse huolestua ruos-
tesaven kulkeutumisesta mootto-
riin. Imuputken sopeuttaminen, 
ts- sylinteri BVF 30N kaasarei-
na essin runkoon, teetti hieman 

”töitä” mutta kyllä se onnistui 
alu- hitsarin ja Vekan avustuksel-
la. Ilmanotto vasurin sijasta oike-
alta vaati essin imuputkeen tes-
sun kaasarikiinnikkeen. Siltikään 
imuilman otto ei mennyt suunni-
telmien mukaan. Imukotelo pois 
ja putsari haitariputkella imuko-
telon tilalle.

Suunnitelmia voi aina muut-
taa kulloisenkin tilanteen eteen 
tullessa. Sähköt uudella johtosar-
jalla. Vaihteistoon öljyt. Bensaa 
tankkiin. Kytkennätkin onnis-
tuneesti ja kaikkien kokeiluiden 
jälkeen uskallusta potkaista ko-

ne käyntiin (somessahan siitä pie-
ni pätkä). Hyvinhän se käynnistyi, 
hallintalaitteiden säädön jälkeen 
käyntiä jopa tyhjäkäynnillä.

Kertaalleen vielä toiminto-
jen kokeilu ja ajan varaus rekis-
teröintikatsastukseen. Porvoon 
Autokatsastuksen toiminta oli to-
si asiallista, olihan taustatyö tehty 
huolella. Tietojen tarkastus, mit-
taukset, ym. toimenpiteiden jäl-
keen liikennekelpoiseksi hyväk-
sytty. Rekisteröinti samantien, 
kilpivarastosta jopa löytyi mainio 
kilpikin. Keuruulta osajaosta mi-
nulle tullut valaisin, jonka lupasin 
laittaa seuraavaan projektiin, löy-
si myös paikkansa.

Lopputulos näyttää ihan ok, 
kun vielä kavereiltakin peukku-
ja, niin enköhän uskaltaudu Röyk-
kään sillä karauttaa. Röykässä näh-
dään ellei mitään ihmeempää! ■

Tarinalle jatkoa

Erään MZ -projektin vii-
meistely ja rekisteröinti

TEKSTI JA KUVAT |
Mara Alpiranta, MZ-ajaja jo vuodesta 2013

TEKSTI JA KUVAT | T.Lehtonen

Kylmän sodan molemmin puolin
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Heinäkuisena tiistaina ko-
koontui Jämsän Patalahdel-

la huoltoasemalle laaja joukko 
Itä-Saksassa valmistettuja ajoneu-
voja paraatilähtöön Warre-tea-
min järjestämille DDR-ajoneu-
vopäiville. Tämä yksipäiväinen 
tapahtuma oli sarjassaan 4. ja ta-
van mukaisesti paikka oli vuosit-
tain vaihtuva. On hieno oivallus 
pitää tapahtuma heinäkuisena ar-
kipäivänä, koska monesti nuo ke-
sän viikonloput täyttyvät erilaisis-
ta tapahtumista ja valinta niiden 
sekä omien menojen välillä on 
usein haastavaa. Sadekuuroinen 
mutta lämmin sää tervehti alku-
matkan ajelijoita, mutta paraatin 
ajaksi sää kirkastui. Huoltoase-
man pihassa olikin pitkä siisti rivi 
erimerkkisiä ja mallisia DDR-au-
toja lähtöä odottamassa ja nurmi-
kolla kieriskeli päivää paistatellen 
useita tuttuja MZ-kasvoja kiireet-
tömästi timotein korsi suussa.

Paraati lähti Patalahdesta koh-
ti Koskenpään kylää, jossa tapah-
tuma oli osa Koskenpääviikkoa. 
Paraati-letka muodostui yhte-
näiseksi heti käännyttyä entiseltä 
4-tieltä Koskenpäähän johtavalle 
tielle. Johtoautona paraatissa oli R. 
Kukkosen Pargas-paloauto, jonka 
ämyreistä kantautui itäsaksalais-
ta marssimusiikkia ja propagan-
daa antamaan yleisölle ylevöittä-
vä vaikutus. Oma MZ:ni sirkutti 
letkan häntäpäässä, mikä asema 
mahdollisti erinomaiset havain-
nointipaikat paraatille. On mie-
leen- (ja nenään-) painuva koke-
mus aistia 44:n 2-tahtiajoneuvon 
ääni-, savu- ja tuoksumaailma jo-
non hänniltä. Visiiri ei tahriin-
tunut öljystä 2-tahtisten takana, 
mutta ilmamassa tien yläpuolel-
la oli kyllä havaittavan sinertävä, 
tuoden mieleen lapsuuden auto-
retkien tuoksut tavallista vahvem-
pana. Risiiniöljyn tai mansikan-
tuoksuisen 2t-öljyn aromeja ei 
tällä kertaa osunut nenään.

Tien varrelle oli kokoontunut 
lukuisia ihmettelijöitä ja vastaan 
tuleva liikenne lähes pysähtynyt, 
kun paraatijoukot köröttelivät pa-
rinkymmenen kilometrin matkaa 
kohti Koskenpään Hirsigrillin to-
ria. Harvoin näkee niin hyväntuu-
lisia ja iloisia ihmisiä kadunvar-
silla kuin noilla seuduilla tuolloin 
liikkui. Hirsigrillin emännän tar-
joamien kahvittelujen jälkeen pa-
raati suuntasi DDR-kaluston kil-
pakuljettajana tunnetun Seppo 
Virtasen tiluksille, jonne Kos-
kenpään Martat olivat laittaneet 
puhvetin erinomaisilla tarjotta-
villa. Seppo ajoi DDR:n tehdas-
tallissa 1985-90 ja oli tuonut esil-
le rakentamansa rallisprint-autot 
Trabantin ja Peugeotin, joissa 
molemmissa oli Warren mootto-
ri. Oli koomista kuulla kireä 2t-
ääni Peugeotin moottoritilasta. 
Trabant taasen oli puoliksi Warre, 
koska koko etuosan tekniikka oli 
siirretty Warresta. Tehoa Warren 
1150 cc moottoreissa oli n. 110 
hp ja öljyä joukossa 2,5%. Syty-

tys oli kummassakin kärjellinen.
Trabilla on Ari Nousiainen ajanut 
rallisprinttiä menestyksekkääs-
ti. Imuääni moottoreissa oli kyllä 
hurja! (Seppo Virtasesta on muu-
ten artikkeli VM maaliskuu 2018). 
Pihapiiriin oli laadittu tieto & tai-
to & temppu -aiheinen kilpailu 
hyvillä persoonallisilla tehtävil-
lä ja palkinnoilla, joiden kanssa 
puuhatessa aika riensi nopeasti.

Paluu etelään sujui viime suven 
tyyppi-ilmastossa sateen ja ko-
vien sadekuurojen vuorotellessa, 
mikä huolehti ajopuvun pysymi-
sestä kosteana ja kuskin viileänä. 
Tämä oli samanhenkisille har-
rastajille kiva erilainen kokoon-
tumin hyvällä käsikirjoituksella. 
Minun mielestäni se on vähin-
täänkin suositeltava tapahtuma, 
ainakin likelle osuessaan. Kesäl-
lä 2018 tapahtuma järjestetään 
19.7. Tuurissa. Kannattaa kokea. 
Linkki tapahtumasivulle:http://
warreteam.com/forum/viewtopic.
php?f=13&t=11052 ■

TEKSTI JA KUVAT | T.Lehtonen
DDR−ajoneuvopäivät
Koskenpää 2017
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Pian pyykkipojilla polkupyö-
rään asennettujen "räpätti-

mien" jälkeen kiinnostuksemme 
syttyi jo oikeisiin moottoripyö-
riin.  Motocross- rata oli lähel-
lä ja kotikaupungissamme Hy-
vinkäällä oli lukuisia  kärkipään 
kilpakuljettajia, niin motocros-
sista, luotettavuusajosta, maa- ja 
jääradoilta, speedwaystä kuin as-
faltiltakin. Ja heidän esimerkkin-
sä näytti meille ja monille muille 
nuorille tulevan harrastuksemme  
suuntaviivat. Liityin Hyvinkään 
moottorikerhon poika-osastoon, 
Kerun " talvi-crossien" yhteydes-
sä vuonna 1962, enkä vanhempaa 
veljeäni Hannua voi olla miten-
kään sotkematta tähän juttuun, 
sillä hänen loputon kiinnostuk-
sensa  uusiin projekteihin johti 
siihen, että väistyvä laite ajautui 
monesti minulle.

Alkavan autoistumisen vuok-
si moottoripyörien vajaakuntoi-
sia aihioita oli helposti saatavissa, 
olemattomilla hinnoilla. Näis-
tä aihioista rakentelimme enim-
mäkseen Jawa-pohjaisia mont-
tuversioita, joilla rämistelimme 
Erkylän Lukkojen radalla ja met-
säautoteillä, upottaen olematto-
mat rahamme bensaan  ja käytet-
tyihin varaosiin.

Ensimmäinen oikea tehtaan-
tekemä kokonaisuus itselläni oli 
Husqvarna 175 Silverpilen vuo-
delta 1961. Ostin tuon Hussen 
entiseltä luokkakaveriltani Man-
sikan Pekalta, kirvelevään 600 
mk:n hintaan. Se oli iso raha ko-
nepajakoululaiselle, kun oppi-
laspalkka oli 1,82 mk tunnis-
sa. Oman korttelin Osuuspankin 
puoleen oli käännyttävä avun saa-
miseksi, vekselin muodossa. Ta-
kaajiksi vekseliin tuli myyjän isä 
ja isän äiti, joten luotto oli ostajaa 
kohden vankka. Kun jälkeenpäin 
kiittelin tuota jo harmaapäis-
tä  pankinjohtajaa, myönteisestä 
suhtautumisesta nuorison moot-
toripyöräharrastuksiin, hän nau-
rahti ja sanoi olleensa itsekin sii-
hen aikaan vasta kaksikymmentä 
kaksi vuotias. Varmaankin Suo-
men nuorin pankinjohtaja!

Tuon Husqvarnan aikoihin ka-
verillani Mäkelän Makella oli CZ 
175 Geländesport , käsittääkse-
ni tänä päivänä harvinainen, joka 
saattoi olla hieman minun Hus-
seani nopeampi, kun kisasimme 
ns."Polin kurviin ",  joka oli VR:n 
konepajan poliklinikalle johtaval-
la tiellä  ja aika lähellä kerrostalo-
asutusta. Tuolla tiellä oli noin 60° 
mutka ja kunnon lumipenkkojen 

välissä uskalsi ajaa lähes niin ko-
vaa, mitä tuonaikaiset laitteet kul-
kivat. Ajoaika oli kuitenkin rajal-
linen, tarkkana piti olla ja pitää 
huoli, ettei "Vesteriskä" ehtinyt 
soittaa poliisille. Eivät he kovin 
agressiivisesti meitä kuitenkaan 
jahdanneet, joskus maija siellä 
pyörähti, vähän vain kuin muis-
tuttaakseen olemassaolostaan.

