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MZ-Viesti
Vaivatta eteenpäin:
Suomen MZ-ajajien 

jäsenlehti, kaikki vähässä, 
kestävä & asiallinen, 

kallistetaan hyvin  
valittuun suuntaan.

Aineisto:
K. Virtanen 

Pitkäkatu 32-34 C
40700 JYVÄSKYLÄ

keiyyo.keio@gmail.com

suomen MZ-ajajat
JäsenMAksu  
vuodelle 2020
15 euroA 

tilille
Lohtajan oP

Fi0352370020010330

Laittakaa tiedotusosaan  
jäsenen nimi  

& osoite näkyviin  
(varsinkin, jos maksaja  

on toinen).

tALous & 
Jäsenrekisteri:

Veijo Kinnunen
Sainsalontie 57

68230 LOHTAJA
numa@nic.fi

MZ-FAHRER
ALLER LÄNDER,

VEREINIGT EUCH!

TEKSTI Keijo Virtanen

PÄÄKIRJOITUS
Maaliskuussa osui käteeni sa-

nomalehti Keskisuomalai-
nen. Siinä ei ollut yhtään toimi-
tuksellista tai muuta artikkelia, 
jossa ei olisi mainittu virusta. Sii-
tä on tullut pakollinen uutisoin-
nin aihe näinä aikoina. Sen ver-
ran aiheesta vielä tässäkin, että 
normaaliaikainen MZ-tapaamis-
ajo viikkoa ennen juhannusta on 
peruttu, tai oikeammin siirre-
tään tapahtuvaksi Myrskylyhty-
ajon yhteydessä 18-20.9.2020 Sys-
mässä.

Huhtikuussa tuli yllättävä soit-
to Saksasta. Jürgen Albrecht, josta 
en ole kuullut useampaan vuoteen, 
kyseli mitä Suomen MZ-ajajil-
le kuuluu ja lähetti Viele Grüße 
und Alles Gute/Paljon Terveisiä ja 
Kaikkea Hyvää. Hän mainitsi saa-
neensa pyöräänsä juuri valmiiksi 
300-kuutioisen moottorin, josta 
on mitattu tehoa 32 hevosvoimaa. 
Nykyään on saatavissa kokoalu-
miinisia kytkimiäkin.

Olen aina pitänyt Sillmanin 
Harria fiksuna kaverina – ja kä-
sitykseni senkun vahvistuu: Har-
ri oli ainoa, joka lähetti jutun tätä 
viestiä varten jo kuukausia sitten. 
Tämän kerron tässä tiedoksi sen 
vuoksi, että jos me toisetkin teki-

simme niin, niin lehti tulisi hel-
pommin kokoon eikä tarvitsisi 
taivastella kieli vyön alla viimei-
sellä viikolla, että ”ainiin se leh-
den teko ….”

Seppo Turunen pitää myös 
linjansa. Niin kauan kuin tätä li-
paretta on toimitettu, Hyvinkääl-
tä on tullut kertomuksia elämäs-
tä moottoripyörien kanssa. Ja niin 
tuli tähänkin.

Elämänmenoomme saattaa 
hyvinkin todennäköisesti tul-
la perustavanlaatuisia muutoksia, 
toivottavasti tervehdyttäviä eivät-
kä ne eMZetillä ajoa noin vain 
lopeta, joten toivotan jokaiselle  
Turvallista liikennöimistä. ■
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TAPAAMISAJOTAPAAMISAJO
Vuoden 2020 tapaaminen poikkeuksellisesti syyskuun 18.-20.
Camping Sysmä ◆ Huitilantie 3, 19700 Sysmä ◆ puh 044 9749378 ◆ www.campingsysma.fi

◆ Leirintäalue Hostelli
◆ Tapaamisajon ohjelma on vielä auki, mutta perinteisessä MZ-hengessä mennään.
◆ Jokainen varaa itse majoituksensa. Leirialueen kaikki mökit on varattu MZ-ajureille.
◆ Telttapaikat ovat ilmaiset.

JÄrjestÄÄ: MZ-juntta
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”Se oli nyt siinä, olen kurkku-
ani myöten täynnä, ei kos-

kaan enää.” Näin jyrkästi itseään 
ilmaisten MZ-tehdasajaja Heinz 
Rosner tyrkkäsi 250-kuutioisen 
MZ-pyöränsä kytkin palaneena 
MM-loppukilpailussa Opatijassa 
1969 mekaanikkojensa käsiin. Sa-
ma vahinko oli nimittäin sattunut 
hänelle aikaisemmin jo 350-kuu-
tioisten ajossa. Näin surkeasti 
skandaaliin päättyi niin lupaavas-
ti alkanut 60-luku sanoinkuvaa-
mattoman 1969-kauden lopussa.1

Vaikka MZ oli rata-ajon maail-
manmestaruussarjan molemmis-
sa pienissä luokissa vuoteen 1961 
saakka suuria mestarisuosikke-
ja, veivät muurin rakentaminen 
ja kylmä sota siltä kaikki mahdol-
lisuudet mestaruuteen kolmena 
seuraavana vuonna. Viisumikiel-
lot NATO-valtioihin2 estivät tänä 
aikana tehdasjoukkueen kilpaile-
misen lännessä ja sen lisäksi ”ka-
pitalistinen” kilvanajo moottori-
pyörällä oli joutunut epäsuosioon 
DDR-politiikassa Degnerin loik-
kauksen jälkeen.3

MZ:n urheiluosastolla suosit-
tiin nyt maastoajoa, kun rata-ajoa 
enemmän tai vähemmän hädin 
tuskin edes siedettiin. Tuolloin 
vuonna 1962 vain osittain vesi-

jäähdytteinen 125-kuutioinen 
MZ oli vielä luokkansa nopein 
pyörä, kunnes kaksisylinterinen 
Suzuki jätti sen taakseen.4

250-kuutioinen MZ pysyi 
luokkansa priimuksena kuusisy-
linterisen Hondan ja Yamaha-ne-
lisylinterisen tuloon saakka 1965. 
Se pystyi kuitenkin osoittamaan 
ylivoimaisuutensa näinä vuosina 
vain Sachsenringin osakilpailussa, 
jossa vierasajaja Mike Hailwoo-
din voiton 250-kuutioisissa 1962 
esti Jim Redman nelisylinterisel-
lä Hondalla vain pyörän mitalla.5

Vuotta myöhemmin Hailwood 
pystyi lyömään ylivoimaises-
ti Redmanin, myös joukkuetove-
ri Alan Shepherd, joka ajoi kak-
kossijalle johdettuaan kilpailua 
alusta yli puoliväliin saakka. 1964 
Hailwood esitti jälleen huippu-
ajoa 250-kuutioisella MZ:lla ohit-
taessaan kilpailun alussa helpos-
ti Jim Redmanin Hondalla ja Phil 
Readin Yamahalla ja kasvattamal-
la eroa – mutta liika yrittäminen 
johti kuitenkin kaatumiseen sa-
teen liukastamilla mukulakivillä, 
tällä kerralla taju meni niin pit-
käksi aikaa, ettei enää ehtinyt ta-
kaa-ajoon. Samana vuonna MZ-
tehdasajaja Alan Shepherd – ollen 
aivan yksin omillaan – oli voitta-

nut Daytonassa luokkansa USA:n 
GP-osakilpailussa, tosin myös ja-
panilaisten kilpailijoiden ja japa-
nilaisilla pyörillä ajavien totaa-
lisen keskeyttämisen vuoksi, ja 
koska Honda ei edes osallistunut.

Shepherdin lähdettyä Hondal-
le vuoden 1964 päättyessä MZ:n 
ajajakysymys jäi ratkaisemat-
ta tyydyttävästi, sillä Mike Hail-
woodin tasoista ajajaa ei MZ pys-
tynyt palkkaamaan. Tämä oli 
kipeä tilanne, jonka zschopaulai-
set joutuivat monesti kokemaan, 
ensi kerran jo 1959, kun Gary 
Hocking ”ostettiin ulos” hänen 
menestyttyään MZ:llä.6

Shepherdin korvanneella De-
rek Woodmanilla ei ollut GP-voit-
toon tarvittavaa potentiaalia, ja 
myös hänen rinnallaan kehittyvä 
DDR-ajaja Heinz Rosner joutui 
reilusti myöntämään, ettei kyen-
nyt voittamaan Hailwoodia. Uusi-
en Honda- ja Yamaha-mallien il-
mestymien jälkeen MZ oli tehon 
suhteen heikommassa asemassa. 
Olihan sen moottorikonsepti syn-
tynyt jo 1957/1958, minkä vuok-
si MZ-kilpaosaston johtaja Walter 
Kaaden työsti jo 1964 seuraaja-
moottoria, jossa oli yksiosainen 
kampiakseli ja vaakatasossa jaet-
tu kampikammio. 125-kuutoinen 

KÄÄNNE TULI
LIIAN MYÖHÄÄN

Manfred Wolf – KlassikMotorrad 2/2008

SUOMENNOS | Erkki Vaihtola, Keijo Virtanen
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kolmisylinterinen oli kuitenkin 
tähän aikaan ehdottomasti ensi 
sijalla, lisäksi vaivana olivat suun-
nitellun Lucas-sytytyksen rat-
kaisemattomat ongelmat.7 Niin-
pä uusi 250-kuutoinen saatiin 
täysin käyttöön vasta 1968. Ros-
ner oli tuona vuonna MM-sarjan 
250-kuutioisten luokassa Yama-
ha-kaksikon Phil Readin ja Bill 
Ivyn jälkeen selvästi kolmantena, 
ainoana MZ-ajajana.8

Kun Yamahan tehdasjoukkue 
oli 1969 jättänyt MM-tason, tie 
mestaruuteen näytti avoimelta 
Rosnerille ja MZ:lle. Lisäksi kil-
pailuosasto oli talven aikana löy-
tänyt moottoriin kunnolla lisä-
tehoa ja 60 hv / 11500/min tiesi 
selvää etumatkaa Benelliin, Os-
saan ja yksityisiin Yamaha-pyö-
riin. 35-millisten Amal-kaasut-
timien ja äärimmäisen terävän 
tehohuipun vuoksi oli pyörän 
ajettavuus kärsinyt, ja vuonna 
1968 vielä kehuttu luotettavuus 
oli sekin mennyttä.9

Vaikeissa rataolosuhteissa Ros-
ner ei pärjännyt ja siellä, missä te-
hosta oli hyötyä, kuten Hocken-
heimissa, petti mekaniikka. 
Monien keskeyttämisten vuok-
si Rosner menetti mahdollisuu-
tensa maailmanmestaruuteen ja 

päätti uransa alussa mainitulla 
esiintymisellä Opatijassa.10

MM-kauden 1970 alussa tu-
lokasajaja Günter Bartusch oli ai-
noa varmistettu MZ-ajaja. Koska 
Bartusch oli tullut ajoihin mu-
kaan vasta edellisen kauden puo-
livälissä, häntä pystyi tuskin pi-
tämään täysvertaisena Rosnerin 
korvaajana. MZ kävikin neu-
votteluja Lontoossa Phil Readin 
kanssa. Ne kuitenkin epäonnis-
tuivat englantilaisen palkkavaati-
musten vuoksi. MZ:n kausi 1970 
alkoi siten Bartusch tehdasajaja-
na, lahjakas Dieter Braun tuke-
naan. Braun pääsi kyllä ajamaan 
tehdasmateriaalilla, mutta länsi-
saksalaisena hänestä ei juuri pi-
detty.11

MZ oli nyt 34-millisillä BVF-
kaasuttimilla parempi ajetta-
va, mutta tekniikan heikkoudet 
ja ongelmat – ennen kaikkea vi-
kaantuvat brittiläiset magneetot – 
estivät kärkisijoille pääsyn.

Günter Bartusch ajoi kol-
manneksi Man-saaren Tourist-
Trophyssa sekä 250-kuutioisel-
la että uudella 125-kuutioisella 
tandem-twinillä, mitkä olivat hä-
nen parhaat sijoituksensa vuoden 
1970 ensimmäisellä puoliskol-
la. (Koko suuri työ 3-sylinterisen 

kanssa oli mennyt hukkaan, sillä 
sen valmistuessa FIM-sääntöihin 
tuli muutos, ettei sen tyyppinen 
moottori kelvannut MM-sarjan 
125-kuutioisiin.) Sachsenringin 
osakilpailuun MZ-joukkueeseen 
tuli italialainen vierasajaja Silvio 
Grassetti, joka oli Jawa-tehdas-
ajajana ollessaan pitänyt tiivistä 
yhteyttä MZ:n kanssa. Grassetti 
yllätti kakkossijalla Rodney Goul-
din jälkeen, ennen Kent Anders-
sonia ja Jarno Saarista. Tätä mies-
tä Walter Kaaden tarvitsi, ja hän 
onnistui palkkaamaan Grassettin 
vuodeksi 1971, lisänä startit Itali-
assa vielä samana vuonna.12

Monzassa Grassetti oli harjoi-
tusten nopein, oli pitkään johdos-
sa ja keskeytti sitten läpipalaneen 
männän takia. Maininnan arvoi-
nen sen vuoden tuloksista on vie-
lä Günter Bartuschin kolmas sija 
Ulsterin 350-kuutioisissa, samoin 
kuin Grassettin toinen sija Yama-
han Kelvin Carruthersin jälkeen 
San Remossa, jossa Grassetti var-
misti Italian mestaruuden viimei-
sessä osakilpailussa.

Seuraavan talven aikana toi-
meliaan ja pidetyn, koko MZ-
joukkueen ilmapiiriä kohenta-
van Grassettin järjestämillä osilla 
250-kuutioiseen MZ:aan oli tehty 

Ulster GP 1971, Peter Williams, 4. 250 cc, 1. 350 cc.

Tourist Trophy 1970, Dieter Baun 4. 250 cc 
(takana Tony Smith, Yamaha).
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kaksi tärkeää parannusta: Miku-
ni-kaasuttimet, jotka huolehtivat 
paremmasta seoksesta osakuor-
mitusalueella sekä Gröber-mag-
neetot, joiden piti lopultakin 
taata luotettava sytytyskipinä. Li-
säksi tuli vielä Cerianin ja Fonta-
nan tavaroilla varustetut vahvis-
tetut jarrut ja jousitukset, ja niillä 
tultiin MM-kaudelle 1971.

Kun Dieter Braun oli 
1970-kauden lopussa päättänyt 
siirtyä Yamahalle, muodostivat 
Grassetti ja Bartusch MZ:n vuo-
den 1971 tehdasjoukkueen. Nämä 
kaksi ottivat kauden avauksessa 
Itävallassa sensaatiomaisen kak-
soisvoiton, vaikka nopea rata ei 
oikein sopinutkaan MZ-pyörien 
ominaisuuksiin. Kiitos ylivoimai-
sen tehon ne olivat ehdottomas-
ti nopeimmat pyörät, mutta myös 
painavampia kuin kilpailijoiden ja 
haittana oli lisäksi kiihdytyksessä 
moottorin ja vaihteiston suurem-
mat pyörivät massat kuin kanssa-
kilpailijoiden pyörissä.

Koska Grassetti kieltäytyi aja-
masta Tourist Trophyssa, oli Wal-
ter Kaaden hakenut korvaajaa 
Man-saarelta ja päässyt sopimuk-
seen TT-asiantuntijan Chas Mor-
timerin kanssa. Tämä harjoitteli 
myös 250-kuutioisella ja oli sy-

västi vaikuttunut: ”Kulkee kuin 
lentokone, nopein vehje, jolla 
olen koskaan ajanut.” Sopimuk-
sessa ilmenneen muotovirheen 
takia englantilainen liitto ACU ei 
kuitenkaan antanut hänen starta-
ta. Kaaden joutui taas etsimään 
ja löysi Peter Williamsin. Tä-
mä starttasi yhdessä Phil Readin 
kanssa ja jahtasi tulevaa maail-
manmestaria, kunnes tekninen 
vika rampautti MZ:n. Williams 
oli kuitenkin tunnistanut Zscho-
paun pyörän kyvyt ja ajoi vie-
lä Ulsterin Grand Prixissä, jossa 
hän ajoi 250-kuutioisissa neljän-
nelle sijalle ja jopa voitti 350-kuu-
tioisissa. Jo aikaisemmin kauden 
aikana, SpaFrancochampsissa ja 
saman tyyppisellä radalla kuin 
Salzburgring, oli Grassetti ajanut 
selvään voittoon kunnianhimoi-
sen Bartuschin saavuttaessa vain 
kymmenennen sijan.

Mekaanikkojen puolelta tul-
leet pisteliäät huomautukset ita-
lialaisen menestyksistä koskivat 
kovasti Bartuschiin. Hän tunsi 
uhkakseen myös nousevan DDR-
ajajan Bernd Tüngethalin, joka 
myös nautti tehtaan tukea. Hen-
kisen paineen alla tapahtuikin 
sitten Sachsenringissä katastrofi, 
kun täysin stressaantunut Günter 

Bartusch syöksyi kuolemaan jo 
vapaan harjoituksen ensimmäi-
sellä kierroksella.

Koko kauden ajan olivat tek-
niset viat, varsinkin kampiakseli-
en vääntyminen, johtaneet edel-
leen keskeytyksiin, ja kolmas 
sija 250-kuutioisissa jäi Grasset-
tin ainoaksi palkintokorokesijoi-
tukseksi kauden jälkipuoliskolla. 
Walter Kaaden oli ajajia hakies-
saan tehnyt virhevalinnan: eng-
lantilainen Tony Jeffries harjoit-
teli tosin MZ:lla, mutta kaatui jo 
harjoituksissa ja oli siten pois-
sa. Toivepari kaudelle 1972 oli nyt 
Williams/Grassetti, mutta eng-
lantilainen teki ratkaisun Norton-
tehdasjoukkueen hyväksi, ja siten 
Grassetti jäi ainoaksi vakioajajak-
si vuodelle 1972, Bernd Tünge-
thal tukenaan vain itäblokissa.

Talvityö oli keskittynyt moot-
torin luotettavuuden paranta-
miseen, mutta sen ohella myös 
runko ja jousitus uusittiin. Pää-
mekaanikko Dieter Beer oli suun-
nitellut kokonaan uuden rungon, 
jossa yläputket olivat kokonaan 
suorat ja johon jäähdytin asen-
nettiin nyt etuputkien eteen. Ta-
kapyörä saatiin hallintaan uudella 
jäykällä nelikulmaprofiilihaaru-
kalla. Lisäksi tuli uusi, kapea ka-

Kaksoisvoitto Itävallan GP Salzburgring 
1971 250 cc: Silvio Grassetti 1.,  
Günter Bartusch 2.

Italian GP Monza 1971  
Silvio Grassetti 2. 250 cc (takana Jarno Saarinen, 5.  

– ja radallahan näkyy koira...!)
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te, ja etupyörissä palvelivat osak-
si Ceriani- ja Fontana-jarrunavat, 
joita Grassetti oli tuonut muka-
naan jo kauden alussa. Koska 
näitä tarvittiin isompi määrä, oli 
Zschopaussa suunniteltava Fon-
tana-esikuvan mukainen jarru 
220 mm:n rummunhalkaisijalla. 
Sen piti tulla käyttöön vasta kau-
della 1973.

Merkit näyttivät MZ:lle oikein 
hyviltä, mutta tänä vuonna MM-
sarjaan mukaan tuli ensi kertaa 
Yamahan tehdasjoukkue vesijääh-
dytteisillä moottoreilla huippu-
ajajina Jarno Saarinen ja Rod-
ney Gould, ja näitä kahta, samoin 
kuin Renzo Pasolinia ja tehdas-
Aermacchia vastaan Grassetti ei 
voinut pärjätä. Hän oli tosin koke-
nut MM-tason ajaja, ollut muka-
na jo 15 vuotta ja ajanut Benellin, 
MV-Agustan, Morinin ja Jawan 
tehdaspyöriä, mutta 36-vuoti-
aana hänellä ei näyttänyt olevan 
samaa terävyyttä kuin nuorilla, 
nousevilla kilpailijoilla. Ilman ai-
noatakaan voiton mahdollisuutta 
(paras tulos 250-kuutioisissa oli 
toinen sija Suomessa ja 350-kuu-
tioisissa neljäs sija Sachsenringil-
lä), Grassetti päätti MM-kauden 
kaukana kärjestä. Lisäksi keskey-
tysten määrä – noin 50 prosenttia 

– tällä kaudella oli aivan liian kor-
kea, syynä erilaiset viat – kuten 
aikaisemmin sytytys tai kampiak-
seli – ilman selvää pääsyyllistä.13

Tämän pettymyksiä tuotta-
neen kauden jälkeen Grassetti 
päätti MZ-ajonsa tältä erää. Kos-
ka MZ:n oli tässä tilanteessa vai-
keaa saada kansainvälisiä huippu-
ajajia, palkkasi Werner Salevsky 

– aikaisempi maastoajaja, Kan-
sainvälisen Kuuden Päivän Ajon 
nåyttävimpien ja pätevimpi-
en tähtiajajien kaartiin jo nuo-
rukaisena noussut ja nyttemmin 
MZ:n tehtaan moottoripyöräkil-
paurheilun uusi ryhmänjohtaja 

– sveitsiläiset Werner Pfirterin ja 
Hans Mühlebachin ajajiksi vuo-

deksi 1973. Pyörät jäivät aluksi 
ennalleen, mutta vuoden 1973 ai-
kana ilmestyneen uuden mootto-
rin parissa tehtiin kuitenkin työ-
tä. Siinä oli pitempi ensiövälitys, 
vastaavasti vahvistettu vaihteisto, 
vahvistettu 5/8 x ¼ -ketju ja vaih-
teiston yläpuolelle sijoitettu Krö-
ber-sytytys. Luotettavuus oli tär-
keintä, ja huipputeho oli edelleen 
noin 60 hv kuten aikaisemmassa-
kin mallissa.

MZ oli 1973 vaikeassa tilan-
teessa, sillä tänä vuonna vesi-
jäähdytetyt Yamaha TZ:t olivat 
yksityisajajien saatavilla, ja vaik-
ka nämä eivät yltäneetkään te-
holtaan MZ:n huipputasolle, ne 
olivat tasalaatuisia (ja luotetta-
via) kilpapyöriä. Ja lopulta pi-
ti myös paikkansa vanha sa-
nonta, jonka mukaan iso määrä 
koiria on jänikselle kuolemaksi. 
MZ:n ensimmäinen MM-esiin-
tyminen Ranskan La Castelles-
sa olikin varsin vaisun puoleinen. 
Siellä Pfirter ajoi hädin tuskin 
17. sijalle, Mühlebach sijalle 25. 
Pfirter – joka kuoli valitettavasti 
kauden lopulla liikenneonnetto-
muudessa – oli erittäin lahjakas 
ajaja, mutta hänellä oli kuitenkin 
vaikeuksia MZ:n ominaisuuksi-
en kanssa. Hän olikin palannut 
jo kauden puolivälissä ajamaan 
Yamahalla.

Onneksi Grassetti saatiin 
suostuteltua palaamaan ja Salz-
burgista lähtien hän oli taas MZ-
joukkueessa. Rutinoituneena hän 
tuli MZ:n kanssa toimeen paljon 
paremmin kuin nuoret joukkue-
toverinsa, mutta tekniikan viko-
ja vastaan hänkin oli voimaton. 
Ensimmäisen ”täyden” 350-kuu-
tioisen (300-kuutioisen sijasta) 
moottorin kilpailussa Hocken-
heimissa murtuivat molemmat 
männät yhtä aikaa. Myös rungon 
ja jousituksen suhteen osoitti MZ 
heikkouksia, jotka olivat selvästi 
nähtävissä molempien sveitsiläis-
ten ”keinuajossa” Hockenheimin 

Sachs-kaarteessa. Eikä Jarno Saa-
risen ja Renzo Pasolinin kuolo-
nonnettomuus tehnyt elämää 
helpommaksi MZ:lle. Vain Opa-
tijassa Grassetti sai jälleen huo-
mion heräämään toisella sijallaan 
tulevan maailmanmestarin Dieter 
Braunin jälkeen.

Pieni episodi Belgiassa osoit-
ti, että MZ pystyi aina vielä suo-
rituskyvyllään lyömään nopeim-
matkin Yamahat ja Aermacchit. 
John Doddsin piti startata MZ:lla 
ja hän oli ensimmäisessä harjoi-
tuksessa hämmästyttävän no-
pea. Tämän jälkeen Yahaman kil-
pailujohtaja Rodney Gould kävi 
Doddsin kanssa tiiviin keskuste-
lun ja ilmeisesti teki tarjouksen, 
josta Dodds ei voinut kieltäytyä. 
Saksalais-australialainen Dodds 
nimittäin lähti toiseen harjoituk-
seen samoin kuin itse kilpailuun-
kin Yamahalla.