 
Veljeni ensimmäinen pyörä 

oli jo aiemmin, naapurista  Pir-
hosen "Femmalta" ostettu, crossi-
käyttöön riisuttu 150cc CZ, joka 
ei vielä kiertänyt minulle. Joltain 
työkaveriltaan Hannu osti  tsekki-
läisen Manet-skootterin, ollessaan 
laitosmiesoppilaana villatehtaalla. 
Manetilla hän suoritti ajokorttin-
sa eikä sekään kulkenut vielä mi-
nun kauttani. Hannulta ostin kyl-
läkin Rabeneick-mopon, joka oli 
minun omistuksessa ammatti-
kouluaikana. Ainoa mieleeni jää-
nyt vika Rabeneickissä oli, kun se 
koulun pihassa räjähti.........., käyn-
tiin polkaistaessa.  Mankunpuo-
len stefa  oli reippaasti väljistynyt  
ja kipinän saadessaan bensa moot-
torissa mossahti oikein kunnolla. 
Moottorin poski heilui polkimen 
varassa ja kaikki sen ruuvit löytyi-
vät kymmenen metrin päästä. On-
neksi eivät osuneet nilkkaan. 

Toisen veljeni Heikin mopo 
oli DKW Hummel, joka oli var-
masti ollut uutena laadukas pe-
li, se ei parhaat päivät nähtyään-
kään kiukutellut, vaan toimi kuin 
junan vessa. Ohjaustangon pääs-
tä kun ravisti, niin kaikki paikat 
huojuivat eri suuntiin. Ja tuol-
la mopolla täysin tekniikkaa ym-
märtämätön broidi kävi Imatralla. 
Ja toisen kerran kiersi vielä lenkin 
Hyvinkäältä Luopioisten kautta 
Kukkian ympäri, tullen Padasjo-
en puolelta pois. Itse en olisi us-
kaltanut lähteä tuolla rakkineella 
vajaan kilometrin päässä olevaa 
VR:n "Rautasaunaa" pidemmäl-
le. Hessun myöhempiä mopo-
ja olivat Solifer Export, Helkama 
Kaveri ja uutena ostettu Solifer 
Speed, joka oli jo jalkatapeilla va-
rustettu. Speediä sain koeajaa, sil-
lä seurauksella että liikenneym-
pyrässä kantatessani jalkatappi 
osui asfalttiin, tuloksena farkuis-
sa reikä ja verinen polvi, mutta 
onneksi tuliterä mopo ei kärsinyt.

Melko vähälle ajolle taisi jää-
dä ASE Capri -skootteri, joka tu-
li myös kaiketi villatehtaalta ja 
Hannun kautta minulle. Siitä ASE 
Caprista ei minulle jäänyt oikeas-
taan muita muistoja kuin se, että 
sain sen kaverin liiteriin talvisäi-

lytykseen ja kevään koittaessa sii-
tä puuttui kaasari. Sen säilytyk-
seen ottanut "Tate" oli autuaan 
tietämätön kaasuttimen kohta-
losta, vaan jälkeen päin tuokin 
selvisi, umpivilunki koko mies, 
jonkun mopoon se oli varmaan 
myyty viritysosaksi. Että sellai-
sia "kavereita".  Skootteria en 
muista sitten kunnostaneeni, ei-
kä mitään muistikuvaa sen myö-
hemmistä vaiheista. Hannu kyllä 
muisteli senkin joutuneen lopul-
ta varkaiden saaliiksi.

Toinenkin harmi tuli tuosta 
mieleeni, kun crossipyöräksi ra-
kennettu Jawa hävisi yön aika-
na kadunvarresta. Se oli paksulla 
ketjulla lukittuna yli puolitoista-
metriseen ratakiskosta tehtyyn 
palopostin merkkiin, jonka yli 
se oli nostettu. Rosvojen epäon-
neksi yöllä oli satanut pari sent-
tiä lunta, eikä ollut vaikea seurata 
nappularenkaan jälkiä puhtaal-
la hangella. Kolmisen kilomet-
riä oli pyörää työnnetty, kunnes 
jäljet päättyivät puolitutun sällin 
liiteriin. Sieltä kuului ääniä, kun 
monttöörit  olivat aloittelemas-
sa pyörän purkua. Avasin oven 
ja ilmoitin kavereille, että 10 mi-
nuutin kuluttua on poliisit paikal-
la, jos Jawa ei ole silloin takaisin 

kasassa ja ajokunnossa. Pojat suo-
riutuivat ripeästi annetusta tehtä-
västä ja kasasivat sen määräajassa. 
Eikä ollut vaihtoehtoja, kun tuo-
hon aikaan rosvot pantiin linnaan, 
niin   "Keravan lukko-opisto" olisi 
varmaankin tullut tutuksi. Noil-
la veijareilla oli varmasti pohjat 
jo valmiiksi hankittuina. Koville 
se taisi ottaa, sillä parikymmen-
tä vuotta myöhemmin tuo pääpu-
kari "Opa" tuli kadulla vastaan ja 
toivotti minulle ohimennessään: 

"Haista ....u!"

Eipä ole tietoa Gilera Rossa 
Extrankaan vaiheista, joltain työ-
kaverilta sekin oli ostettu ja Han-
nun kautta siirtyi minulle. Huo-
not muistikuvat näin 50 vuoden 
jälkeen, Hieno muotoilu ja väri-
tys jäivät mieleen, mutta laiska ja 
tehoton se taisi olla, enkä senkään 
ostajasta saati myöhemmistä vai-
heista tiedä. 

Kardaanivetoinen 250 cc 
Simsonkin meillä oli jossain vai-
heessa roplattavana, mutta ei 
ole varmuutta  kuka sen oikeasti 
omisti, minä, Hanski vai Nurmen 
Masa? Masa sen kait ihan alunpe-
rin osti lankomieheltään, 50 mk:n 
ryöstöhinnalla. Hannu taas kertoi 
olleensa ainoa, joka sillä ajoi, kun 

Pyöriä ja tarinoita talleilta

60-luvulta 
nykyaikaan

TEKSTI JA KUVAT | Seppo Turunen

Husqvarna Silverpilen 175 -61. Ainoa kuva Triumph Tiger Super Sportista, 
ei kerinnyt Coca-Cola-kamera mukaan.

Gilera Rossa Extra (arkistokuva).
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päälirenkaat olivat täysin lahot ei-
kä sisäkumitkaan pitäneet ilmaa 
eikä ollut rahaakaan hankkia pa-
rempia. Reippaalla paikkamääräl-
lä ja ulkorenkaan "tossuilla" hän 
oli kuitenkin päässyt sitä kokei-
lemaan ja siinä vaiheessa hän oli 
sen kuulemma omistanut.

Hyväkuntoinen Cezeta "sukel-
lusvene- skootterikin” oli Han-
nulla jonkin aikaa,   ennen kuin 
hän entisti Jawa 350 cc Six Day-
sin hienoon kuntoon. Sixin maa-
lasi hienosti Sammon Jussi, auto-
maalaamon poika. Raidat maalasi 
isä Sampo. 

Pikkupojasta asti muistan  
kotikadullani  olleen nykymit-
tapuun mukaan tosi harvinai-
sia pyöriä. Katu käsitti 12 VR:n 
kerrostaloa ja sen aikaisen ta-
van mukaan joillakin perheillä 
oli alivuokralaisina VR:n kone-
pajakoulun oppilaita, eri puolilta 
Suomea. Niinpä noita kulkimia-
kin siunaantui milloin mistäkin 
pitäjästä, meidän ihailtaviksem-
me. Meidän talostamme muistan 
naapurirapun Sipiläisen Unton 
hienon vaaleanharmaan, metal-
lihohtoisen, sivuvaunullisen Nor-
tonin. Ikkunamme alla oli Äijön 
papan IFA RT, sekä jonkun oppi-

laspojan Sunbeam S8, jonka pak-
suja renkaita ihailimme. Hannu 
muisteli jollain oppilaspojalla ka-
dun alapäässä olleen  AJS 7 R, kil-
vissä !!!! Oli  kait jo aika ajanut 
sen ohi kisapelinä? Eräällä kont-
toristi-ikäneidolla oli BMW Iset-
ta, joka luokitellaan kait autoksi? 
Muistan vielä sen rekisterinkin 
UI-III. Viialan Penalla oli Mes-
serschmitt. Paikkakunnan  en-
simmäinen, kirkkaanpunainen 
Honda Dream tuli naapuritaloon, 
Jokelan Mikolle ja sitä tultiin ihai-
lemaan kauempaakin. Se oli kait 
jonkinlainen vallankumous, päät-
täen Jawakauden.

Hannulla oli myös satapiik-
ki hieno ja hyväkuntoinen MZ 
enduro, josta jäi hyvät muis-
tot. Samoin 100-kuutiosesta 
125-kuutioiseksi muutetusta Zün-
dappista, jollainen myös oli vel-
jelläni.  Erään kerran Hannu ja 
kaverinsa Kaarnasen Simon päät-
tivät lähteä kokeilemaan, miltä 
tuntuu kiertää Päijänne.

Kaverukset olivat startanneet 
aamusella klo 5:n aikaan kohti Jy-
väskylää ja ajoivat koko matkan, 
pieniä hiekkateitä pitkin, Hanski 
Zündappilla ja Simo piikin Yama-
halla. Rahaa ei pojilla ollut kuin 
bensaan ja Jyväskylässä yhteen li-

hapiirakkaan. Matkavauhti oli ol-
lut niin kovaa kuin piikit kulki, 
eikä ongelmia lainkaan, vain Ya-
mahan pinnoja oli kiristetty jos-
sain vaiheessa, se kun oli aivan 
uusi. Illansuussa miehet kotiu-
tuivat ja pitivät Päijännekierrosta 
melko raskaana.

Eräänä kesänä äitini eno pyy-
si Hannua kesärengiksi Lappeen-
rannan liepeillä olevalle asuin-
mökilleen. Hannu saneerasi 
vajaassa kuukaudessa Jussi-enon 
liiterin uuteen uskoon ja sai pal-
kaksi sivuvaunullisen, oliivinvih-
reän, 1000 cc Harley-Davidsonin, 
vuodelta 1926! Jussi-eno oli ol-
lut sota-aikana, omien sanojensa 
mukaan, everstin arvoisena soti-
lasvirkamiehenä ja tuo Harrikka 
oli ollut hänen virka-ajokkinaan, 
jonka hän oli saanut sodan jäl-
keen lunastettua itselleen. Rekis-
terissä se oli ollut viimeksi vuon-
na 1955.

Kun rahaa ei ollut eikä paik-
kaa silloin Harleyn entisöintiin, 
niin Hannu laittoi sen myyn-
tiin. Kauppa onnistui pääkau-
punkiin ja vaihdossa tuli ikku-
nallinen kuudenhengen Willys 
Station Wagon. Olin mukana vie-
mässä Harleytä Helsinkiin ja ihan 

oikeaan paikkaan se meni, kella-
rikomeroissa näkyi pari saman-
tapaista jo ennestään. Ostaja oli 
nimittäin "Fiskis" Ekman, jolta 
kysyin yli kolmekymmentävuot-
ta myöhemmin tuon pyörän vai-
heista. Hän muisteli sen olleen 
saman, jota ammattientisöijä te-
ki neljä vuotta ja se komeilee jon-
kun kirjan kannessa, helmenval-
koisena.   