Kauden 1973 jälkeen MZ-kil-
pailuosastossa jouduttiin kriisiin, 
kun DDR:n koko Kuuden Päivän 
Ajon joukkue oli joutunut heti 
ensimmäisenä päivänä keskeyttä-
mään USA:ssa siellä käytetyn öl-
jyn takia.14

Tällöin leijui jo ilmassa pit-
kään kyseenalaistetun rata-ajo-
osaston sulkeminen, ja sen esti 
vain Neuvostoliiton puolelta kau-
den 1974 aikana esitetty toive, et-
tä Neuvostoliiton mestaruus voi-
tettaisiin MZ:lla, eikä Yamahalla, 
joita oli jotenkin ilmestynyt maa-
han. Tämä takasi MZ-kilpaosas-
ton selviämisen seuraaviksi vuo-
siksi. Kuten odotettavissa oli, 
voitettiinkin lähes kaikki neuvos-
tomestaruudet MZ:lla vuosina 
1975, 1976 ja 1977. Walter Kaa-
den muisteli: ”Berliini teki kaik-
kensa täyttääkseen itäisen isovel-
jen toiveet.” Tosin MZ:llä kaikki 
toimi säästöliekillä, sillä urhei-
luosaston neljästäkymmenestä 
työntekijästä peräti vain seitse-
män oli Kaadenin rata-ajo-osas-
ton tehtävissä.
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MZ:lle oli siihen aikaan jo hy-
vin vaikeaa löytää hyvä ajaja hy-
vin epäluotettaville pyörille ja vas-
ta Suomen Imatran osakilpailusta 
lähtien se pystyi taas osallistumaan 
MM-tapahtumiin. Siellä starttasi 
hollantilaisen MZ-maahantuojan 
välittämä nuori Boet van Dulmen 
Zschopaun pyörällä. Hän selvisi 
aika-ajosta keskijoukon jälkipääs-
sä, mutta keskeytti kummassakin 
ajossa teknisen vian takia.

Koska van Dulmen oli valit-
tanut puutteellisesta jarrutehos-
ta, MZ otti uskaliaan askeleen ja 
korvasi pinnavanteisen rumpu-
jarrullisen etupyörän länsisak-
salaisen kilpatallin omistajan ja 
valuvannevalmistajan Helmut 
Kustermannin toimittamalla 
elektronpyörällä ja hydraulisella 
levyjarrulla.

Van Dulmen ajoi tällä varus-
tuksella Brnossa 250-kuutiois-
ten luokassa ja pysytteli kilpailus-
sa pitkään kahdeksannella sijalla, 
kunnes joutui luovuttamaan etu-
renkaan ilmanpaineen kadottua. 
Levyjarru oli kuitenkin toiminut 
hyvin, ja van Dulmenin kyvyis-
tä vakuuttunut kilpailujohtaja Sa-
levsky suositteli hänelle jatkoa 
Zschopaussa. Viimeisessä MM-
osakilpailussa Opatijassa meno 

näytti taas heikommalta, van Dul-
men ei päässyt nousemaan keski-
ryhmästä, keskeytti 250-kuutiois-
ten kisan epäpuhtaasti käyneen 
moottorin takia ja jätti 350-kuu-
tioisissa tarpeekseen saaneena ra-
dan sivuun. Hän ei ollut koskaan 
ajanut niin vaarallisella radalla, 
hän oli yksinkertaisesti pelännyt 
ajaa noin nopealla pyörällä kallio-
seinien ja teräsaitojen välissä.

Vuoden 1975 kautta varten 
kaikki MZ:n MM-pyörät varus-
tettiin levyjarrullisilla etupyörillä 
ja myös maalaus uudistettiin. Pit-
kään käytetyn vihreä/hopean si-
jaan tuli nyt aggressiivisemmalta 
vaikuttava vihreä/valkoinen. Tek-
niikan puolesta kaikki oli samoin 
kuin edellisenä vuotena. Koska 
vaihtoehtoja ei ollut, MZ starttasi 
MM:ssä van Dulmenilla ja rajoit-
tui tänä vuonna neljänneslitran 
luokkaan (lukuun ottamatta yh-
tä 350-luokan kokeilua Opatijas-
sa), koska suurempi moottori ei 
ollut luokassaan riittävän kilpai-
lukykyinen. Harjoituksissa Le-
Castellessa jälleen vain sijalle 26 
yltänyt van Dulmen pysytteli pit-
kään 12. sijalla, kunnes murtunut 
kampiakselinlaakerihäkki lopetti 
esityksen. Myös Hockenheimissa 
tuli keskeytys, kun van Dulmen 

päätti ajon varikolle suorilla pät-
kivän moottorin takia. Perusteel-
lisesta tarkastuksesta huolimatta 
vikaa ei löytynyt.

Harjoituksissa Imolassa van 
Dulmen kaatui ja sai lääkäriltä 
starttikiellon. Assenissa lääkäri 
kielsi startin, koska van Dulmen 
oli pahasti vilustunut. Paremmin 
meni hollantilaisten järjestämis-
sä kansinvälisissä (FIM-)kilpai-
luissa Tilburgissa, Tubbergenissä 
ja Raaltessa, jossa viimeisessä hän 
ajoi jopa kolmannelle sijalle. Vaa-
timaton kokonaistulos – ja ennen 
kaikkea hänen puuttuva motivaa-
tionsa – johtivat kuitenkin erotta-
miseen MZ:n joukkueesta Belgi-
an Grand Prixin jälkeen. Salevsky 
oli siellä antanut toiselle ajajal-
le starttimahdollisuuden, suoma-
laiselle Tapio Virtaselle. Virtanen 
keskeytti tosin jo ensimmäisellä 
kierroksella männän leikkautues-
sa kiinni, mutta oli aikaisemmin 
ohittanut ennen häntä startan-
neen van Dulmenin, jolloin tämä 
oli pysäköinyt pyöränsä varikol-
le ilman vikaa ja kertomatta syytä.

Virtasen kanssa Salevsky oli 
tehnyt onnistuneen valinnan, 
sillä pitkän ja pelottoman suo-
malaisen aggressiivinen ”pol-
vi-maassa”-tyyli sopi täydellises-

Voittajapyörä. Kirjoittaja M. Voll puikoissa.

Tapio Donnington Parkissa 1976.
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ti MZ:n ajokäyttäytymiseen,15 
minkä hän osoitti jo Ruotsin 
MM-osakilpailussa vakuuttaval-
la kolmannella sijalla, ennen niin 
nopeita ajajia kuten Victor Palo-
mo, Paolo Pileri ja Dieter Braun 
(kaikki Yamahalla).

Siitä tuli tosin viimeinen MM-
palkintokorokesija MZ:lle, sil-
lä luotettavuudesta oli edelleen 
pulaa. Olosuhteet MZ:n urheilu-
osastolla olivat näihin aikoihin jo 
melko kaoottiset, sillä viimeiset 
säätökokeet oli tehtävä moottori-
tiellä, koska koepenkkejä voitiin 
käyttää vain rajoitetusti huono-
kuntoisissa rakennuksissa, jotka 
syksyllä suljettiin lopullisesti. Työ 
kuitenkin jatkui. Koska jarrujen 
teho oli Ruotsissa laskenut, ilmes-
tyi MZ Virtasen toiveesta Imatral-
le etupyörässä jarrulevyt molem-
min puolin, mikä ratkaisu toimi 
moitteettomasti. Vaikka Virtanen 
pysyi täällä pitkään kolmossijalla, 
hänen kilpailunsa päättyi ennen-
aikaisesti kampiakselivaurioon. 
Viikkoa myöhemmin Suomessa 
Hämeenlinnassa ajetun FIM Pri-
ze –kilpailun Virtanen sen sijaan 
voitti selvästi, taakse jäivät mm. 
Victor Palomo ja Patrick Pons.16

MM-osakilpailuissa Brnossa ja 
Opatijassa Virtanen sai vierelleen 
tšekki Peter Balaszin, mutta tämä 
tuotti pettymyksen keskeytyksellä 
Brnossa ja vain 15. sijalla Opatijas-
sa, kun Virtanen puolestaan teki 
kaksi vahvaa suoritusta: Hän pe-
lasti epäpuhtaasti käyneellä moot-
torilla kuudennen sijan Brnossa ja 
kamppaili Opatijassa Dieter Brau-
nin kanssa johdosta, kunnes kes-
keytti tulppavaurioon. Hän startta-
si täällä vielä kokeeksi muokatulla 
350-kuutioisella MZ:lla, jolla hän 
piti pitkään neljännen sijan, kun-
nes keskeytti vaihteensiirtotangon 
rikkouduttua. 350-kuutioinen MZ 
oli hieman vajaatehoinen, kun taas 
250-kuutioinen Opatijaan valmis-
teltuna – teholtaan 65,25 hv / 12 
450 k/min – oli kilpailijoihin ver-

rattuna varmasti askeleen edellä.
Virtasen suoritukset herätti-

vät vielä kerran toiveita ja antoi-
vat viimeisen sysäyksen MZ:n kil-
pailuosallistumiseen. Tekniikan 
puolesta mentiin taas kerran yk-
si askel eteen päin, Ceriani-tele-
skooppihaarukoilla, uusitulla ta-
kahaarukalla ja levyjarrullisella 
Elektron-takapyörällä. Moottori-
puolella vaihteistoon sovitettiin 
Yamahalta lainattu tekniikka, jon-
ka avulla kiihdytettäessä voidaan 
vaihtaa suuremmalle vaihteel-
le nopeasti käyttämättä kytkintä 
(Schaltautomatik/Quickshifter). 
Virtanen palkattiin luonnollises-
ti edelleen, mikä valuutan puut-
teessa ei ollut ollenkaan yksinker-
taista. Huhuttiin jopa kuuluisan 
siittolan ratsuhevosesta, jonka Sa-
levsky muka oli ”järjestänyt”.

1976 MM-aloituksessa Rans-
kassa Virtanen taisteli itselleen 
neljännen starttipaikan, mut-
ta joutui keskeyttämään myö-
hemmin männän murtumiseen. 
350-kuutioisella hän karsiutui kil-
pailusta. Salzburgiin iso MZ sai 
tehon noston 71 hevosvoimaan 
10 500 k/min, mikä toi siellä 
12. lähtöpaikan – kilpailussa tu-
li keskeytys kytkinvaurion vuok-
si. Valitettavasti Virtanen kaa-
tui Tsekissä Karvinán FIM Prize 

–kilpailussa ja mursi solisluunsa, 
mikä maksoi hänelle lähtöpaikan 
Italian GP:ssä. Hän ei ollut vielä 
täysin kunnossa, kun kaatui sit-
ten Assenissa kolmannelta sijalta 
250-kuutioisella, mutta loukkaan-
tumatta. Hän jätti kuitenkin aja-
matta seuraavana olleen 350-luo-
kan kilpailun.

Hollannin TT:ssä ja seuraa-
vissa kolmessa MM-kilpailussa 
sai Neuvostoliiton mestari viro-
lainen Mati Reynup ajaa tehtaan 
MZ:lla, muttei täyttänyt lähes-
kään häneen kohdistettuja odo-
tuksia. Spassa Virtanen keskeytti 
sytytysongelmien takia, Ruotsissa 
ajo riitti vain yhdeksänteen sijaan 

ja Suomessa kiertokangen laake-
rivaurio lopetti kamppailun nel-
jännestä sijasta. Myös Brnossa 
tuli heti alkuvaiheessa kilpailua 
keskeytys mäntään palaneen rei-
jän vuoksi. Tämä viikonloppu 
on kuitenkin syytä mainita, sil-
lä huippuajaja Teuvo Länsivuo-
ri oli harjoitellut siellä MZ:lla. 
Vaikka hän jäikin radalle kampi-
akselivaurion vuoksi, Länsivuo-
ri oli ollut periaatteessa valmis 
starttaamaan seuraavana vuonna 
zschopaulaisten puolesta suunni-
telmien mukaisesti edelleen kehi-
tetyllä MZ:llä.

Siitä ei kuitenkaan tullut 
mitään, sillä seuraava kilpai-
lu – Nürburgring – tuli olemaan 
MZ-tehdastiimin viimeinen MM-
esiintyminen. Isompaa aikaan-
saamatta Virtanen keskeytti mo-
lemmissa luokissa, 250-luokassa 
sytytystulppavikaan ja 350-luo-
kassa irronneeseen kaasuvaijeriin. 
MZ kuului silti yhä huippupyö-
riin MM-kamppailussa, ja vastaa-
valla edelleen kehittämisellä olisi 
ajajilla kuten Virtanen ja Länsi-
vuori varmasti ollut sanansa sa-
nottavana kilpailussa maailman-
mestaruudesta vuonna 1977.

Siihen tarvittavia voimavaro-
ja ja keinoja DDR:ssä ei enää tuol-
loin voinut poliittisista syistä saa-
vuttaa. Niinpä tehtiin vuoden 
1976 lopulla ratkaisu luopua osal-
listumisesta maailmanmestaruus-
kilpaan ja panostaa vain Neuvos-
toliiton mestaruuteen ja sen ohella 
DDR-ajajien startteihin itäblokin 
kilpailuissa. Ja mitä oli monel-
ta taholta jo vuosikausia vaadit-
tu, tapahtui vuoden 1977 lopus-
sa: MZ:n ratakilpailuosasto sulki 
ovensa lopullisesti. Pieni taka-
ovi oli kuitenkin jätetty auki, kun 
vuoden 1976 alussa MZ:n kanssa 
läheisessä yhteistyössä ollut Hel-
mut Kustermann sai KUMA-tii-
milleen täydellisen tehdaspyörän 
varamoottoreineen mahdollis-
taakseen Virtaselle siten edelleen 
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MM-osallistumisen. Mutta se on-
kin sitten jo toinen juttu.17

Tyypillinen luistiventtiili-
kaksitahtinen À la MZ: 
 Kaikki tai lÄhes ei mitÄÄn
Siinä se nyt on, 250-kuutoinen 
MZ-tehdaspyörä, jollaisena se 
työnnettiin Boet van Dulmenin al-
la 1975 MM-kilpailukauden aloi-
tukseen LeCastelletissa. Matala, 
kapea, kompakti, kevyt, ei, kevyt 
se ei ole, vaikutelma pettää. 118 
kilogramman painoisena ilman 
vettä ja polttoainetta sillä on hy-
vinkin kymmenen kilogrammaa 
enemmän hinattavaa kuin Yama-
ha TZ:llä, ja Yamahan ja Aermac-
chin tehdaspyörät olivat vielä sel-
västi kevyempiä. Työntölähdössä 
se on vähemmän huomattavissa ja 
kun tyhjäkäyntisuuttimet – asian 
hyvin tuntien – on etukäteen puh-
distettu ja kun myös kuiva kytkin 
irrottaa siististi, käynnistyy kak-
sisylinterinen ensimmäisillä kier-
roksilla ja ottaa kaasua aukotto-
masti.

Nousu pyörälle ja ajo lämpi-
mäksi kohtuullisella kierrosluvul-
la kuuluu määritelmä, sillä veden 
lämpötilan on oltava 50 astetta, 
ennen kuin käydään itse asiaan. 
Kyllä, ajamalla lämpimäksi eikä 

lämpötilan nosto lukemattomilla 
kaasusahauksilla! Kuinka kokenut 
kaksitahtivirittäjä sanoikaan: Sillä 
lailla tuhoat kiertokangen laakerisi 
jo ennen ajoa! Tämän verkkaisen 
lämmitysajon aikana kiinnittyy 
huomio mahtavaan istuinpituu-
teen, mikä selittää pienemmillä 
ajajilla monissa kuvissa nähtävän 
lisäpehmusteen. Sitten huomaa 
kapean tankin, joka on jalkojen 
kohdalla vielä vedetty sisäänpäin, 
lyhyt ohjaustanko ja ahtaasti taka-
haarukan viereen sijoitetut jalkata-
pit – syntyy vaikutelma, että istuu 
125-kuutoisen selässä.

Tämä vaikutelma muuttuu kui-
tenkin iskunomaisesti (sanan-
mukaisesti), kun käyttölämpötila 
saavutettuna ajetaan läpi kierros-
lukualueen. Kun kaksisylinterinen 
hyrrää korrektilla kaasuttimen 
säädöllä 5000 kierroksella vielä 
kuin kissanpoika, niin kuva muut-
tuu äkisti heti, kun 8000 kierros-
ta on saavutettu ja moottori hy-
väksyy täyden kuormituksen. Nyt 
MZ varottaa ajajaa kirkkaalla, pu-
revalla äänellä, ja kun kierrosluku-
mittarin neula ohittaa 9500, se is-
kee täysillä päälle. Ykkösvaihteella 
riiput avuttomana ohjaustangosta, 
penkki painaa takamukseen, kun 
keula muuttuu hyvin keveäksi ja 

etuteleskooppihaarukka ja etu-
pyörä kehittävät tuntuvan oma-
elämän ohjausakselin ympärille 

– ohjausiskunvaimennin on todel-
la tarpeen. Onneksi meno on suo-
raan eteenpäin, kierroslukumitta-
rin neula ylittää kaksitoista, toinen 
vaihde aktivoidaan ja peli etupyö-
rän kanssa alkaa uudestaan. Oike-
astaan pitäisi istua paljon, paljon 
edempänä!

Vaihteensiirrot ovat teräviä ja 
vaativat voimakasta vasemman 
jalan käyttöä, mutta vaihteet luk-
kiutuvat aina varmasti paikalleen. 
Tällöin vaaditaan myös kytkin-
kädeltä voiman käyttöä, sillä kyt-
kimen kuusi jauhemetallista val-
mistettua kitkalevyä (MZRE:ssä 
vuodesta 1974) kaksinkertaisi-
ne painejousineen vaativat voi-
makasta otetta. Kun on käynyt lä-
pi ensimmäiset neljä vaihdetta, jää 
vasta nyt hiukan aikaa asettua tie-
toisesti kilpa-ajomaisen pienek-
si. Kyynärpäät, polvet, leuka, kaik-
ki pääsevät helposti kosketukseen 
tankin kanssa, ja asettuminen olisi 
täydellistä ilman näitä paksuja pa-
koputkia. Ne eivät pelkästään vai-
keuta jalkojen piilottamista kat-
teen suojaan, lasikuitukate on niin 
ahtaaksi tehty, että pakoputken 
kuuma pelti polttaa tuskallises-

Silvio Grassetti Imatralla 2. 250 cc  
(jolloin voitti Jarno Saarinen).

Tapio Virtanen 1976 Assenissa.
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ti saappaan varren ja nahkapuvun 
läpi pohkeeseen. Muuten istuma-
asento on sopiva, ja myös käyttövi-
vut ovat siinä, missä niiden olettaa 
käsityönä valmistetussa tehdas-
pyörässä sijaitsevan.

Lockheed/Brembo-sekoite 
edessä tarraa kiinni kunnolla, ei 
kovin paljon paremmin kuin hyvä 
rumpu, mutta se on säädeltävissä 
ilman ongelmia ja siten tahdotta-
essa käytettävissä myös kallistuk-
sessa. Tapio Virtanen vaati kauden 
’75 lopussa merkittävää parannus-
ta, mikä myös saatiin aikaan. Täl-
löin tuli MZ:n oma etuhaarukka 
rajoilleen, sillä jo yhdellä levyllä se 
painuu kovassa jarrutuksessa lä-
hes pohjaan – 1976 otettiin sitten 
MZ:n käyttöön alkuperäiset Ceria-

ni-haarukat. Takapyörän elektron-
jarrurumpu on ilmeisesti tarkoi-
tettu käyttöön matkustajan kanssa, 
sen olisi voinut tehdä selvästi pie-
nemmäksi ja kevyemmäksi. Mutta 
nätin näköinen se kyllä on epäile-
mättä, ja sen pitäisi olla mainitse-
misen arvoinen asia.

Pyörä kulkee suoraan moitteet-
tomasti. Ohjautuu kuin leikiten. 
Kallistaminen – hitaasti, hitaas-
ti, vanhoilla kivikovilla 70-luvun 
kudosprofiilirenkailla ei ole leikin 
asia, tätä kohtaa ei kärsi testata. Ei 
tarvitsekaan, senhän on Virtanen 
jo tehnyt aikaisemmin, mikä on-
nistui silloin, sen jätämme kokei-
lematta. Myöskin vaihtamiskoh-
dan 12 550 k/min jää tabuksi, sillä 
se merkitsi usein jo silloin kampi-

akselin loppua.
Loppu, päätös. Iloitsemme kun 

MZ on pysynyt terveenä! Bensii-
nihana ja kaasu kiinni ja mootto-
ri sammuu siististi. Kaksi asiaa jää 
mieleen: äärimmäisen tiheä vaih-
teiden porrastus pitkän ykkösvaih-
teen kustannuksella (siihen MZ:lla 
oli varaa vasta, kun jauhemetalli-
päällystettä oli saatavilla). Ja sitten 
tuntuvien värinöiden puuttumi-
nen, luultavasti myös moottorin 
etupään kumikiinnityksen ansiota. 
Silloisista puuttuvista huipputu-
loksista ei varmaankaan voi syyt-
tää tehon puutetta, eikä myös ko-
konaiskonseptia, vaan enemmän 
tai vähemmän jo hajoamistilas-
sa ollutta MZ:n kilpaosastoa. Sää-
li menetettyjä mahdollisuuksia. ■

Jan Leek MZ. the racers. the birth of the modern two-stroke 
(1991), Phil read, the real story (1977), Manfred Voll, Heinz 
rosner... startet für MZ (2006), illustrierter Motorsport

1 Tuossa alkukappaleessa on hiukan toimituksellista dramatiik-
kaa, sillä Rosnerin muistelmista Startet für MZ (Manfred Voll, 
2006) selviää tausta- ja lisätietoja. Rosner oli puhunut kilpaosas-
ton johtajalle Walter Kaadenille jo edellisen kauden päätyttyä 
harkitsevansa lopettamista seuraavan kauden jälkeen. Päätös oli 
varmistunut, kun Katja ja Heinz Rosner tiesivät vuodenvaihteen 
1969-70 tienoilla odotettavasta lapsen syntymästä. Samoin kau-
den viimeiseen MM-osakilpailuun Opatijaan tultaessa oltiin jo 
hyvin selvillä siitä, että uuden tehostetun moottorin aiheuttama 
rasitus kytkimelle tiukkamutkaisissa kaarteissa pitkän ykkösvaih-
teen kanssa tulisi joko aiheuttamaan moottoririkon tai sitten oli-
si tyydyttävä jättämään suosiolla voiton tavoittelu. Oli siis ennus-
tettavissa ja varauduttavissa siihen mitä tulisi tapahtumaan. Eikö 
koskaan enää? Viikon kuluttua Rosner ajoi Freiburgissa DDR:n 
mestaruussarjassa 250-kuutioisella MZ:llään maaliin ensimmäi-
senä. Tosin sen jälkeen MZ:llä ajamisessa tuli kylläkin tauko vuo-
teen 1989, jolloin hän alkoi ajaa Classik-näytösajoissa, mikä on-
kin sitten jatkunut vilkkaana. Lopettamisen yhteydessä hän ei 
ollut varautunut siihen, että kirjoitettuaan eropaperinsa tehtaal-
la heti seuraavana aamuna tuli kaksi Stasin miestä ovelle ja vei 
hänet kuulusteluun, aiheena maasta pakeneminen. Kovaäänisek-
si käyneen keskustelun jälkeen Rosner oli päästetty kotiin, muka-
na teroitettu tietoisuus siitä, että elämä yksityisenä kansalaisena 
ja isän perintönä ylläpidetyn taxifirman hoitaminen jatkuisivat 
pysyvästi erikoistarkkailun alaisena. Stasista ei sentään tullut juu-
ri muuta vaivaa, kunnes muurin kaaduttua entiset stasilaiset pe-
rustivat suurin joukoin taxifirmoja, koska heillä oli paljon yhte-
yksiä ja tuttavuuksia ihmisten kanssa, ja he polkivat hinnat alas.