Jotain kautta oli tieto kan-
tautunut korviini, että eräällä 
maaratakuskilla oli myytävänä 
250-kuutioinen  ESO:n moottori. 
Tieto piti paikkansa ja tein kaupat 
Johannes "Taavi " Kallion kans-
sa, 300:n markan hintaan. "Taa-
vi" oli ajanut sillä varttilitraisten 
SM- pronssille ja voittanutkin joi-
tain kisoja.   

Tällä ESO:lla oli jännittävä ta-
rina, jonka Naskalin Jokke tiesi 
minulle kertoa.  Ilmeisesti tuon-
tisäännöstelystä johtuen oli ki-
sapyöriä vaikea hankkia siihen 
aikaan. Hyvinkääläinen maarata-
ajaja, Seppo Hänninen oli kuor-
ma-autoilija ja tarjoutui ajoon 
Hesaan, Silvolan tekojärvityö-
maalle. Pääurakoitsija olisi kel-
puuttanut Hännisen työmaallen-
sa, mutta vaati parempaa autoa, 
vanhan sijaan. Hänninen päätyi 

ostamaan Magirus-Deutzin, sil-
lä ehdolla, kiristäen, että myy-
jäliike toimittaisi myös kolme 
kilpapyöräksi soveltuvaa mootto-
ripyörää. Ja sehän onnistui, kun 
Magiruksen ja Jawan maahan-
tuoja oli molemmilla sama, Suo-
men Koneliike. Tarinan mukaan 
näitä puolikkaita olisi tullut Suo-
meen kolme kappaletta ja minulla 
oli lopulta 1/2 siitä määrästä, kun 
ostin vielä Frank Nymanilta puo-
limoottorin, kytkinremontin tar-
peisiin. "Taavin" mukaan Hänni-
selle itselleen tuli 500-kuutioinen 
vastaava moottri.

ESOon teimme rungon Pyrhö-
sen veljeksiltä ostetusta 175-kuu-
tioisen Husqvarnan rungosta, 
moottorinkiinnityksiä sopivas-
ti muokaten, Laaksosen Alen ko-
titalon kellarissa. Alen hitsatessa 
pitelin osia paikallaan, muual-
le katsoen, sillä seurauksella, et-
tä seuraavana aamuna en kyennyt 
lähtemään töihin ajallaan. Valo-
kaari oli heijastunut niin voimak-
kaasti valkoisesta seinäpinnasta 
niin, että silmäni olivat aamulla 
täynnä "hiekkaa". Vasta  puolen 
tunnin lämpöisen vesihuuhtelun 
jälkeen silmät aukenivat  ja työ-
hönlähtökin jo onnistui. Oppia 
siitäkin sai. 

Husqvarnan runko osoittau-
tui sittemmin liian heppoisek-
si ESO:n  moottorille.Vaihtaessa 
tuntui kuin takapää olisi taipunut  
sivulle ketjun puolelta, vedon al-
kaessa. Ei tuo moottori ihan ta-
vaton raketti kuitenkaan ollut, ei-
kä pitänyt ylikierroksista . Se piti 
kokea venttiiliremontin myö-
tä. "Taaville" oli käynyt samoin.   
Mutta  moottorin osat olivat ai-
van upeita, esim. kiertokangen, 
joka oli kiilloitettua takoalumii-
nia, olisi voinut häpeilemättä ja-
kaa vaikka palkintona. Herkkä 
laite takapotkulle se kyllä oli. Sain 
siitä elinikäisen trauman, kun 
potkaisin huolimattomasti nosta-
en jalkaani siten, että käynnistys-
poljin sai kunnon vauhdin ennen 
iskeytymistään keskelle jalkapoh-
jaa, niin voimalla, että saappaan 
pohja katkesi. Arastelen vieläkin 
nelitahtisen käynnistystä ja osit-
tain siitä syystä poistimme pot-
kaisukammen, vaikkakin myös 
sen takia, että se myös painoi aja-
essa aika pahasti sääreen.

ESO oli kyllä sympaattinen 
laite, vaikka talvella piti olla tark-
kana pakkasen kanssa, sillä öljy-
nä oli Castrolin 40 R  ja tuon ri-
siinipohjaisen öljyn jähmepiste 
oli muistaakseni -14°C. Olimme  

Tsekkiläinen Manet scootteri. ESO 250. Jawa 350 Six days. CCM 500cc.
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jouluaattona pukeneet jo vähän 
siistimmät vaatteet yllemme, yh-
teistä jouluateriaa varten, mutta 
emme malttaneet odottaa, vaan 
hipsimme ESO:n kanssa sinne 

"Polin kurviin", vetäisemään vie-
lä pari  kiekkaa kumpikin. Ko-
tiin  palattuamme totesimme, et-
tä kummallekin  oli palanut reikä 
housunlahkeeseen. Meidän te-
ryleenihousumme olivat sulaneet 
suojaamattomassa keskiputkessa. 
Onneksi niiden alla oli pitkät kal-
sarit, ettei muovi sulanut ihoon 
kiinni.

Tuo Hussen runko vaihtui 
myöhemmin oikeaan, hieman 
paikkailtuun ESO:n runkoon, jo-
ka löytyi Borgenströmin Eerol-
ta. HVA:n rungon osti Kasperin 
Pepe, joka oli pitänyt välivuosia, 
mutta oli jälleen innostunut ra-
kentamaan kisapyörää, 

kenties Päijänteelle?

Tuonaikaista rahanpuutetta 
kuvaa hyvin minun ajovarustei-
deni tila. Parangon Harrilta, jo-
ka ajoi jää ja maarataa, ostin van-
hat nahkahousut ja säröilevän 
kypärän, jalkineina etupäässä no-
kialaiset. Hurjapäisenä kuskina 
tunnettu Harri kertoi ajaneen-
sa Keimolassa TT-kisoissa cros-
si HVA:lla: "Suorilla mä jäin kuin 

tikku paskaan, mutta kurvissa 
mä otin ne aina kiinni."..... Kun-
nes tuli lipat ja ohimo asfalttiin: 

"Se oli kun olis lyönyt halolla pää-
hän",  jatkoi Harri.

Ja tuolla kolhitulla kypärällä 
jatkoin minä ajelujani!

Eräänä talvena olimme Han-
nun kanssa seuraamassa jäärata-
ajoja Porvoossa. Siellä oli sarjat 
autoille ja moottoripyörille. Pa-
rangon Harri saapui paikalle pu-
naisella kuussatasella Fiatilla, jon-
ka sisällä oli satapiikki Husqvarna 
ja hänen vanha isäukkonsa. Har-
ri oli irroittanut etupyörän ja oh-
jaustangon, takapenkin sekä apu-
miehen penkin autosta. Husse oli 
ahdettu viistosti sisään ja isäukko 
kyyristeli toisessa takakulmassa, 
sisäturkkeineen. Väkijoukko par-
veili Fiatin edessä, se näytti niin 
uskomattomalle, kuin auto oli-
si hitsattu pyörän ympärille. Har-
vaa siinä kiinnosti Leo Kinnusen 
Porsche.

Kallion "Taavilta" ostin seuraa-
vankin pyörän. Se oli alunperin 
Virran Jorin vanha kisapeli maa-
radoilta, jolla Jori otti SM-hopeaa, 
isossa urheilukoneluokassa.

Moottorina siinä oli Englan-
nissa viritetty 500-kuutioinen 

kaksisylinterinen Triumph Tiger 
Super Sportin moottori, jota Rafu 
Saastamoinen oli Suomessa vie-
lä viimeistellyt, Antero Ventonie-
men ohjeiden mukaan. Kone oli 
varustettuna kahdella 31:n mm:n 
Dellortolla ja imuilmankiihdytti-
millä. Pakoputkisto oli 2 yhteen 
ja reipas megafoni. Laturikin oli 
poistettu tehon lisäämiseksi ja ul-
kokurvin puoleinen jalkatappi oli 
laskettu hyvin alas. Akkua en tuo-
hon koskaan laittanut, vaan kak-
si yhteen niputettua 4.5 voltin lit-
teää paristoa riitti parin tunnin 
ajeluun. Runkona oli kait tuon 
250cc:n ESO:n alkuperäinen run-
ko. Nyt oli tehoa ja ääntä riittäväs-
ti...... ja jälleen ankara säästökuu-
ri 900 mk:n vekselin hoitamiseksi.

Ihmetystä herätti takaswin-
gin "kainalossa" oleva, ihan selvä 
kulumareikä, johon "Taavilla" oli 
järkeenkäypä selitys. Vaikka siellä 
pohjukassa olisi mukamas reilusti 
tilaa, niin kuitenkin nappularen-
gas venyy jo vajaassa 160 kmh:n 
vauhdissa tuuman ulos  päin, ren-
kaan ulkokehällä on niin paljon 
painoa. Ja toden totta, swingi oli 
hioutunut hiekan kanssa puhki.

Tuolla Triumphillakaan ei 
koskaan tullut lähdettyä oikeil-

le radoille, vaan tyydyimme kant-
tailemaan sillä vain lentokentän ta-
kamaastoissa, välttyen ihme kyllä 
isommilta kolhuilta. Erään kerran 
olimme menossa"Kerun" kautta, 
sivuteitä tuonne kentän taakse aje-
lemaan. Hannu ajoi ja minä olin 
vyöruusuna, kun lentokentän lie-
peillä siirryimme tukkitien tapai-
selle pikkutielle. Yht`äkkiä saap-
paanpohja vilahti kypäräni ohi ja 
samassa Hanski sanoi: "Nyt sat-
tui!" Hän pysäytti Trumpan, aset-
ti sen puuta vasten ja meni itsekin 
istumaan maahan, petäjään no-
jaten. Hannu oli hieman roikot-
tanut jalkaansa sillä matalalla jal-
katapilla ja saapas oli haukannut 
sateen tekemän kuopan reunaan, 
sillä seurauksella, että crossisaa-
pas repesi. Otin varoen saappaan-
varren jalasta ja riisuin hieman 
villasukkaa,mutta pujotin sen pi-
kaisesti takaisin. Isovarvas oli re-
vennyt ja kääntynyt ympäri, kynsi 
alaspäin. Juoksin parinsadan met-
rin päässä olevan Onnisen vah-
timestarin asunnolle soittamaan 
taksia, joka veisi hänet sairaalaan. 
Aika paljon oli tuuria, kun luut oli-
vat ehjät. Varvas oli revennyt kuin 
holkki ja kääntynyt ympäri. Kuu-
si tikkiä ja kolme metallihakasta 
siihen tuli ja lääkärin tuomio oli 

"kuukausi tanssimatta".