2 Samoin NATO-valtioiden maahantulokiellot DDR:n kansalai-
sille. Muutama esimerkki politiikasta: vuonna 1962 Ranska ei 
sallinut DDR:n kansalaisten tuloa maahan, ei myös läpikulkua. 
Mutta Kaaden ja Alan Shepherd halusivat kilpailla Espanjassa. 
Kaadenin oli ajettava pyörät pakettiautossa Frankfurtin lentoken-
tälle, missä Shepherd odotteli ja siirtyi rattiin ja Kaaden ja me-
kaanikko Beer jatkoivat vuorostaan lentokoneella. Vuonna 1968 
Nürnburgringillä Länsi-Saksan osakilpailun harjoitusajoissa 
Heinz Rosner ajoi 125-, 250- ja 350-luokissa toiseksi nopeimmat 
ajat, mutta hänen oli jätettävä starttiruutu 2 tyhjäksi, sillä kilpai-
lun järjestäjät olivat ilmoittaneet MZ-joukkueen mukaan Berlii-
nistä laitetulle delegaatiojohtajalle, että jos joku DDR:n osallistu-
jista nousee palkintokorokkeelle tai jopa voittaa, kansallislaulua 
ei soiteta ja lipputanko pysyy tyhjänä. Niinpä MZ-joukkue sai kil-
pailupäiväksi määräyksen Berliinistä jättää osallistumatta. Maini-
taan vielä yksi. Heinäkuussa vuonna 1971 280 00 henkinen yleisö 
lauloi Sachsenringin kilpadalla Saksan liittotasavallan kansallis-
hymniä, kolmas säkeistö laulusta Das Lied der Deutschen, jo-
ka ei ollut kielletty pelkästään tuossa tilaisuudessa, kuten Nürn-
burgringillä DDR:n hymni, vaan se oli kielletty koko maassa, aina, 
niin kauan kuin tuo valtio oli olemassa. FIM:n sääntöjen mukai-
sesti voittajan kotimaan kansallislaulu oli soitettava, tai muuten 
kilpailu mitätöitäisiin. Dieter Braunin pääsyä kilpailuun oli yri-
tetty estää ja kilpailun jälkeen kilpailujohtaja erotettiin, koska hän 
ei hylännyt Braunin ajoa. Palkintoseremonian äänentoistolaitteet 
oli kytketty kuulumaan vain siellä missä FIM:n valtuuskunnnan 
paikat olivat, mutta kilpailuja seuraamaan tulleet olivat opetel-
leet laulun hyvin etukäteen. Missä sääntöjen lukijat olivat, kun 
DDR:n poliitikot ratkaisivat tilanteen Nürnburgringillä omalla 
tavallaan? Tätä voi spekuloida, vaikka lähtien siitä, että MZ-jouk-
kueen johtajana tuolla oli Horst Fügner, joka toimi kuten Berlii-
ni määräsi ja veti kaikki kilpailijat pois. Tekivätkö he valituksen 

VIITTEET
Kirjoittanut Keijo Virtanen mm. seuraavia lähteitä käyttäen:
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FIM:lle? Joka tapauksessa kaikki toiset ajoivat ja pisteet laskettiin 
kauden lopussa kokonaissaldoon. Näin mm. Heinz Rosner jäi he-
ti enimmäisessä osakilpailussa pisteittä (ja voisi spekuloida, oli-
siko koko kauden kulku ollut toinen, jos alku olisi onnistunut?).

3 Walter Kaaden oli saanut kasvatettua normaalisti 5-6 -hen-
kisen kilpakollektiivinsa 15-miehiseksi vuoden 1961 alussa ja 
29-miehiseksi saman vuoden aikana, mutta joukkueen palattua 
Ruotsin osakilpailusta Kristianstadista heistä hänelle jätettiin 
vain yksi seuraavalle vuodelle. Kun MZ:n joukkue oli tähän as-
ti operoinut länsimailla 4-6 –henkilöisenä, seuraavina vuosina 
se koostui usein vain Kaadenista ja yhdestä mekaanikosta. Mai-
nittakoon vertailun vuoksi, että samaan aikaan Japanissa kollega 
Soichiro-san oli palkannut ”vastaavaan” yksinomaan ratamoot-
toripyöräilyn kilpaosastoonsa 450 työntekijää. Degnerin tapaus 
vaikutti laajalti, monille muillekin aloille, mm. Kristianstadin kil-
pailun jälkeisen päivän DDR:n kahden suurimman sanomaleh-
den painokset hävitettiin kokonaan. MZ:n kanssa ajajasopimuk-
sen 1961 tehnyt Alan Shepherd seurasi aitiopaikalta ja koki itse 
näitä Degnerin loikkauksen seurauksia. Ei ollut harvinaista, että 
Shepherd ajoi vuosien 1961-1964 aikana yksin pakettiautollaan 
Itä-Berliinin muurille, minne Walter Kaaden niinikään – ja myös 
usein yksin – saapui rajanylitys-tarkastusaseman toiselle puolel-
le pakettiautolla, josta työnsi 125- ja 250-kuutioiset kilpa-MZ:t 
Shepherdille. Shepherd kertoi, että koskaan ei voinut luottaa pää-
sevänsä rajan yli – vaikka sai järjestetyksi kilpailuviisumin DDR:n 
kilpailuihin, rajalla se saattoi silti osoittautua kelpaamattomaksi. 
Erään Sachsenringin osakilpailun jälkeen hän kommentoi jon-
kin säätö-sovitus-osan muotoa, jolloin Kaaden veti pukunsa rin-
tataskusta kynän ja lehtiön ja piirsi Shepherdin toivomuksen mu-
kaisen mallipiirustuksen tarkkoine mittoineen. Sitten he ajoivat 
tehtaalle, missä Kaadenin oli täytettävä lomake luvan saamisek-
si tarvittavan metallipalan tilaamiseen, mihin liittyi kiistely siitä, 
oliko se todella tarpeellista. Ja kun toistatuntisen odottelun jäl-
keen raaka-aine tuotiin, se oli laadultaan sellaista, jonka paik-
ka muualla maailmassa oli romuttamon hylkymetallikasa. Sitten 
mentiin koneistamoon ja sorvin ääreen, missä Kaaden muotoili 
romurautapalan piirustuksensa mukaiseksi. Takaisin kilparadan 
reunalla Kaaden pulttasi sen korvattavan paikalle, haki kypärän-
sä ja lähti itse ensin kokeilemaan sen toimivuutta. ”Ja kun näin, 
kuinka hän ajoi, tiesin, että jos olisin ollut ajamassa kilpaa hä-
nen kanssaan, ainakaan minä en olisi ollut ennen häntä maalis-
sa.” MZ:n kilpajoukkueen mukana ulkomailla oli vähintään yksi 
puolueen vahtikoira, vakinaisena aina Berliinissä urheiluminis-
teriön virkaansa asettama urheilukomissaari Alfred Hartmann, 
joka ajoi Roverilla. Hänen tehtävänsä oli eristää tiimi niin hy-
vin kontakteilta vierasmaalaisten kanssa kuin vain mahdollista. 
Hän oli pelätty ilmiantaja, oli ilmiantoon syytä tai ei. Kun Cast-
rol-öljy-yhtiön korkein pomo Malcolm Edgar kysyi vuonna 1968 
Man-saarella Heinz Rosnerilta, oliko tämä tyytyväinen saamaan-
sa rahalliseen ja materiaaliseen tukeen, jota he olivat maksaneet 
hänelle edellisen vuoden hyvistä suorituksista, Rosner kuuli asi-
asta vasta ensimmäistä kertaa. Hartmann ei ollut tilivelvollinen 
kenellekään eikä selvittänyt asiaa Rosnerille, mikä seikka ei mi-
tenkään rakentanut tai parantanut heidän välejään. Hartman piti 
kaiken valuutan, mitä joukkue ansaitsi ulkomailla ja jakoi saatu-
ja tarvikkeita täysin sattumanvaraisesti, jos jakoi. Hartmann yritti 
myyydä MZ-tietoutta Suzukille 1961, mutta heillä oli jo suurem-
pi saalis tulossa verkkoon. Hartmann loikkasi itse länteen 1983.

4 Voimme kuitenkin kuvitella Kaadenin kyenneen katsomaan 
myös yläviistosta, että kaikki mitä olen suunnitellut ja mitä olem-
me saaneet aikaan, toimii juuri niin kuin ajattelin, kun se toteu-
tetaan kunnollisista aineksista. Siitä, että hän pidättäytyi muuta-
mia hyvin lyhyitä ja lyhytsanaisia kommentteja lukuunottamatta 

käsittelemästä sitä, että luotetuin mies, oppipoika, kasvatti, jo-
ka ajoi kaksi ensimmäistä kauttaan hänen antamansa 30-luvun 
DKW-joukkueen kypärä päässään ja sen jälkeen hänen ostaman-
sa Cromwell-kypärän alla, pettää kaiken ja sen mukana niin luot-
tamuksen kuin toveruuden, voi päätellä, ettei Degner enää ol-
lut minkäänlaisen ajatuksen arvoinen. Koko kollektiivin nimissä 
Kaaden antoi lausunnon: ”Eniten harmittaa se, että hän otti ja vei 
meidän koko yhteisen työmme, jota rakastimme – ja myi sen. Ja 
naurettavan halvalla.”

5 Sachsenringin 1962 kisan aikana Mike Hailwood oli kertaalleen 
käynyt liukkailla mukulakivillä kyljelläänkin pyörineen.

6 Hocking voitti MZ:llä 250-kuutioisten MM-osakilpailun Ruot-
sissa 1959. Seuraava osakilpailu ajettiin Ulsterissa, missä Hocking 
oli tullut Walter Kaadenin luo ja näyttänyt taskustaan paksua ra-
hatukkua, jonka kreivi Agusta oli antanut ”matkarahaksi Italiaan 
allekirjoittamaan sopimus”. ”Eikä Kaaden ollut milläänsäkään. 
Hän tiesi, kuinka kipeästi minä tarvitsin rahaa.” Tilapäiset vie-
rasajajat eivät koskaan maininneet rahaa suorituksistaan. Siitä oli 
turha puhua, koska sitä ei ollut. Jokainen itseään ja tätä merkillis-
tä elämänmuotoa arvostava ajaja ymmärsi, että jos pääsi ajamaan 
tuolla omintakeisella pyörällä, sen kokemuksen merkitystä ja ar-
voa ei voitu arvioida rahan avulla. Eikä Kaaden koskaan ottanut 
puheeksi niitä startti- ja palkintorahoja, joita jotkut onnistuivat 
hänen pyörillään toisinaan hankkimaan. 1950- ja 1960-luvuilla 
ne oli mitoitettu sen mukaisesti, että muutkin kuin kolme ensim-
mäistä saattoivat niiden varassa jatkaa seuraavaan osakilpailuun. 
Useat pätevät ajajat ajoivat Hailwoodin tavoin MZ:llä ilman mi-
tään korvausta, mutta näin ei saatu vakiokuljettajia.

7 Lucasilla Englannissa magneettoja saatiin teetetyksi vuosien yri-
tyksien jälkeen, mutta oli harvinaista, jos ne jaksoivat toimittaa 
kipinää kilpailun loppuun saakka, brittien kondensaattorit eivät 
sopineet kaksitahtiseen.

8 Phil Read kertoo muistelmissaan The real story (1977), kuin-
ka he muutamanina kausina häiritsivät Yamahoillaan sen kun sil-
mä vältti MZ-ajajien harjoitusajoja, viivytellen ja ajamalla MZ:n 
molemmin puolin kolhivat niitä katteillaan, mikä vaikutti – niin 
he olettivat – myös itse kilpailussa. Rosner kertoo, että pahimpia 
olivat kuitenkin italialaiset, varsinkin kaudella 1965 (jolloin brit-
tienkin huliganismi rehotti pahimmillaan); esimerkiksi vuonna 
1965 Assenin harjoitusajoissa Aermacchi-ajajat Milani, Pagani ja 
Pasolini saarsivat hänet, yksi ajoi eteen, toinen jäi taakse, kolmas 
tuli sivulle, edessä ajava jarrutti ja samalla hetkellä oikealta sivul-
ta tuleva kolautti katteellaan, hänen juuri jarruttaessaan, niin et-
tä MZ singahti päin heinäpaalia ja hän lensi niiden yli, kuitenkin 
vahingoitta, pahin näistä oli Milani. Tämän jälkeen hän suhtau-
tui heihin samalla tavalla, kauden kuluessa ajoi aina sopivassa ti-
laisuudessa kylkeen, mikä lopettikin ahdistelun.

9 Muistelmissaan Rosner mainitsee, että vuonna 1968 hänellä oli 
14 starttia 250-kuutioisella eikä hän ei jäänyt yhdessäkään pääse-
mättä maaliin. Vuoden 1968 moottori oli Rosnerin mielestä hy-
vä. ”Sylinterit ja kannet olivat kummatkin yhtenäiset ja molem-
mat kokonaan vesijäähdytetty. 250-kuutioisen teho oli 54 hv/11 
500 kierr, 300-kuutioisen 56 hv/11000 kierr. Lucas oli korvat-
tu kotimaisella IKA:lla. Mutta seuraavana vuonna he hylkäsivät 
konseptin ja uusivat moottorin kokonaan.” Walter Kaaden ris-
keerasi, sillä hän halusi pyörästä varmasti riittävän nopean. Uu-
si 250-kuutioinen tuotti 60-62 hv, mutta 35:n Amal-kaasuttimilla 
se tuli tehokkaimmalle alueelle niin äkkinäisesti ja äkäisesti, ettei 
saavutetusta tehon lisäyksestä juuri ollut hyötyä, lisäksi huomat-
tiin, että hitaissa tiukoissa kaarteissa vaihteiston välityssuhteet ei-



13

vät toimineet enää kuten ennen ja kytkintä, joka oli tehon lisäyk-
sen vuoksi jo muutenkin kovilla, joutui luistattamaan.

10 Muistelmissaan Rosner kertoo, että oli seurannut Degnerin ta-
pausta ja sanoo, ettei koskaan olisi voinut tehdä samoin Kaadenil-
le – Suzuki oli houkutellut häntäkin 1965, kuten 1960 Kaadenia, 
loikkaamaan Japaniin. Rosner teki Suzukin tarjouksesta julkisen, 
sai Berliiniin käsiteltäväksi esityksensä, että saisi siirtotyöläisvii-
sumin Japaniin vuodeksi 1966 ja hän maksaisi puolet palkastaan 
DDR:n valtiolle. Ehdotus ei kelvannut.

11 Vuoden 1971 Sachsenringin voiton seurauksena Dieter Braun 
sai maahantulokiellon DDR:aan. Yleisön suosikki Braun kylläkin 
DDR:ssä oli.

12 Silvio Grassetti oli luonteeltaan iloinen ja hyväntuulinen, min-
kä hän sai tarttumaan ongelmien keskellä jatkuvasti sinnittele-
vään MZ-joukkueeseenkin. Hänellä oli paljon ystäviä ja tuttuja, 
ei vähiten sen vuoksi, että hän järjesti usein juhlia. Tämä kaikki 
myötävaikutti merkittävästi siihen, että MZ:hin saatiin asennet-
tua kunnollisista raaka-aineista valmistettuja osia.

13 Jan Leekin kirjassa MZ. The Racers. The birth of the modern 
two-stroke (1991) Dieter Braun kertoo noista vuosista 1969-1971. 
Hän mainitsee, että ”se kahden vuoden sopimus oli hyvä, vaikka 
rahaa siitä ei tullut, mutta kaikki kulut, matkat asuminen ja ennen 
kaikkea pyörät, osat, mekaanikot ja Kaaden joka kilpailuun tulles-
sa valmiina. Kaikki sujui loistavasti. 80% MZ:n ongelmista aiheu-
tui Lucasin magneetoista, jotka kertakaikkiaan eivät sopineet tehtä-
väänsä. He olisivat voineet mennä Winningeniin ja ostaa Kröberin 
sytytyslaitteet. Mutta ei ollut rahaa. He olisivat voineet mennä osta-
maan mäntia tai valattaa niitä hyvästä aineksesta länsimaisten stan-
dardien mukaisesti eikä se olisi ollut kallistakaan. Mutta ei ollut ra-
haa. Joten he valoivat männät itse, siitä aineksesta, jota he saivat”.

14 Vastaavaa MZ:n joukkue oli joutunut kokemaan silloin tällöin 
vuosien mittaan, Man-saarella heille toimitettiin 70-oktaanista 
polttoainetta useammin kuin kerran, samoin Alan Shepherdille 
Daytonassa 1964.

15 Keijo Virtanen kertoo: Walter Kaaden sanoi, että Tapio Virta-
nen oli yksi kaikkein nopeimmista. Hän olisi saanut enemmän ai-
kaan, jos hänellä ei olisi ollut niin raskas kaasukäsi, joka periytyi 
nelitahtisilla ajamisesta, painavilla Laverdoilla… MZ vaati herk-
kää tunnokasta kättä, paras käsi oli Alan Shepherdillä, myös Hail-
woodilla oli hyvä tunto. Mutta Tapio Virtanen osasi ajaa, ja osasi 
ajaa nopeasti, sehän on kuitenkin pääasia, jos aikoo tulla ensim-
mäisenä maaliin. Siihen hänellä oli erinomaiset edellytykset. Jan 
Leek kuvaa Tapio Virtasta kirjassaan MZ. The Racers. The birth 
of the modern two-stroke. Hän oli melko menestyvä yksityiskul-
jettaja ja koska tuli Suomesta, hänellä oli sitä vaikeasti tavoitetta-
vaa ominaislaatua, jota suomalaiset nimittävät ’sisuksi’, joka tar-
koittaa sitä, että vaikeudet ja esteet tulevat sen vuoksi, että ne 
voitetaan, mikä tavallisesti myös lisää sitä iloa mikä niiden voit-
tamisesta saadaan.

16 Keijo Virtanen kertoo: Kun kysyin kerran Walter Kaadenilta, 
mitä hän pitää parhaana MZ:n RR-kilpailusaavutuksena, tai par-
haana omana saavutuksenaan ratakilpailu-MZ:iensä kanssa, hän 
vastasi, se on se, kun vuonna 1975 Imatran GP:ssä Tapio Virta-
selta oli hajonnut kaikki moottorit, alkaen jo harjoitusajoista ei-
kä hän päässyt maaliin, niin sieltä jatkoimme seuraavana viikon-
vaihteena Hämeenlinnassa ajettavaan kansainväliseen FIM Prize 

–kilpailuun, minne tuli Imatralta sopivasti Suomeen kilpailemaan 
tulleita tähtiajajia mutta myös suoraan sitä varten. Muistan aina, 
kuinka Suomi on kaunis maa, paljon mäkiä, metsää ja järviä, so-
rateitä ja ympärillä vain vihreää ja sinistä. Hämeenlinnassa oli 
suuri kilpailu, mukana 250-kuutioisista 750-kuutioisiin. Saimme 
tehdyksi Tapiolle vielä yhden moottorin, mutta sekin hajosi har-
joituksissa, mutta startti oli saatu varmistetuksi. Teimme mekaa-
nikon kanssa töitä koko yön yli ja aamulla hän oli juuri kiinnittä-
nyt moottorin pyörään, kun Tapio tuli. Mekaanikkoni sanoi, ettei 
sitä vielä ole ehditty käynnistää, ja lisäsi: ”uskon sen toimivan”. 
Tapio lämmitti rauhallisesti sen, ”meni starttiin ja voitti kaikki”.

17 Olen ennenkin tässä julkaisussa maininnut, että Tapio Virtasta 
haastatellessani hän on kertonut, että loppu tuli juuri silloin, kun 
moottoriin oli saatu Mahlen männät, nikasil-pinnoitetut sylinte-
rit, SKF:n laakerit ja stefat… Sillä olisi saanut paljon aikaan.

LOMOS Sesselrad (sananmukaisesti ”Tuolipyö-
rä”), pienine pyörineen ja avoimella ”läpikulku”-

rakenteellaan on skootterin varhainen edeltäjä. Mal-
li syntyi DKW:n tehtaassa Zschopaussa vuonna 1920.

Firma tarjosi kaksipyöräistä halpana auton korvik-
keena, mutta teleskooppijousituksella ja nojatuolin 
mukavuuksilla ”yksijälki-autona” (EinspurAutomo-
bil). Leveä roiskesuojaus mahdollisti normaalivaa-
tetuksessa liikkumisen. Kysyntä oli kuitenkin pi-
dättyväistä, vain n. 2000 kpl toimitettiin. Vähäiseen 
menekkiin vaikutti ajan inflaatio-kriisi sekä ennak-
ko-ajatukset, että ajoneuvo sopii vain kaupunkikäyt-
töön, ei  kauemmas kuoppaisille maanteille.

DKW-tehtaan historiaa tutkiessa löytyy sellainen 
tieto, että vuonna 1922 DKW:n ensimmäinen ulko-
mainen edustaja-jälleenmyyjä aloitti Italiassa Bolog-
nan kaupungissa, minne hän vei näitä malleja. Ja siel-
lähän skootterien tuotanto sai allkunsa. ■

Pyörää voi ihailla tekniikan museossa Mynchenissä.

LOMOS 
Sesselrad

TEK
STI | Keijo V

irtanen
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Kuusysin Talvirallin tänä vuonna järjestivät 
Tyrvään motoristit Levon metsästysmajalla 

Houhajärvenrannalla. Etelä-Suomen lumeton tal-
vi näytteli parastaan juuri ralliviikonloppuna, kun 
sivutiet olivat jääkaljamalla ja perjantain lumisa-
de sopivasti peitti tienraiteet ja muut loukut, siinä 
oli soolopyörillä sooloilemista, kun sivuvaunulla-
kin tuppasi kaista käydä ahtaaksi.

Rallikansaa oli paikalle saapunut reilut puo-
lensataa, eli perusporukka oli koolla. Pari MZtaa-
kin oli näkyvissä sekä muutama MZ-kuski vieraal-
la merkillä, kaukaisin Äänekoskelta. Näyttää, että 
MZ valistustyöryhmällä vielä riittää työsarkaa, 
kun porukka alkaa lipsua merkkiuskollisuudesta, 
kirjoittaja mukaan lukien.

Viikonloppu vietettiin perinteisin menoin, ke-
huttiin ja tutkittiin kulkuneuvoja, sauna oli kuu-
mana. Rohkeimmat pulahtivat Houhajärveen teh-
tyyn avantoon ja keittiö oli hoitanut sapuskat sekä 
tarpeelliset tykötarpeet.

Sunnuntaina keli sivuteillä senkun parani, kun 
vedensekaiset loskaraiteet ohjasivat kulkinetta. 
Taas yksi kokemus lisää talvea odotellessa. ■

Talviralli 2020
Sastamalassa TEKSTI | Kalle
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Iso-Britanniassa tietystä äänestä 
tietää talven alkaneen. Se ei lii-

ty joululauluihin tai kirkonkello-
jen soittoon uuden vuoden kun-
niaksi. Ääni on satojen MZ:tien 
käynnistyminen kautta maan.

Nämä ovat pyöriä joita luke-
mattomat harrastajat pitävät toi-
sena, kolmantena tai neljäntenä 
ajoneuvonaan. Mikään keli ei es-
tä ajamasta halvalla Itä-Saksalai-
sella kaksitahtisella. Suuri joukko 
näitä pyöriä on kohdannut enem-
män (tie)suolaa kuin venäläinen 
poliittinen vanki.

Sen vuoksi katsoinkin tarpeel-
liseksi koeajaa MZ:tin uusimman 
mallin, pitkään odotetun 300 
kuutioisen joka julkistettiin viime 
vuonna (1987), koleana aamu-
na kun suola-autot ovat liikkeel-
lä jäätävässä tihkussa. Kun aurin-
ko sittenkin pilkisti pilviverhon 
takaa tunsin itseni melkein hui-
jatuksi.

ETZ 300 Luxus on Britannian 
maahantuojan luomus niille jotka 
edelleen kaipaavat vuonna 1982 
tuotannosta poistunutta TS 250 
mallia koska sen seuraajamalli 
ETZ kuluttaa enemmän olemat-
ta kuitenkaan nopeampi . ETZ:sta 
myös puuttuu TS:n ilmiömäistä 
vääntöä.

Ratkaisu oli ottaa käyttöön 
kuutiotilavuus 60-luvun sivuvau-
nuveturista. Nauru seis, MZ on 
erinomainen sivuvaunupyörä ja 
Wilf Green myy paljon sivuvau-
nuyhdistelmiä joissa on tiheämpi 
välitys, jäykemmät jouset ja oh-
jausiskunvaimennin.