Tiukka tilanne sattui myös mi-
nulle lentokentän takamaastossa, 
jossa oli sodanaikaisia hävittäjä-
suojien ja ilmatorjunnan huolto-
teitä. Siellä oli myös vasemmalle 
kääntyvä hiekkatie, joka muistut-
ti hieman oikealla radalla olevaa 
kaarretta, johon ajoimme omas-
ta mielestä aikamoisella vauhdil-
la. Ja  takaisin päin palaillessa piti 
koko ajan muistaa se oikeanpuo-
leinen jalkatappi, joka oli niin  al-
haalla, ettei oikealle voinut jyr-
kästi kääntyä. Vauhtia minulla 
oli kuitenkin palatessakin melko 
reippaasti, kun yht`äkkiä metsä-
tiellä vastaan tuli auto! Ei juma-
lauta!! Painoin jarrua ja näytti 
siltä, että nyt mennään keskeltä 
yli, mutta vaistomaisesti pudotin 
kakkosen sisään ja annoin kaasua, 
sillä sain pyörän pystysladiin  ja 
koukattua juuri alta pois. Huoma-
sin kuitenkin, että saappani hipai-
si puskurin kulmaan ja mietin..... 
jäiköhän siihen jälki ?  Palasin ta-
kaisin, nähdäkseni, että lokasuo-
ja oli sisällä ja 2/3 osaa puskurista 
oli rusetilla. Taka-akselin pään oli 
täytynyt kolhaista huomaamatta 
puskurin kulmaan, ei sellaista jäl-
keä ihan saappaanhipaisulla saa 
aikaiseksi. Naapurin pojat olivat 
kuulleet Trumpan jytinän linnun-
tietäkin yli kilometrin päähän 

ja lähteneet katsomaan ajeluani, 
mutta tulivat arvaamatonta reit-
tiä... ja vielä kiitoradan poikki... 
prrk! Maksumiehen osa lankesi 
minulle, auto oli aika uusi Coro-
na, onneksi isä Ali-Kovero otti ti-
lanteen rauhallisesti ja peltiseppä 
Luoto laittoi sen uuden veroisek-
si. Joku uteli, miksen väistänyt si-
vummalle? Ei se ollut mahdollista, 
puut olivat kuin rima-aitaa siinä-
kin vauhdissa.

Toinen kommellus minulle kä-
vi, kun olin armeijasta lomalla ja 
lähdin sunnuntaipäivänä Trump-
paa ulkoiluttamaan, Erkylän Luk-
kojen crossiradan liepeille.Maali-
suoralla  oli leveämpi kohta, jossa 
tein mukamas näyttävää kurvia 
hyvässä sladissa, huonompi juttu 
oli se, että pinnalle oli tullut esiin 
päälaen kokoinen maakivi, joita 
ei Lukoilta puuttunut. Takapyö-
rän osuessa tuohon kiveen mat-
kamme  jatkui......ylös päin! Olin 
ilmassa kasvot kohti sinitaivasta 
ja näin satulan lentävän vielä kor-
keammalla. Putosin selälleni ja 
jostain putosi raskas Trumppa sy-
liini, jotenkin ihmeellisesti satut-
tamatta minua lainkaan. Paikalla 
oli joitakin tuttuja poikia, katsel-
len epätietoisen näköisinä, mi-
tä tuosta seuraa? Kiinnitin satu-

HT500. Honda XL 250. Kirjoittaja, ikäänkuin Jaques Tatin herra Hulot 
ja 1000cc H-D 1926. 

Hannu kanttaa (vaunun alla pönkä).
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lan ja ilmoitin pojille harjoitusten 
jatkuvan, ihmetellen itsekin, ettei 
käynyt kuinkaan.   

Iltajunalla matkustin takaisin 
Vaasaan isänmaata turvaamaan, 
aivan kunnossa. Mutta aamulla 
herätessäni ei vasen käsi eikä jal-
ka suostuneet yhteistyöhön muun 
kropan kanssa ja vastaanotolle 
oli hakeuduttava. Lääkärinä oli 
kahdeksankymppiseltä näyttä-
vä kaljupäinen ukko, joka näyt-
ti samalta kuin Hyvinkäällä ol-
lut kutsuntalääkäri. Kun kerroin 
edellispäivän mällistäni, niin uk-
ko otti ranteestani kiinni ja pyö-
räytti käsivarren vauhdikkaas-
ti ympäri, todeten ettei mitään 
ainakaan poikki ole. Hän meni 
pöytänsä ääreen ja kirjoitti pa-
ri lappusta, ojensi ne minulle mi-
tään puhumatta ja viittasi..... ulos! 
Ulkorapulla katsoin mitä nuo pa-
perit olivat, ensimmäisessä luki  

”2 pv vapaata ulkopalveluksesta” 
ja toinen oli pehmeän leivän kort-
ti!! En tiennyt, olisiko pitänyt it-
keä, vai nauraa?

Jossain vaiheessa tuli Tri-
umphin myynti ajankohtaisek-
si ja Elon Kimmo ilmoittautui 
ostajaehdokkaaksi. Lähdimme 
Kimmon kanssa koeajolle tuon-
ne lentokentän suuntaan, olin oh-

jaksissa ja Kimmo takanani, kun 
teollisuusalueen laidalla Trump-
pa mossahti, oikein kuuluvas-
ti. Taluttelimme pyörän kotiin ja 
seuraavina päivinä konetta pur-
kaessa, totesimme keinuvivun 
katkenneen ja lyöneen nostimet 
solmuun. Eipä ollut rahaa tehdä 
noin suurta remonttia, mutta on-
neksi Koskisen Pekka halusi ostaa 
nuo moottorin osat. Pekalla oli 
tavallinen Triumph Tiger, mutta 
hän ei koskaan saanut sitä noilla 
viritysosilla toimimaan. Olin hy-
villäni, että kone laukesi ennen 
kuin Kimmo sitä ehti ostaa, et-
tei hajonnut Kimmolta viikon ku-
luttua. Olisi jäänyt molemmille 
huono maku. Minulle jäi ESO:n 
koneeseen nyt sen alkuperäinen 
runko, johon moottori nyt asen-
nettiin.

ESO:n myin sittemmin Turu-
sen Penalle  ja Pena aikojen kulut-
tua nuorisolle. Hän tuli myöhem-
min katumapäälle ja yrittäessään 
jäljittää tuota harvinaisuutta, 
mutta se oli totaalisesti kadonnut.

Hyvä lapsuuskaverini Weck-
mannin Kake oli ostanut eräänä 
kesänä Viuhkon Ykältä 175-kuu-
tioisen MZ:n ja yllytti välittömästi 
minua kanssaan reissuun. 50 mk 

sekin oli maksanut ja ihan käynti-
kunnossa. No eihän siinä pitkään 
mietitty, kun oli vähän vaatteita ja 
hammasharja repussa, niin me-
noksi ja keula kohti Itä-Suomea.

Ei kauas tarvinnut ajaa, havai-
taksemme, että Mitsin tehot olivat 
jääneet Viuhkon Ykän nuoruus-
vuosille. Kihnuttelimme kuiten-
kin Joensuuhun pariksi päiväksi 
ja sieltä suuntasimme kohti Jy-
väskylää. Jossain Joensuun ja Var-
kauden välillä tyhjeni takarengas, 
jonka karsea kunto ilmeni vas-
ta tässä vaiheessa. Kakelta oli os-
tohuumassa unohtunut vilkaista 
renkaita paremmin, sillä takapyö-
rän roiskeläppää nostettaessa ha-
vaittiin kankaiden olevan näky-
vissä. 

Onneksi kohdallamme oli ky-
läkauppa, josta saimme soitettua 
Joensuuhun rengasliikkeeseen. 
Liikkeestä neuvottiin ottaamaan 
rauhallisesti, sillä kahden tunnin 
kuluttua pysähtyisi bussi kohdal-
lamme  ja toimittaisi meille ren-
kaat. Ja niin tapahtui, vaihdoim-
me kuskin kanssa renkaat rahaan 
ja saatoimme jatkaa matkaamme. 
Hienoa toimintaa syrjäseudulla.

Matkakassaan teki aikamoi-
sen loven ukkonen, joka repe-
si kunnon rankkasateeksi ja jou-
duimme yöpymään olosuhteiden 

pakosta motellissa Naarajärvel-
lä. Jäimme kuivattelemaan itse-
ämme ennen matkan jatkamista, 
sillä farkkuasussa rajuilman lä-
pi ajaessa ei kuivaa kohtaa jäänyt, 
pienintäkään.

Matkamme jatkui seuraavana 
päivänä kiertäen Jyväskylän kaut-
ta kohti etelää. Ei pyörään mitään 
teknisiä ongelmia tullut, mutta 
Kake muistutti vielä vuosikym-
menten jälkeenkin :"Muistatkos 
kun ajettiin sen rättärin kanssa 
kilpaa? Joskus päästiin alamäes-
sä rinnalle!" Niin väljä se mootto-
ri oli, mutta se oli eka Mitsireissu.

Perheen perustaminen tu-
li ajankohtaiseksi ja pyörät saivat 
jäädä rauhaan. Perheauto piti saa-
da ja se ensimmäinen oli klassi-
sesti voimistelu- ja urheiluauto Fi-
at 600, jolla teimme vauhdikkaan 
lomamatkan Pohjois-Norjaan 
n.70 km:n matkanopeudella, mi-
nä, vaimo ja kolmevuotias tyttö 
sisällä, makuupussit ja teltta kat-
totelineellä. Kiersimme Suomen 
länsirannikkoa ylös Kilpisjärven 
kauttaTromsöön ja tulimme Neu-
vostoliiton rajoja hipoen itäpuol-
ta alaspäin. Lähes 4000 km tu-
li reissulle mittaa ja kotipihaan 
päästyämme vaimo totesi lako-
nisesti: "Ohitimme matkalla kak-

si mopoa ja traktorin".  Ei me siis 
viimeiseksi jääty, mutta oli tuo sa-
taseitenvitonen Mitsi kuitenkin 
aavistuksen nopeampi.

Hondalta tuli kauppoihin 
myyntiin uutuusmalli, 250 XL ja 
semmoinen Hannun piti saada. 
Eikä mennyt kauaa, kun XL sai 
hieman lisää virettä koneeseen, 
mutta muuten se pysyi aika va-
kiona. Aikansa polkuja koluttu-
aan Hannu päätti osallistua Päit-
sille, B-luokkaan ja itse lupauduin 
huoltoon. Kun kisapäivän aamu 
koitti, suuntasimme nokan koh-
ti Helsinkiä, Oulunkylän Hankki-
jan pihaan. Huoltoautona minulla 
oli Hannun pyörien kuljetukseen 
hankkimaToyota Crown pic up 
ja mukaani huoltoon repsikak-
si  houkuttelin Weckmannin Ka-
ken. Olimme katsoneet valmiiksi 
kaikki huoltopaikat reitin varrel-
ta, jonne meidän olisi ehdittävä, 
tankkaamaan ja rasvaamaan ket-
jut. Olin ostanut juuri kauppoihin 
ilmestyneen uutuuden, tupakan-
sytyttimen pistokkeeseen liitet-
tävän halogeeni-käsivalaisimen. 
Kun asetin sen yöllä hankeen, va-
laisemaan valkoisen pic up:in kyl-
keä, niin Hannu kehui huoltopis-
teemme näkyneen  todella kauas, 
toisten yrittäessä epätoivoises-

ti etsiä omaa huoltoautoaan pi-
meässä, pitkästä autojonosta. Ja 
joitakin vuosia myöhemmin tuo 
hyväkuntoinen Toyota Crown 
pic up oli sekin siirtynyt minun 
omistukseeni.

Päitsillä oli silloin oli kolme 
kahdentunnin lepoaikaa, huol-
totauko mennen tullen Lahdessa 
ja yöllä huoltotauko Muuramen 
Essolla. Kisa sujui Hannun koh-
dalta hyvin ja tankkauspisteisiin-
kin ehdimme ajoissa, kunnes aa-
mulla aikaisin odottelin turhaan 
hänen ilmestymistään pitkältä 
maasto-osuudelta. Oli hyvin epä-
tietoinen olo, kun miestä ei ajal-
laan kuulu, mutta ei sovitusta pai-
kasta voi poiskaan lähteä.Viimein 
velipoika ilmestyi metsästä, hän 
oli kaatunut jäisellä märällä tiellä, 
seurauksena puolan kastuminen. 
Kuivaamiseen ja käynnistelyyn 
oli hukkaantunut 45 minuuttia.  
Honda sai meiltä nyt vielä CRC 
suihkeen ja Hannu ampaisi kii-
ruusti pitkälle siirtymäosuudelle, 
asfalttipintaiselle päätielle, kään-
täen kaasun pohjaan.Yritin py-
sytellä Hondan matkassa, mut-
ta Hannu jätätti minua, vaikka 
Crownin mittari näytti 130 km 
tunnissa. Loppuosuus meni ai-
van hyvin ja Hannun sijoitus oli 

Suzuki DR400. Triumph Tiger Cup 200cc trial. Vicky muuttaa Espooseen.
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luokassaan neljäs, vesiharmeis-
ta huolimatta. Reissu oli rank-
ka,1½ vuorokautta yhtämittaista 
ajoa, aina välillä pakkaseen ja ta-
kaisin lämpöiseen autoon. Se rau-
kaisi aamuyöllä makeasti ja Ka-
ke nukkui, vaikka se oli pestattu 
pitämään minua hereillä. Mut-
ta oli retki koulinut Hannuakin, 
fyysinen väsymys, unenpuute, 
kylmyys, märkyys ja kura saivat 
miehen näyttämään noin sata-
vuotiaalta maalissa. Myöhemmin 
tuo XL muokattiin crossikäyttöön, 
reippaasti viritettynä ja Mikkolan 
Heikin entiseen tehdas-Husqvar-
nan runkoon sovitettuna. Mut-
ta siinä versiossa tehoa oli jo niin 
paljon, ettei vaihdelaatikko tahto-
nut  kestää.

Päijänneajoon oli lisätty sivu-
vaunuluokka aivan 80-luvun al-
kuvuosina. Sinne Hannun sil-
loinen tallikaveri Alikon Kari 
kovasti mieli ja yllytti Hannun 
purkkiorjakseen.  Kari hommasi 
400-kuutioisen Suzuki DR:n, jo-
hon pojat värkkäsivät sivuvau-
nun ja harjoittelivat ahkerasti Lu-
koilla sekä talvisilla tukkiteillä, 
jossa  Hannu kertoi rajojen löy-
tyneen, kun oli Suzuki pari ker-
taa käynyt katollaan. Karin setä 
Antti oli eräässä maanrakennus-

firmassa kymppinä ja sai sieltä 
"sponssina" meille doppeli-Transi-
tin huoltoautoksi. Samaisesta fir-
masta tuli pari muutakin tuttua 
kaveria huoltoporukkaan ja nyt 
meillä oli neljän hengen huolto-
ryhmä. Kisaohjelmaan oli jo täl-
läkertaa tullut yöpyminen Jout-
sassa Joutsenlammella. Kari oli 
nopea, huipputaitava kuski, mut-
ta hän valitteli köyhyyttään, kun 
ei pystynyt hankkimaan isompaa 
pyörää. Sillä hän väitti 750-kuu-
tioisten  pyssyjen jättävän heidät 
kuin seisomaan pienillä kyläteil-
lä. Uskottelimme Karille pienestä 
painosta olevan varmasti suurta 
hyötyä lumisilla osuuksilla. Ja etu 
se keveys olikin, niin kuin enna-
koimme, sillä Kari ja Hannu ajoi-
vat selvään voittoon. 

He ajoivat vielä jonkun ai-
kaa parina sivuvaunu-crossiakin 
750-kuutioisella Yamahalla. Kari 
ajoi vielä toistamiseen voittajaksi 
Päitsillä samalla Suzukilla uuden 
parinsa Niemisen Penan kans-
sa, joka jatkoi Karin purkkiorjana 
myös crossissa.

Omaa kalustoa minulla ei ol-
lut vuosiin perheen perustamisen 
aikoihin, mutta ei se tarkoitta-
nut, että etäällä olisin ollut moot-

toripyöristä. Hyvinkään moot-
torikerhon järjestämissä crossin 
MM-kisojen talkoissa olin mel-
ko aktiivisesti mukana, joka vuosi. 
Kaksi tuttavaani perustivat moot-
toripyöräilyyn suuntautuneen 
erikoislehden, sillä tarjonnassa oli 
siihen aikaan musta aukko alan 
lehdistössä.Tuo julkaisu tuli tun-
netuksi nimellä MP-lehti. Osal-
listuin tämän lehden kuvituksiin 
sekä taittoon, valokuvasin ja kier-
telin keräämässä tilauksia ympäri 
Suomenmaan, kokoontumisissa 
ja kaikkien lajien kilpailutapahtu-
missa. Ja kaikki tämä talkoopoh-
jalta. Nykyään tuo julkaisu tunne-
taan nimellä Moto 1.

Jos itselläni oli taukoa pyöri-
en suhteen, niin Hannu piti tiu-
kasti harrastusta yllä. Hän osti 
Hoffrenin Paavolta 350-kuutioi-
sen BSA B 40:n osina ja entisti 
sen sekä jollekin kaverilleen vie-
lä toisen samanlaisen. Se ei ollut 
aivan yhtä yksinkertaista kuin 
nykyään. Osia tarvittaessa piti 
kirjoittaa johonkin alan firmaan 
Englantiin, onko heillä kyseistä 
artikkelia? Jos sieltä tuli myöntä-
vä vastaus, niin sitten tehtiin kir-
jeellä tilaus. Firmasta lähetettiin 
lasku osista ja se piti käydä pan-
kissa maksamassa, minkä jäl-

keen piti postittaa Englantiin ko-
pio maksetusta laskusta. Osien 
toimitustapaa en tarkkaan muis-
ta, mutta ainakin pakokäyrän 
olen käynyt hakemassa Helsin-
gistä meritullista.

Hannun  tallissa pääsi ihai-
lemaan kaikenlaisia kulkimia, 

"pappis" oli tallimopona, mut-
ta useimmat olivat aika urheilul-
lisia, kilpakäyttöön tarkoitettuja 
pyöriä.

John Banks ajeli crossin MM-
sarjaa, väläytellen 500-kuutioisel-
la BSA-pohjaisella CCM-pyöräl-
lä, ennakoiden nelareiden uutta 
tulemista ja niinpä niitä tuli kak-
si kotikaupunkiimmekin. Ennen 
pitkää toista tarjottiin Hannul-
le ja hän myös lunasti sen itsel-
leen. Melkoisia ranteenvenyttäjiä 
oli muitakin, oli 500-kuutioinen 
Åberg Yamaha, sekä omatekoi-
nen  HT500, jossa oli piristet-
ty Yamaha XT:n 500-kuutioinen 
moottori Sundströmin Ekin en-
tisessä tehdashussen rungossa. 
Oli 500-kuutionen 4-tahti crossi-
Husqvarna, kuin myös 500-kuuti-
oinen 4-tahti enduro-Husqvarna. 
Eikä 600-kuutioinen 4-tahti cros-
si-KTM:kään ollut löysemmästä 
päästä.

Samassa tallissa satapiikki 
Honda Elsinore vietti yhden ke-
sän ja samoin siellä asusteli aikan-
sa samankokoinen enduro-Hus-
qvarnakin. CZ-crossipyöriäkin 
oli kolme kappaletta, joista kak-
si 250-kuutioisia ja yksi nelisata-
nen. Trialpyöriä oli ainakin kol-
me, mm. 280-kuutioinen SWM, 
osakasasta rakennettu 350-kuu-
tioinen Bultaco, jonka palikat 
osoittautuivat myöhemmin har-
vinaisiksi tehdaspyörän osiksi, se-
kä kahvilikööripulloon vaihdet-
tu 200-kuutioinen Triumph Tiger 
Cup -osakasa, josta Hannu ra-
kensi trial-version. Samankaltai-
sen joita  Sammy Miller muokkasi 
pajassaan Englannissa. Tällä sa-
maisella Triumphilla Hannu voit-
ti sittemmin Linköpingissä Clas-
sic Trial Cupin B-luokan. Yhden 
melko siistin K-125 -pyöränkin 
hän pelasti joutumasta kaatopai-
kalle, jonkun työkaverinsa tallin-
siivouksen yhteydessä. Niin kuin 
kalustosta voi päätellä, hän myös 
kilpaili, moto-crossissa, luotetta-
vuusajossa ja trialissa.

Nykyään hänen tallis-
taan löytyy jo rauhallisempaa 
kalustoa,kuten Jawa Babette , 650 
cc sivuvaunu-Dnjepr, museokat-
sastettu Triumph Tiger, sekä MZ 
ETS250/1 G5.

Yhdeksänkymmentäluvun al-
kupuolella, laman vaikutuksesta 
työelämä rauhoittui ja olin saanut 
vuokrattua tallin asuinyhtiöstäni, 
edulliseen hintaan ja se mahdol-
listi jälleen oman kaksipyöräisen 
hankinnan.  Entisöinti kiinnosti 
ja tutkailin Keltaista pörssiä sopi-
van projektin löytämiseksi. Anja-
lan suunnalla oli tarjolla Zündapp 
KS 75 kevytmoottoripyörä, jo-
ta lähdinkin katsomaan. Peril-
lä odotti suuri riihi, jonka lattia-
pinta oli täytetty moottoripyörillä 
ja katosta riippui narujen varassa 
toinen kerros, kaikenlaisia kevy-
empiä kulkimia. Zündapp osoit-
tautui kovin puutteelliseksi ja 
mielenkiintoni laimeni siihen, 
mutta katosta roikkui melko ou-
don näköinen laite. Se osoittau-
tui Victoria Vicky Luxus -merk-
kiseksi mopediksi vuodelta 1959 
ja siitä saimme väännettyä kaupat 
aikaiseksi tuon kymenlaaksolai-
sen harrastajan kanssa. Varaosik-
si sain vielä vuotta vanhemman 
puutteellisen raadon, joka oli var-
maan pelastettu huussin alta, haju 
oli senmukainen, mutta joitakin 
osia siitä sai ja pelastus kannatti.

Talvi meni ahkerasti Vikiä lai-
tellen ja kesällä sain sen huomau-
tuksitta museokatsastettua Hä-
meenlinnassa. Ajelu Vikillä jäi 

Monark Topper "cafe racer". MZ RT/3  125cc -62 . IC typ56  1962.



18 19

melko vähälle, ja varmaan kym-
menen vuoden riihisäilytyksen 
jäkeen myin sen Muotialan Jussil-
le  ja säilytyspaikkana sillä on ny-
kyään Espoon automuseo.

Seuraava projekti jo poltteli 
mieltä ja taas oli Keltainen pörssi 
selailtavana. Joku tarjosi ostetta-
vaksi oranssinväristä 125cc:n MZ 
RT/3:sta vuodelta -62. Se alkoi 
kiinnostaa ja soitin myyjälle Ilo-
mantsiin. Pyörä oli myyjän mu-
kaan kunnossa, vain pakokäyrä 
puuttui, sen kun laittaisi, niin peli 
olisi valmis ajoon.