Sitä miksi MZ fanit yhä kaipaa-
vat vanhaa Supa5 eli TS mallia en 
ymmärrä ja minä sentään omis-
tan sellaisen. ETZ:tassa on 12 vol-
tin sähköt, 18” pyörät, tuoreöljy-
voitelu ja lisenssikopio Brembon 
etulevyjarrusta kun taas TS:ssä 
on sekoitusbensa, kuuden voltin 
sähköt ja tehoton rumpujarru. Li-
sää siihen kummalliset katkaisijat, 
epäilyttävät renkaat , käytös pin-
takaasulla ja moottorijarrutuk-
sessa niin koettelemus on valmis.

Omalla -79 mallilla oli osta-
essa ajettu alle 4000 mailia ja se 
maksoi 180£ vuonna 1986. Hon-
dan rumpujarru eteen maksoi 
15£ joten huomaatte mitä tarkoi-
tan sillä että MZ on halpa, Vara-
osahinnat ovat myös edullisia.

Se missä MZ poikkeaa muis-
ta itäblokin tuotteista on sen 
suunnittelun ja toteutuksen laa-
tu. Suurilla sylinterin jäähdytys-
rivoilla varustettu moottori riip-
puu rungossa kannakkeella jossa 

on värinää vaimentava kumi. Ko-
ko moottori on kumivaimenti-
min eristetty rungosta. Järjestel-
mä sallii moottorin liikkua jonkin 
verran käydessään. Tyhjäkäyn-
nillä koko kone tärisee kuin juo-
pon kädet mutta moottoritiellä 75 
mailin (120km/h) nopeudessa tä-
rinää ei juurikaan tunnu.

Tehtaalta jonka tuotteilla on 
voitettu lukuisia ISDT kisoja voi 
odottaa hyvällä vaimennuksel-
la ja riittävällä liikevaralla varus-
tettua jousitusta j a MZ ei tuota 
pettymystä. Hyvään jousitukseen 
kun lisätään riittävä maavara 
voi pyörällä ajaa karummallakin 
alustalla.

Toisiovedon ketjusta ei tar-
vitse liiemmin huolehtia, se on 
täysin koteloitu muovisella ta-
karattaan kotelolla ja kumisilla 
ketjunsuojilla. Kiillotetut alumii-
nivanteet, matkustajan tukikahva 
ja reilun kokoinen satula täyden-
tävät varustusta.

MZ 300 on periaatteessa yli-
porattu 250 jossa on hieman pi-
tempi välitys. Uusia varusteita 
ovat sylinterinkanteen lisätty yli-
määräinen lämmönhaihdutin, 
mauton oranssi maalaus, Britti-
valmisteinen varttikate ja rumat 
tarrat. Erikoismaalaus ja kate on 
tarkoitettu erottamaan uusi kal-
liimpi malli tavallisesta kaksipuo-
likkaasta jota saa hillitympänä 
hopeisena ja mustana.

Estetiikan lisäksi en pitänyt 
katteen vaikutuksesta MZ:tin 
suuntavakavuuteen. Eturengas on 
kapea 2.75 Pneumant, sen tuntu-
ma on kulmikas ja hieman epä-
varma varsinkin kun korkea oh-
jaustanko siirtää ajajan painoa 
taaksepäin.

Rekan takana ajaessa kate lisää 
epävakautta. Totesin usein ohja-
uksen heittelevän puolelta toiselle 
kun vastaavassa tilanteessa TS:llä 
jossa on kapeampi matala ohjaus-
tanko, leveämpi 3.00 Continental 
rengas eikä katetta ei ole ongelmia.

KÄÄNNÖS | Timo Salminen

Isolohko MZ
 Classic Bike lehden koeajo Maaliskuulta 1988, Peter Watson

EnemmÄn voimaa,
vÄÄntÖÄ ja rahaa.

SitÄ on ETZ 300.
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Kapea rengas oli myös kovil-
la hyvän etujarrun takia, kontak-
tipinta tiehen on kovin pieni. Jar-
russa on hyvä tuntuma ja se on 
ihailtavan herkkä mutta jarrutta-
essa etuteleskoopin kasaan painu-
minen tuntuu epämiellyttävältä.

Kuitenkin renkaiden pito-
ominaisuudet ovat huomattavasti 
parantuneet aikaisempiin Pneu-
mantin tuotoksiin verrattuna. 
Näitä uusia ei ole syytä heti osta-
misen jälkeen vaihtaa.

Suuremmaksi porattu moot-
tori tuottaa neljä hevosvoi-
maa enemmän kuin tavallinen 
ETZ250 mutta huomattavampi 
muutos on 20% parantunut vään-
tö. Kiihtyvyys nelos- ja viitosvaih-
teilla on hyvä 296 kuutioiseksi 
singleksi. Pitkissä ylämäissä jois-
sa ETZ:lla tai TS:llä pitäisi vaih-
taa neloselle ettei nopeus laskisi 
niin kolmesatanen jaksaa ylläpi-
tää vauhdin viitosella.

Huippunopeus ylittää mitta-
rin suurimman näytön 80mph 
(128kmh) ja pyörällä voi ajaa 
matkaa hyvin lähellä huippuno-
peutta. 4000rpm viitosvaihteel-
la nopeus on 60mph (96kmh) ja 
4500rpm vie jo yli nopeusrajoi-
tuksen.

200 mailin (321km) matkal-
la pitkin A1 tietä matkanopeus 
pysytteli välillä 70-75mph (112-
120kmh). Lukuunottamatta aja-
mista rekkojen takana tai niitä 
ohittaessa pyörä tuntui täysin va-
kaalta. Tärinää oli hyvin vähän 
ja ainoastaan kylmyys ja ahterin 
puutuminen saivat haluamaan 
taukoa.

Yöllä ajaessa olin tyytyväinen 
MZ:n hyvästä ajovalosta. Ohjaus-
tangon kytkimet ovat nyt täysin 
tavalliset ja onnistuin käyttämään 
valonvaihdinta ja kuuluvaa ääni-
merkkiä miettimättä liikoja.

Hitaassa vauhdissa kolmesata-

nen ei viihdy. Verrattuna TS:ään 
käytös on parantunut mutta sii-
tä ilmenee edelleen suunnittelun 
puutteet käytöksen sivistymättö-
myytenä. Sujuva hitaasti ajami-
nen ruuhkassa on vaikeaa.

Yksi toimittajakollegani antoi 
kolmesataselle negatiivisen arvi-
on sanoen että ”jos on tottunut 
johonkin suhteellisen hienostu-
neeseen ei tuollaista voi hyväksyä 
milloinkaan”

Jo tottuneena mainittuihin 
ominaisuuksiin ja niiden lisäk-
si mainittakoon säännöllisin vä-
liajoin pimenevä sytytystulppa, 
uusi harmi oli että tankkilaukku 
joka hyvin istuu TS:n tankin pääl-
le ei sovi ETZ:aan tankin muodon 
takia. Harmillinen muotoiluerhe 
muuten toimivassa matkapyöräs-
sä. Myös ohjauslukon käyttö on 
vielä vaikeampaa kuin ennen.

MZ on säilyttänyt vanhan-
aikaisen virta-avaimensa joka 
muissa merkeissä on jo ajat sit-
ten hylätty. Vaikka oikea sivuko-
telo on lukittavissa, turvallisuus 
on vähäistä.

Käynnistyminen oli aina luo-
tettavaa edellyttäen että noudat-
ti yksinkertaista metodia kylmää 
moottoria käynnistäessä: rikas-
tin päälle, kolme polkaisua ilman 
virtaa, rikastin pois, virta pääl-
le, varttikierros kaasua, polkaisu 
= varma käynnistys. Myös vasem-
manpuoleiseen käynnistyspolki-
meen tottui nopeasti.

 LÄmpimÄllÄ moottorilla riittÄÄ 
varttikierros kaasua
Vietin paljon ajasta kolmesata-
sella tutkien sen laajaa tehoalu-
etta ja ominaisuuksia moottori-
teillä. Vaikka MZ tulee toimeen 
matalaoktaanisella polttoaineel-
la se vaatii sitä melko runsaas-
ti, n.5.2l/100km tai ylikin jos ajaa 
kovempaa. Kaksitahtiöljyä kului 

500ml/260mailia (418km).
Matkustajan mukanaolo vai-

kutti suorituskykyyn vain vä-
hän eikä painon lisäys taakse ai-
heuttanut pelkäämiäni ongelmia. 
Jousitus suoriutuu hyvin ja vä-
häeleisesti kaikissa eteentulleissa 
olosuhteissa.

Vaikka kotelopalkkirunko 
näyttää oudolta se on täysin toi-
miva ja mahdollistaa moottorin 
irrottamisen helposti 10-15 mi-
nuutissa. Jos jokin oman MZ:ni 
moottorissa on osoittautunut 
akilleen kantapääksi niin se on 
kytkin. Se sijaitsee kampiakselin 
päässä ja on kiinni vain kartiolii-
toksella. Kytkin saattaa irrota pai-
koiltaan jos kaasukahvaa käänte-
lee liian rajusti.

ETZ 250 mallin lähtöhinta on 
yli 300£ halvempi kuin ETZ300:n 
1152£. Se on paljon rahaa muu-
tamasta lisähevosvoimasta ja saa 
kaksipuolikkaan tuntumaan en-
tistäkin houkuttelevammalta 
849£ hinnallaan. Kolmesatasen 
vakuutus tuskin maksaa enempää 
Britanniassa.

Sekä ETZ250 että ETZ300 tar-
joavat oivan hinta-laatusuhteen. 
Vuosien aikana pyörän rakennet-
ta on parannettu vaiheittain kui-
tenkaan pilaamatta sen alkupe-
räistä konstruktiota .

MZ ei ole takapajuinen reliik-
ki eikä kilpurireplika vaan oma-
peräisenä käyttöpyöränä aivan 
omassa luokassaan.

Mitsikuskit ovat tietysti tot-
tuneet toimittajan mainitsemiin 
moottorin ominaisuuksiin eivät-
kä niistä piittaa. Ihmettelen kyl-
lä kuinka rujosti pitää kaasua ja 
kytkintä pahoinpidellä että saa 
kytkinpakan irtoamaan. Omassa 
reilut 50000km ajetussa ETZ siva-
rissa on vielä alkuperäiset kytkin-
levytkin vuodelta 1984 ja kytkin-
kin on kiltisti pysynyt paikallaan. ■
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Nyt pandemian vaikuttaes-
sa kaikkeen, kuten tulevan 

kesän tapaamisajoihin ja rallei-
hin, sekä rompetoreihin, jotka on 
kaikki? peruttu, ainakin toistai-
seksi, niin on hyvä syy muistel-
la viime kesää, jolloin kaikki oli 
vielä ns. normaalilla tolalla, eikä 
aavistustakaan mistään tulevasta 
kaikenkaatavasta pandemiasta.

Heti kesän 2019 alussa olin te-
kemässä lähtöä kohti Uudenkau-
pungin Vohdensaarta, jossa pi-
dettäisiin 7.-9. kesäkuuta Suomen 
MZ-ajajien järjestyksessään 27. 
tapaamisajo. Ajopyöränä minul-
la on MZ ETZ 250 mantsapyörän 
oloiseksi muokattuna ja kolmesa-
taseksi porattuna. Tämä olisi itsel-
leni jo 21. kerta näissä merkeissä 

− olen ollut mukana kaikissa ta-
paamisissa vuodesta 1999 lähtien.

Kesäkuinen perjantai-aamu 
oli aurikoinen ja pilvetön tai-
vas enteili jälleen kuumaa päivää, 
kun tallin pihassa tarkastin ren-
kaiden ilmanpaineet ja tarkaste-
lin varusteitani, mukaan tulevat 
2-tahtiöljyt, maan länsiosan kart-
talehti oli taiteltuna tankin päällä 

olevan laukun ikkunaan, lähinnä 
vain reitinvalinnan avittamiseksi, 
pienempiä teitä pitkin. Valtatei-
tä ajellen en olisi karttaa edes tar-
vinnut, mutta tuollaisella "mant-
sapyörällä" ei ole mikään nautinto 
päästellä pitkiä suoria asfalttipät-
kiä. Aikaa tuohon mutkitteluun 
olisi reilusti, koska olin ajoittanut 
lähtöni melko aikaiseksi, siihen 
olettamaani noin puolenpäivän 
saapumisaikaan nähden.Kolme 
tuntia ajoa, hiekkateitäkin kaar-
rellen pitäisi riittää tuohon, eikä 
mitään aikataulua edes ollut, vain 
kuvitelma tuon ajoajan kestosta.