Niin paljon tuo kiinnosti, että 
lähdin matkaan peräkärryn kera 
jo päivää aiemmin, yöpyen Ruh-
karannassa. Päivemmällä tapasin 
myyjän sekä Mitsin viininpunai-
sen raadon. Itku meinasi päästä, 
oli laite niin kaukana puhutusta 
kunnosta, ja kun kysyin ilmoituk-
sen ja nykyisen värityksen ristirii-
dasta, niin myyjä totesi sen kyl-
lä olleen oranssi "ennänkuin myö 
se reipullolla mualattiin ". Melkoi-
sen pettyneenä tein kuitenkin kau-
pat raadosta, kun yli neljäsataa  ki-
lometriä oli tänne kärryn kanssa 
ajeltu. Papereitakaan ei tuohon hä-
tään löytynyt, mutta myyjä lupasi 
toimittaa ne minulle jälkeen päin, 

mikä sekin osoittautui vain haa-
veeksi. Entistys sujui ilman isom-
pia ongelmia, mutta papereita ei 
vain kuulunut ja tarkemmin ajatel-
tuna ei niitä kannattanut odottaa-
kaan. Myyjä oli varmasti harras-
tanut aiemmin tosissaan vanhoja 
ajoneuvoja, sillä autojakin oli usei-
ta pitkän katoksen suojissa, mutta 
nyt näytti kaveri jo melko ryvetty-
neeltä apassilta. 

Kirjoitin itse totuudenmukai-
sen tarinan paperille ja annoin 
sen kaverini vaimolle, joka työs-
kenteli silloisessa ARK:ssa, kysy-
äkseen esimiehiltään mielipidettä, 
josko Mitsin saisi noilla tiedoil-
la rekisteriin. Riitta kertoi tuon 
selostuksen joutuneen "hanka-
lien asioiden lautakunnan" ar-
vioitavaksi, jossa kaikki olivat 
yksimielisiä puoltamaan rekiste-
röintiä, paitsi yksi tuomari, joka 
vaati puuttuvan rekisteriotteen 
sijasta tullaustodistusta vuodel-
ta -62!  Hän tiesi varmaan sellai-
sen löytymisen mahdottomak-
si.  Otin yhteyttä sitten Ylämyllyn 
automuseoon, joka oli saanut 
Pohjois-Karjalan lääninhallituk-
sen hävitettävät kantakortit, lah-
joituksena mobilisteille.  Museol-
ta tulikin mieluinen puhelu, jossa 
iloinen neitonen kertoi pyöräni 

kantakortin löytyneen heidän ar-
kistostaan ja he lähettävät siitä 
kopion minulle, 166 mk:n hin-
taan. Se oli etsintäpalkkio penko-
misesta ja raha menisi paikallisel-
le mobilistikerholle. Nyt alkoivat 
asiat sujua. 

Museokatsastukseen vein 
RT:n hyvissä ajoin Keravalle, Kos-
ken Vekan pihaan. Veka kierte-
li peräkärryä tyytyväisen näköi-
senä, mutta kertoi lopulta tuon 
kirkkaan bensaletkun aiheutta-
van välittömästi sanomista, kun-
han toinen katsastaja, Remeksen 
Kalevi saapuu. Menin autoon ja 
otin RT:n omistajan käsikirjan 
taskuun, kääntäen kaasuttimen 
kuvan valmiiksi esiin.  Ja juuri 
niin siinä kävi, kuin Veka oli ar-
vannut. Remes huomautti välit-
tömästi kirkkaasta bensaletkusta 
ja itse saatoin esittää vastaiskuna 
kuvan edistyksellisestä MZ:n kaa-
suttimesta, jossa komeili kirkas 
muoviletku jo vuonna -62.  Muu-
ta huomauttamista ei sitten löy-
tynytkään ja Mitsi pääsi pitkän 
tauon jälkeen taas haukkaamaan 
asfalttia.

Mopoprojektikin  kiinnos-
ti jälleen ja silmiini osui Keltai-
sessa pörssissä, Monark Topperi-

en myynti-ilmoitus. Sain Petäjän 
Ekin innostumaan Husqvarnan 
moottoreilla varustetuista Top-
pereista, sillä osia kuului olevan 
enemmänkin. Suuntasimme sun-
nuntai aamuna auton kohti Hä-
meenlinnaa ja jossain Aulangon 
takana meitä odotti parikymppi-
nen nuorukainen pihallaan ja täl-
lä kertaa puheet pitivät paikkansa, 
meillä oli nyt paluumatkalla pe-
räkärryssä osia ainakin kolmeen 
mopoon. Totesimme lähtötilan-
teen varsin hyväksi. Eki suunnit-
teli jo oikeaa entistystä, mutta it-
se halusin rakentaa cafe racerin 
tyyppisen Topperin, lähinnä tan-
kin muodon innoittamana. Mo-
narkia oli hauska rakentaa, kävin 
Vammalasta ostamassa valuvan-
teet ja muokkasin omatekoisen 
satulan TT-satulan kaltaiseksi ja 
jostain löytyi vanhan sporttimo-
pon pienenpieni etukate. Mega-
fonia hieman muistuttava äänen-
vaimenninkin löysi paikkansa 
Husqvarnan moottorin jatkeena. 

Kun haimme jotain osaa Kau-
niaisista, Muotialan Jussilta, niin 
huomasin Husqvarnan moottorin 
lohkot, jotka olivat jo jalkatapein 
varustetusta, vähän uudemmasta 
mallista. Silloin sytytti, eihän ca-
fe racerissa voi polkimia olla, nuo 

lohkot oli saatava. Jussi luopui 
osista ilman uhkailuja, annoin jo 
valmiiksi tehdyn  moottorin Ekille 
ja hän rakensi minulle tuon jalka-
tappiversio-moottorin. Näin meil-
le tuli kaksi täysin erilaista Toppe-
ria samasta romukuormasta.

Muutaman vuoden kulut-
tua olin Järvenpäässä rompeto-
rilla, kun vastaani tuli tuo Man-
ne TV:stä tuttu Santeri A. Santtu 
oli minulle tuttu jostain takavuo-
sien lauluhommeleista ja jäim-
me hetkeksi rupattelemaan. Sant-
tu kysyi,tietäisinkö missään vähän 
erikoisempaa mopoa, pitäisi saa-
da semmoinen Fiat 850 coupelle 
tallikaveriksi. Kerroin Santulle et-
tä apu on lähellä, minulla on jou-
tavana vanhan TT-pyörän oloinen 
Monark Topper, jota yritin par-
haan kykyni mukaan hänelle ku-
vailla. Santtu uteli hintaa ja kun 
kerroin sen, hän otti lompakon 
taskusta, vilkaisi sisältöä ja pyysi 
tuomaan mopon iltapäivällä Hy-
rylän Riihikallioon. Siellä Santtu 
oli vastassa ja yllättyi sen nähdes-
sään: "Jumankauta miten hieno"! 
Se oli elämäni nopein kauppa.

Suurempaa Mitsiä alkoi mie-
leni halajamaan ja taisi Keltaises-
ta pörssistä löytyä sekin ilmoitus, 

jossa kerrottiin pääkaupunki-
seudulla myynnissä olevasta 250 
TS:n aihiosta, jonka runko oli 
Kilossa ja moottori Lauttasaa-
ressa. Kirkkonummelaisen kai-
man kanssa syntyivät kaupat su-
juvasti ja tuosta puutteellisesta 
TS:stä syntyi hieman muokat-
tu ajopyörä, useiksi vuosiksi, to-
sin 4-vaihteinen TS:n kone vaih-
tui myöhemmin saksasta tuotuun 
5-vaihteiseen ETZ:n moottoriin, 
300-kuutioiseksi porattuna.

Klaukkalasta ostin saksalaisel-
ta kaverilta, entistetyn 350 cc IC:n 
typ 56 vuodelta -62. Sen entistys 
osoittautui melkoiseksi feikik-
si ja saneerasin sen toiseen ker-
taan . Se sai Kolin Jokelta uuden 
mustan pulverimaalauksen ja kä-
sinmaalatut kultaraidat vetäisin 
itse. Äänenvaimentmien kanssa 
sattui hyvä tuuri. Ihmettelin vai-
mentimesta kuuluvaa outoa ään-
tä ja kun sitä avaimella kilautti, 
se vain mossahti. Osoittautui et-
tä lähes tuuman syvyiset lommot 
oli täytetty Plastic paddingilla ja 
maalattu mustaksi. Olin saanut 
Lehtosen Jussilta varaosapyöräksi 
vähän vanhemman IC:n raadon, 
jossa oli hyväkuntoiset kalanpyrs-
tövaimentimet, kun tässä omassa-
ni - 62:sessa oli sikarinmalliset.

TS 300 special -76. BSA B40 350cc -61.
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Nuo kalanpyrstöt olivat muka-
namme rompepäivillä myynnis-
sä ja eräs kaveri niitä kiinnostu-
neena käänteli. Hän sanoi omassa 
IC:ssään olevan vääränmalliset, to-
sin hyväkuntoiset sikarivaimenti-
met.  Sovimme tuon muuruveteläi-
sen motoristin kanssa vaihtokaupat. 
Näin saimme kumpikin oikeanlai-
set ja hyväkuntoiset äänenvaimen-
timet pyöriimme. Tuo IC muuttui 
sittemmin pääomaksi, kun vaih-
doin sen erään urakoitsijan kanssa 
asuntomme lattiaparketteihin.

Tämän IC:n katsastuksen yhte-
ydessä, otetta kirjoittaessaan kat-
sastusmies kysyi minulta: "Mikä 
on CCCP, onko se Tsekkoslovakia?" 
Silloin aattelin itsekseni: "Ei oo tot-
ta, miehenhän pitäisi olla vähin-
tään teknikko"!

Heräteostokseksi luokitel-
tu kauppa tehtiin Seinäjoen Hal-
kosaaressa, BMW F 650 pyörästä 
vuodelta -95, jolla ajelut jäivät hy-
vin vähäisiksi. Tallin täytteenä se 
on seisonut jo muutaman vuoden, 
sinänsä hyväkuntoinen pyörä. Si-
tä ei oikein kehtaa muokkailla ei-
kä sillä ajaessa ole sitä samaa fiilis-
tä kuin Mitsillä matkaillessa. Tuolla 
BMW:llä tein ainoastaan pari vä-
hän pidempää reissua ja nekin ko-

tomaassa eikä nurkka-ajoakaan 
paljon kertynyt, joten se on ollut 
joutavana jo jonkin aikaa. 

Wikholmin Ekiltä ostin  -84:n 
MZ ETZ:n ja se sai hieman enduro-
vaikutteita, sekä tuon 300-kuutioi-
sen moottorin, entisen matka-TS:n 
siirtyessä kilparadoille, "Kaanaan 
kahinapyöräksi", muodonmuutok-
sen kokeneena  ja Ekin entisellä 
moottorilla varustettuna. 

Veljeni Hannu on rakentanut 
joka ainoan tässä tarinassa esiinty-
vän pyörän moottorin, jotkut jopa 
useampaan kertaan ja hiukan vie-
lä kavereillekin. Omista pyöristäni-
kin vain Topperin moottorin kasa-
si Eki, muut ovat Hannun käsialaa. 
Ja vaikka hän myös kilpailikin, niin 
rakentelu ja pyörien parantelu on 
ollut hänelle se juttu. Samoin se on 
ollut itselleni, vaikka en koskaan 
ajanut kilpaa kuten Hannu, enkä 
hänenlaisensa tekniikkataiturikaan 
ole.

Ajankohdat tarinassani varmas-
ti poukkoilevat, sillä kukaan ei voi 
tarkasti muistaa missä aikajärjes-
tyksessä nämä pyörät meillä olivat. 
Mutta kaikki ne ovat talleissamme 
asuneet ja joku siellä olleista on var-
masti jäänyt vielä unholaankin. ■

Vuosien 1951–86 välisenä ai-
kana tuotiin maahamme noin 

21 000 IFA/MZ moottoripyörää. 
Tuonnin huippuvuodet ajoittu-
vat vuodesta -51 aina vuoteen -67, 
jolloin senaikainen maahantuoja 
Oy Auto-Ala AB lopetti toimin-
tansa, kun Japanin ihmeet valloit-
tivat voimalla ensin moottoripyö-
rä- ja pian myös automarkkinat. 
Wartburg-autojen maahantuoja 
Oy Rego AB toi  1968  maahan 
ja tyyppikatsastutti kolme MZ-
mallia, mutta ei aloittanut maa-
hantuontia. 1976 MZ:ien maa-
hantuonnin aloittanut ja 1985 
lopettanut Bensow Oy oli vii-
meinen säännöllisestti toiminut 
MZ:ien maahantuoja. Vaikka sen 
jälkeenkin Zschopaun satakieliä 
toivat eri yrittäjät ja kaikki meni-
vät hyvin kaupaksi, maahantuon-
ti rajoittui yksittäisiin eriin. 

Japanilaisten pyörien tulo  
1960-luvulla söi Euroopassa val-
mistettujen pyörien myyntiä, jol-
loinmonet tehtaat joutuivat lopet-
tamaan tuotantonsa. Erityisesti 
englantilaisten pyörien kohdalla 
konkurssiaalto oli suuri.

Zschopaussa MZ:n tehtaalla 
tuotanto jatkui, kehitystyötä jat-
kettiin ja kaksitahtiselle sirkut-
tajalle löytyi markkinoita kautta 
maapallon.

Kun 1990-luvun taitteessa 
DDR liitettiin länsi-Saksaan, niin 
tehtaan vaikeudet alkoivat (siitä 
huolimatta, että esim. vielä vuon-
na 1990 valmistui yli 62 500 MZ:iä) 
. Tehdas siirtyi kansan omistamia 
yhtiöitä yksityistävän Treuhandin 
hallintaan, joka melko pian myi 
hyvin toimivien kaksitahtimallii-
en tuotantolinjat Turkkiin. Vuon-
na 1965 eMZetoja  myytiin 63:ssa, 
1971 65:ssä maassa (puolet tuotan-
nosta meni vientiin).

Tämäkään liike, eikä sekään, 
että tehtaan johtoa kiinnosti 
enemmän oma hyvinvointi kuin 
moottoripyörät, ei vielä lopetta-
nut MZ tuotantoa Zschopaussa, 
jossa alettiin valmistaa nelitahti-
sia laatupyöriä 125 ja 660 kuutioi-
sina MUZ/MZ merkillä. Tehtaan 
uudelleen järjestelyjen kausien lä-
vitse MZ sinnitteli vierasvalmis-
teisillä moottoreilla, kunnes ma-
lesialaisomistajuuteen siirtynyt 
tehdas lopulta vuonna 2000 esit-
teli uudet 125- ja 1000-kuutioiset 
4-tahtimoottoroidut mallit.

Viimeiseksi yrittäjäksi jäivät 
kilpa-ajotallia pitäneet yrittäjät, 
joiden tuotantoa olivat sähköiset 
varikkopotkulaudat sekä skoot-
terimopot. Kaikkiaan Zscopaus-
sa valmistettiin sodanjälkeen yli 
2 000 000 moottoripyörää. ■

MZ 1000S löytyy TuusMotorista.
Bike-lehden juttu, 
Hilpinen scramblesta .

MZ oli myyntimenestys Suomessa

TEKSTI JA KUVAT | kalle

Saksan Vienti-lehden kansikuva.

Matti Lamppu ajoi tehtaan laina-
pyörällä v:n 1964 ISDT:ssa 3.:ksi.  
Näihin pyöriin vain aniharva pää-
si käsiksi, mutta jos niitä jollekul-
le jouti, mukana oli suomalainen, 
takaamassa, että varmasti tuli nä-
kyville mihin pyörästä oli. Tehtaan 
maastokilpajoukkue käytti suoma-
laisia Sinisalon varusteita. 

Presidentti Urho Kekkonen ko-
ki aiheelliseksi tutustua V:n 1965 
DDR:n messuilla Helsingissä sel-
laisiin pyöriin, joilla luotettavuus-
ajoja voitettiin kaikkialla missä 
niillä ajettiin.
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26. Kansainvälinen MZ-Tapaamisajo
Nurmijärven Röykässä 15.-17.6.2018

Tervetuloa perinteitä kunnioittavaan, mutta uudistusmieliseen tapahtumaamme, nyt jo 26. kerran. 
Moni on käynyt täällä joka vuosi, mutta ensikerran kävijöitäkin odotetaan saapuvaksi paikalle.

KUVATERVEISET ITÄPYÖRÄRALLISTA
Kaustinen 18-20.2018

Pientä purtavaa sekä virvokkeita saatavilla perjantai-illlasta lähtien kohtuullista korvausta vastaan. 
Myös sauna käytössä.

AIKA  15.-17.6.2018

PAIKKA  Nurmijärven Röykkä, Honkaharju, HTM:n maja
 (Vaaksintietä noin 800m)

AJO-OHJE  Viitoitus maantieltä 132

OSALLISTUMISMAKSU  40 € (sisältää kaksi aamiaista ja lauantaina lounaan sekä tarran)

KYSELYT  Seppo Aaltonen p. 0400 101 208/seppo.aaltonen@hotmail.com

Järjestää: Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät (HTM)
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Parin tunnin kierros MZ-mu-
seossa riittää. Lähden aja-

maan eteenpäin ja kaupungis-
ta ulos johtavalta rampilta näen 
vanhat MZ-tehtaat syvällä laak-
sossa. On pakko pysähtyä ja ottaa 
valokuva. Laakso on pohjaltaan 
vain noin sadan metrin levyinen. 
Sinne on kätketty kokonainen 
tehdaslaitos:  korkea punatiilinen 

savupiippu, hallit ja pajaraken-
nukset. Teollisen ajan uskoma-
ton helmi, joka toisen maailman-
sodan jälkeen oli lähes raunioina. 
Insinöörit suuntasivat kuitenkin 
katseensa tulevaisuuteen ja ryh-
tyivät tuumasta toimeen:

Kun kuljimme tehdassalien lä-
vitse, hän näytti tänne ja tuonne, 

aivan kuin tyhjän hallin halki liu-
kuisi asennushihna, ja kuvaili mi-
nulle kaikissa väreissä säkenöiviä 
moottoripyöriä, joita hän halu-
si valmistaa, keveitä ja painavia, 
mustia, valkoisia, punaisia, keltai-
sia, vihreitä….”

Erzebirgen 
uraanikaivosalueen 
mutkatiet

Nousen vuorille. Mäki on jyrk-
kä ja keskellä sitä tien vieressä 
on pieni idyllinen majatalo. Oli-
siko se ollut viimeöistä hotellia 

Kuvassa jutussa mainittu Arja, joka aluksi ilmestyi takapenkille istu-
maan, kunnes ostin hänelle oman Mitsin.

parempi? Tämä on kuuluisa Er-
zebirgen vuorijono, joka muo-
dostaa 150 kilometrin matkalla 
rajan Saksan ja Tsekin välille. Se 
kohoaa yli 1000 metrin korkeu-
teen. Vuoren rinteillä avautuvat 
laajat peltoaukeat ja maalaisky-
lät. Kuvittelen maisemaan joukon 
nuoria MZ-kuljettajia ajamassa 
pieniä peltoteitä ylös ja alas, lei-
kittelemässä vesilätäköissä  ja pie-
nillä kummuilla, joista mootto-
ripyörän voi saada lentämään, 
ja hurjastelemassa kylän raitilla 
huolestuneiden äitien katseiden 
alla.  Marienberg on ”bergstad”, 
14 000 asukkaan vuorikaupunki 
(perustettu 27.4. 1521). Tie 174 
kiertää pienen kaupungin laajana 
kaarena aivan kuin kehätie suur-
kaupungin.

Sade alkaa pienenä tihkuna ja 
yltyy pikkuhiljaa Tsekin rajan lä-
hestyessä lähes rankkasateeksi. 
Laitan huoltoasemalla sadesuo-
jat ajosaappaiden päälle ja sade-
rukkaset käteen. Onneksi kypä-
rässäni on huurtumaton visiiri. 
Tie on vaativa ajettava. Se nousee 
koko ajan ylöspäin, mutkittelee 
vuorien välissä ja koettaa tavoit-
taa 1000 metrin korkeutta. Ra-

ja-asema on tien korkeimmalla 
kohdalla ja ajan sen läpi sankas-
sa sumussa. Kukaan ei huomaa 
minua. Tsekin puolella matka on 
yhtä alamäkeä. Autoilijoita varoi-
tetaan jarrujen kuumenemisesta, 
rekoille on asetettu erityinen no-
peusrajoitus. Nopeasti vuorijono 
jää taakse ja tie jatkuu suorana ja 
tasaisena kohti Prahaa. Rekkalii-
kenne on vilkasta ja vilkastuu en-
tisestään suurkaupungin lähes-
tyessä. Pian ajan kuusikaistaista 
moottoritietä kohti itää. Se ohjaa 
liikenteen Prahan ohi. Navigaat-
tori on aivan mahtava apuväli-
ne, se näyttää erinomaisesti liitty-
mät, kaistojen määrät ja varoittaa 
ajoissa kaistanvaihdosta. Ja ohjeet 
tulevat lisäksi kypärään suomen 
kielellä.

Kävimme Prahassa  ensim-
mäisen kerran Arjan kanssa 
vuonna 1983. Olimme kihlajais-
matkalla. Kavereilta lainassa ol-
lut CZ 125 kypsyi kaupungin por-
teille. Siitä puhkesi  takarengas ja 
hajosi puola. Onneksi varaosia sai 
ostaa keskustan tavarataloista. Si-
säänpääsy niihin oli aika vaikeaa: 
ostoksille ei päässyt ellei ollut os-
toskoria. Koria oli tarjolla rajalli-

sesti, joten asiakasmäärä pysyi ai-
na vakiona eikä ruuhkia syntynyt 
kassoille vaan kauppojen ulko-
puolelle. Vain muutama vuosi en-
si visiittimme jälkeen saavuimme 
Prahaan telttailemaan esikoisem-
me Leo-Matin (1v) kanssa. Tuos-
sa reissussa ei ollut mitään järkeä. 
Koko kolmihenkinen perheem-
me asusti vanhempieni parhaat 
päivät nähneessä huvilateltassa, 
joka oli vuosimallia 1965.

Bemarin sarvista katsottu-
nua kaupunki näyttää uudistu-
neen paljon. Upeat tunnelit hal-
kovat vuoria ja tiet ovat tasaisia 
aina siihen asti, kun pääsen van-
halle Praha-Brno moottoritielle. 
Rankkasade jatkuu ja liikenteen 
määrä on aivan hirveä. Tien pin-
ta on kuin pyykkilautaa. Taas kiit-
telen sitä, että alla on raskas ja va-
kaa pitkän matkan kulkija, joka 
menee juuri sinne minne kuski 
haluaa. 100 kilometriä ennen Br-
noa käännyn pikkuiselle kylätiel-
le, jonka ajaminen on  täyttä nau-
tintoa. Aurinko alkaa paistaa ja 
navigaattori löytää loistavan 100 
vuotta vanhan majatalon Hollab-
runnista. Minut otetaan ystävälli-
sesti vastaan ja saan pyörän  luki-
tulle sisäpihalle yöksi.

Olen päivän matkasta mel-
ko uupunut. Huoneeni on pieni 
ja saan matkatavarani vaivoin le-
vitettyä pitkin lattioita ja pöytiä. 
Suihkun jälkeen menen alaker-
taan syömään. Wieninleike sopii 
varsin hyvin tähän tilanteeseen, 
olemmehan Itävallassa ja Wie-
niin on matkaa vain 50 kilomet-
riä. Kaikesta huomaa, että ma-
jatalo on toiminut jo sata vuotta. 
Ravintolan asiakkaat ovat toisil-
leen vanhoja tuttuja, sisään kä-
velee niin vanhaa kuin nuorta-
kin kyläläistä. Majatalon emäntä 
Eva Marie Riepl pelaa korttia yh-
dessä pöydässä ja palvelee asi-
akkaita siinä sivussa. Tämä yri-

Enää ei matkallani ollut  ”Suojelijoita”.
He olivat kadonneet kuten Berliinin muuri.
Toista oli vuonna 1982.

3. LUKU

Yli vuorten ja laaksojen 
Evan majataloon TEKSTI | Timo Lehtonen

Captain Finland ja 
moottoripyörällä 
Euroopan ympäri 

– ajamisen taito

On aika jatkaa matkaa. Saksan moottoritiet jäävät taakse ja edessä 
aukeavat Erzebirgen mutkatiet. Mielikuvitus herää, ja näen nuoret 
itäsaksalais-motoristit päristelemässä pitkin vuoristopolkuja ja 
kylänraitteja. Kilometrin korkeudessa tien peittää sankka sumu, onneksi 
on huurtumaton visiiri. Lopulta lausun Kapteenille runoja majatalon 
ullakkohuoneessa.
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tys on perustettu vuonna 1908, ja 
Eva on emännöinyt yritystä mie-
hensä kanssa vuodesta 2002. Re-
monttiakin on tehty ja jossain il-
matilassa leijuu  ”kostenloses 
wlan”, jota en saa koko iltana kiin-
ni. Kaupungissa asuu 11 000 ih-
mistä, joten majatalon kannalta 
asiakaspotentiaalia on aika mu-
kavasti. Emäntä puhuu hieman 
englantia ja kiittelen häntä vie-
lä ystävällisestä palvelusta ja siitä, 
että nuhruisesta olomuodostani 
huolimatta löysin sijaa majatalos-
ta ja ruokakin oli hyvää. Hän hy-
myilee ymmärtäväisesti.

 Keskusteluja Kapteenin 
kanssa 

– Lihis kahdella nakilla

Piskuisessa hotellihuoneessa Cap-
tain Finland makaa yksin sängyl-
lä. Silmät ovat kiinni, mutta mi-
nusta tuntuu ettei hän nuku vielä. 
Päivän ajomatka on ollut rankka. 
Ennen kaikkea kova sade vei voi-
mia. Avaan keskustelun:

– Tiedätkö, että ajopukuni ei 
välttämättä ole vedenpitävä. Er-
zebirgenin sateet menivät mahan 
kohdalta läpi ja pisarat tippuivat 
vuolaana virtana alushousuilleni. 
Ihan kuin olisi pissannut housui-
hinsa. Inhottava tunne.

Kapteeni avaa hitaasti silmänsä 
ja pohtii kyseessä olevaa ongelmaa:

– Coretex ei välttämättä ta-
kaa ajovaatteiden vedenpitävyyt-
tä. Jos meinaat pitää veden ul-
kopuolella, on sinut suljettava 
tarkkaan ajotakin vetoketju ja si-
tä suojaavat liepeet. Jos olet täs-
sä huolimaton vesi löytää tiensä 
helposti sisään. Housuihin pis-
saaminen ei lämmitä kuin het-

ken, pian sinulla on entistä kyl-
mempi.

Voi tuota reissukarhua!  Hän 
on taas ottanut niin kutsutun asi-
allisen linjan.  Hän lähestyy on-
gelmia varsin analyyttisestä nä-
kökulmasta. Mutta ei se haittaa. 
Tämä on jo kolmas yöpyminen 
matkalla Unkariin. Huomenna 
olemme perillä Debrecenissä, ja 
se jännittää minua aika paljon. 
Millaisia ihmisiä siellä kohtaisin? 
Millainen on hotellini ja kuin-
ka löydän sen?  Millainen ohjel-
mani tulisi olemaan? Epäilen taas 
kerran koko matkan tarkoitusta. 
Captain Finland aavistaa jotenkin 
ajatukseni ja katsoo hajamielise-
nä ulos ikkunasta:

– Sinua tuntuu askarruttavan 
tämän matkan tarkoitus. Epä-
röit koko kevään matkalle lähtöä 
ja mitä lähemmäksi lähdön hetki 
tuli, sitä epävarmemmaksi tunsit 
itsesi. Kai muistat mitä Liher kir-
joitti sähköpostissaan?

Totta kai muistin. Liher Billa-
do  on hyvä ystäväni ja ymmär-
tää matkustamisesta aika paljon. 
Mies on kiertänyt niin Amerikat 
kuin Intiatkin.

– Joo, Lihis kirjoitti ymmär-
täneensä minulla olleen jonkin-
lainen kriittinen hetki muutama 
viikko ennen matkalle lähtöä, ja 
hän halusi kannustaa minua kui-
tenkin lähtemään. Hänen mie-
lestään jokaiselle on matkan lä-
hestyessä sekavia ajatuksia siitä, 
haluaako todella lähteä ja tehdä 
tuon suunnitellun reissun. Mutta 
eihän se ole halusta kiinni, tunne 
on yksinkertaisesti pelkoa!

Kapteeni naurahtaa kun muis-
telee Lihis nimen historiaa:

– Eikös sen Liherin pidempi 
lempinimi ollutkin ”Lihis kahdel-
la nakilla”? Mies on Baskimaasta, 
mutta osaa lausua tuon sujuvalla 
suomen kielellä.

Näinhän se on. Liher vietti lu-
kuvuoden Suomessa ja oppi siinä 
sivussa muutamia varsin keskei-
siä suomalaisia sanontoja. Mutta 
eipä lempinimi tuon herkullisem-
maksi voi tulla!

Keskustelu Kapteenin kans-
sa on rakentavaa. Jotenkin olo 
on nyt helpottunut. Tiedän et-
tei minun tarvitse murehtia tu-
levia, on vain syöksyttävä sisään 
seikkailuun. Eihän tämä mikään 
maailman ihmeellisin matka ole. 
Enemmänkin matka itseen kuin 
jokin suuri löytöretki!

Yksinolo on suuri haaste ja 
mahdollisuus. Sen koin myös 
vuonna 1980, kun lähdin moot-
toripyörällä Nordcapiin. Kymme-
nen päivää pohjoisessa. Aurinko 
paistoi lähes koko ajan, ja lämpö-
tila kohosi päivisin yli 20 asteen. 
Matka oli jonkinlainen käänne-
kohta nuoren miehen elämässä. 
Palasin kotiin ehjempänä. Seu-
raavana kesänä en enää matkan-
nut yksin – Arja oli löytynyt paik-
kansa takapenkiltä.

– Tiedätkö mitään matkastani 
Nordcapiin vuonna 1980?

Kapteeni puistelee päätään ja 
sanoo hieman väsyneenä:

– En tiedä siitä mitään. Olet 
tehnyt sen yli 30 vuotta sitten, en 
minä vielä silloin ollut kuvioissa. 

– On jo myöhä, mutta voisin 
lukea sinulle runon, jonka kirjoi-
tin tuolla matkalla lähellä Kaunis-
päätä.

– Lue vain, yritän keskittyä ja 
pysyä hereillä.

Etsin runon muistikirjastani 
ja alan lukea:

 ”Pitkän pitkä tie takana, 
illan aurinko ja matkaa vielä.                                                                          

Ilma viilenee ja ajatukset lämpiävät. 

Päämäärä lähenee, 
vain sata kilometriä ja sitten lepo.

Hiljainen on maantie, 
ei paljon vastaantulijoita,  

joku outo tulija tulossa, 
toinen menossa.

Matkalla kaukana kotoa, 
yksin tie vie eteenpäin                                                                                       

kohti tuntematonta seutua, 
ja ympärillä erämaa                                                                                          

taittuu laskevassa auringossa.

Pyöräystävä kulkee, ja minä ajan            

tässä me hiljaa yhdessä miettien.

On hiljainen ajatusten juoksu, 
on rauha sydämessä.                                                                                 

Yksin mutta onnellinen, 
mielessä ystävät kaukana.

Perillä teltassa, 
hiljaa painuu silmät kiinni                                                                                

ja kiitän tästä ajopäivästä.

Tule rauhallinen uni."

Kapteeni on nukahtanut ru-
non aikana. Kuten arvasin. Vain 
kuono näkyy kumpuna peiton 
pielestä. On ollut kova päivä ja 
uni maittaa meille molemmille. ■

Myrskylyhtyajot 
(Storm Lantern Meeting)

Sysmä Camping, Finland
29.9-30.9.2018

Lähdetäänkö porukalla Emmenrauschiin?
MZ-Ajajien nuoriso-osasto Piek-
sämäeltä peräänkuuluttaa poruk-
kaa reissuun Saksaan Emmenrau-
sch-ralliin Kelbraan 7-9.9. 2018. 
Miten ja minkälaisen reissun täs-
tä rakentaa on tietysti vielä au-
ki, mutta on uskottavaa ettei tällä 
porukalla ja teemalla saa aikaan 
kuin mukavaa!

Yhteyshenkilö
Pentti Kaipiainen p. 040 731 5001

MYYDÄÄN | Meitsillä olis Mitzi (Mz-Es 150 vm -64) . 
Jos siellä olis jollain tarvista varaosille niin möisin pois. 
Ei papereita. Uusia osia laitettu n.800€ lla. Sotkamossa on hän. 
Terv. A. Tolonen /aarne.tolonen@gmail.com
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautus osoitteeseen: VEIJO KINNUNEN, SAINSALONTIE 57, 68230 LOHTAJA

MZ RT.