Puoli yhdeksän maissa työnsin 
pyöräni tallista ulos, ajoasu sekä 
kypärä hoituivat päälle melko ri-
peästi, sillä auringonsäteet lämmit-
tivät jo tehokkaasti enteillen hel-
teistä päivää. Reppu selkään vielä 
lämmikkeeksi, se on aivan mainio 
selkätuki lantiovöineen, kun olka-
hihnat on säädetty niin että repun 
paino on istuimella. Teltta ei tul-
lut mukaan tälle reissulle, sillä olin 
varannut yöpymisen tapaamispai-
kan Willa Wohdesta.

Pyörän käynnistys oli suju-

va, siis toisella potkulla ja hyvän 
asennonhaun jälkeen pääsin no-
peasti alkavasta paahteesta pois.. 
.liikkeelle. Eipä ollut pyörä eden-
nyt kymmentä metriä enempää, 
kun moottorista kuului jotakin 
ja tuntui jopa hieman outo nyt-
kähdys ja ääni, mutta kun her-
kistyin kuuntelemaan ja kokeile-
maan kaasun lisäystä, niin kaikki 
tuntui kuitenkin aivan hyvältä, 
vaikka pieni epäröinti jäikin kyte-
mään takaraivoon, kun suuntasin 
Hyvinkäältä Kytäjän kautta koh-
ti Lopen Läyliäistä, sieltä edelleen 
kohti Pilpalaa, pyörän toimiessa 
aivan normaalisti.

Motoristien suosiman "lättä-
hattukahvilan" ohitettuani kiep-
sautin Liesjärven kansallispuis-
ton suuntaan, erittäin mäkistä ja 
mutkaista hiekkatietä, jossa ei nä-
kyvyyttä ollut nimeksikään. Noi-
den maasto-olosuhteiden vuoksi 
vauhti pysyi kyllä turvallisesti ai-
soissa, kun tuoreita metsätöiden 
jälkiäkin oli vielä pitkin pientarei-
ta eikä tehnyt mieli kokeilla jon-
kun moton kanssa yhteenottoa, 
äkkikurvin takana.

Hikinen 
iltapÄivÄ

TEKSTI | Seppo Turunen

Hikinen
iltapÄivÄ W
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Hatara suunnitelmani oli 
suunnata kansallispuiston reuna-
milta Porintien yli kohti Somer-
niemeä ja Someroa, jossa voisin 
juoda kahvit, ostaa itselleni juo-
mista mukaan sekä tankata. Siel-
lä voisin myös kartasta silmäillä 
reitille jatkoa, mukaville pikku-
teille. Melkoisen mutkittelun jäl-
keen vastaani tuli t-risteys josta 
käännyin vasemmalle päällyste-
tylle maantielle, joka veisi minut 
Someron suuntaan.

Laskettelin melkeinpä vihel-
lellen menemään hyväpintais-
ta ja sopivan mutkaista asfaltti-
tietä maisemia ihaillen, auringon 
helottaessa jo kuumasti pilvettö-
mältä taivaalta, kunnes yht`äkkiä 
moottori sammui. Ohjasin pyö-
rän tien vastakkaiselle puolelle, 
jossa oli hieman leveämpi kohta 
ja hieman varjoa.

Lämpötila oli noussut jo sellai-
siin lukemiin, että reppu, kypärä 
ja takki siirtyivät ripeästi pienta-
reelle, ennen kuin mitään tarkas-
telua voisi ajatellakaan. Bensan 
määrä oli riittävä eikä mitään nä-
kyvää vikaa ollut silminnähden 
havaittavissa, joten kaivoin työ-
kalulaukusta tuoreen sytytystul-
pan ja vaihdoin sen entisen tilal-
le, vaikka ei siinä vanhassakaan 

päällisin päin sanomista ollut.
Pää märkänä polkaisin kam-

mesta ja kas…, moottorihan 
käynnistyi välittömästi. Oli jo 
hieman hankalaa pukea takkia, 
reppua ja kiskoa kypärää mär-
kään päähän, mutta pääsin kui-
tenkin tien päälle tuulettumaan.

Vauhdin ja kierrosten nous-
tessa moottori alkoi jälleen hyy-
tyä, kaasua hellittäen pystyin kui-
tenkin hiljalleen etenemään, nyt 
jo ihmettä odottaen, että veto pa-
lautuisi normaaliksi. Se toive oli 
kuitenkin turha, sillä toinenkin 
sammahtaminen tapahtui ja tällä 
kerralla täysin varjottomalle au-
kealle.

Muutaman minuutin kuluttua 
kokeilin jälleen käynnistystä ja on-
nistuin. Vaikka Mitsi ei kestänyt 
kierroksia lainkaan, niin pystyin 
vielä etenemään lähes polkupyö-
rän vauhtia noin puolitoista kilo-
metriä, kaasun kanssa keplotellen, 
ennen lopullista hyytymistä.

Nyt oltiinkin sitten pitkässä 
laaksossa paahtavan auringon al-
la, lämpö hipoi varmaan kolmea-
kymppiä eikä varjoa missään. 
Käynnistysyrityskin oli toivot-
toman tuntuista veden valuessa 
pitkin otsaa ja selkää. Tuntui sil-
tä, että ainoa keino selvitä tästä 

"Yht`äkkiä 
moottori 

sammui.” Tuossa 
syyllinen, johdot 

hankautuneet 
paljaaksi ja 

virrat karanneet 
ties mihinkä.

Hikinen iltapäivä.
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kurimuksesta on työntää pyörä 
pois paahteisesta notkosta seu-
raavan noin kolmensadan met-
rin päässä olevan mäen laelle, 
jossa näkyi metsikköä ja siunat-
tua varjoa.

Mutta ei ollut kovin helppo 
urakka työnnellä sammunutta 
pyörää ajovaatteissa, kypärä pääs-
sä ja rinkka selässä pitkää ylämä-
keä, mutta sitkeällä ponnistelulla 
sinne selvisin ja tuntui autuaalta 
kun pääsi varjoon. Vaikka lämpö-
tila oli sielläkin sama, niin varjos-
sa oli kuitenkin helpompaa.

Ajovaatteet riisuttuani ja 
hetken varjossa levähdettyäni 
aloin silmäillä rakkinettani, ki-
pinää tuli aivan hyvin, joten ei-
kun kaasutinta availemaan. En 
voinut paljon muuta kuin tar-
kastaa suuttimet. Mutta nyt is-
ki karman laki, työkalupussissa-
ni oli 8,10,11,12,13,17,19 ja 22 
mm:n kiintoavaimet, vaan ei sitä 
14 mm:n avainta, jolla saa Dellor-
ton uimurikammion pohjaruuvin 
auki, päästäkseen pääsuuttimeen 
käsiksi.

Nyt alkoi voimistelu tuon poh-
jaruuvin aukaisun kanssa, var-
maann puolen tunnin väsytystais-
telun jälkeen selvisin voittajaksi 
jollain vippaskonstilla, vain to-

detakseni suuttimien olevan puh-
taat. Eikä nyt auttanut kuin soi-
tella Hyvinkäälle velipojalle, 
joka kyseli sijaintiani tarkasti. En 
osannut Hannulle aivan faktatie-
toa antaa, arvelin kuitenkin ole-
vani Porintiellä olevan Somer-
niemen risteyksestä noin kolme 
kilometriä Räyskälän suuntaan, 
lähellä Liesjärven kansallispuis-
toa, keskellä ei mitään.

"No joo, mä yritän sut sieltä löy-
tää, vaikka se on aika vierasta seu-
tua mulle. Paku on täynnä tavaraa, 
se pitää ensin tyhjentää ja matkaa-
kin on varmaan kahdeksankym-
mentä kilometriä, että ainakin 
kolme tuntia mulla menee, ennen 
kuin olen siellä". "Kiitos, pääasia 
että tulet", huikkasin perään.

Aikani kuluksi polkaisin Mit-
sin aina välillä käyntiin ja ajoin 
varjoisessa metsikössä noin sa-
dan metrin lenkin, todetakseni 
vain vedon puuttuvan ja reippaan 
savutuksen kierrosten kasvaessa. 
Kivellä istuessa mietiskelin diag-
noosia rakkineelle ja pidin toden-
näköisenä mahdollisuutena sel-
laista, että nyt ajellaan osittain 
vaihteistoöljyllä? Eli kampiakse-
lin stefa varmaan pettänyt.

Siinä kivellä ihmettelin omaa 
rauhallisuuttani, en edes kiroil-

lut, vaikka tuo tapaamisajo, jo-
ta pidin kesän kohokohtana, tun-
tui menevän poskelleen. Totesin 
vain itsekseni, että joskushan tä-
män täytyy tapahtua, kun vanhal-
la pyörällä ajelee. Vaikka pari ker-
taa on mennyt rengas ja kerran 
edellisen pyörän moottori leik-
kasi kiinni samanlaisella helteel-
lä lähes parikymmentä vuotta sit-
ten. Silloin vanhan bensahanan 
rikkoutuneen kumitiivisteen mu-
ru oli tukkinut polttoaineen syö-
tön, jolloin voitelu loppui totaali-
sesti. Mutta kaiken kaikkiaan yli 
kaksikymmentä vuotta Mitsin sa-
tulassa on mennyt onnekkasti hy-
vin vähillä ongelmilla.

Kivellä kyykkiessä kuuloste-
lin autojen ääniä, joita meni eh-
kä noin kahdenkymmenen mi-
nuutin välein, josko kuulostaisi 
tutulta, vaan pettyä sai kerta toi-
sensa jälkeen. Vietettyäni luulta-
vasti nelisen tuntia tällä harjul-
la hyttysten seurassa, paarmojen 
purressa paidan läpi, kuulin Hia-
cen lähestyvän ja pinkaisin hätäi-
sesti huitomaan tienvarteen, ettei 
Hannu vain pääsisi vilahtamaan 
ohi. Kiitollisena pelastuksesta 
työnsin pyörän pakun kyytiin ja 
sen hyvin sidottuamme pääsim-
me lähtemään kohti Porintietä ja 
siellä nokka etelän suuntaan .

Karkkilaa lähestyttäessä pyy-
sin Hannua koukkaamaan kes-
kustan kautta, jotta saisin juota-
vaa kaupasta. Olin luovuttanut 
päivän aikana runsaasti nestettä 
ja ollut noin seitsemän tuntia juo-
matta, se alkoi jo hieman tuntua. 
Oppia tuli siitäkin, että juotavat 
pitää ottaa mukaan jo lähtiessä. 
Olin suunnitellut ostavani juo-
mat Somerolta enkä päässyt edes 
sinne asti, vaan jäin helteellä kor-
peen, kuivin suin.

Kotitallille päästyäni kello lä-
henteli jo iltakuutta ja kotona 
emäntä ihmetteli reissun lyhyt-
tä kestoa, johon tokaisin, ettei se 
vielä ole ohi, sillä lähden aamulla 

Lämmintä oli niitylläkin.
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uudestaan, vaihdan vain MZ:tin 
Toyotaan ja otan mukaan mei-
dän kaksivuotiaan havannan-
koiramme Tatun. Soitin näiden 
tapaamisien puuhamiehelle Haa-
palaisen Lepelle, että pitää sen pe-
tipaikan vielä varattuna ja sekin 
onnistui. Sitten hyvä ruoka ,suih-
ku, kahvi ja nukkumaan. Unta ei 
tarvinnut odottaa, taisin uneksia 
jo huomisesta.

Lauantai-aamukin aukeni kau-
niina ja pilvettömänä, lupaillen 
jälleen hellettä tulevaksi päiväk-
si. Lenkitin Tatun ja varasin meil-
le vesipullon sekä Tatulle viikon-
lopun eväät mukaan autoon ja 
matkalle uuteen yritykseen. On-
neksi autossa on ilmastointi, var-
sinkin koiran kannalta, vaikka 
itsellenikin sen arvostus nousi ei-
lisen jälkeen. Nyt ei kierrelty, vaan 
valittiin nopeimmat ja suorim-
mat reitit, eli Mäntsälä-Hanko-
tietä Lohjalle ja sieltä moottoritie-
tä Turkuun, josta kasitietä Laitilan 
kautta Uuteenkaupunkiin.

Perillä koettiin ja jaettiin iloi-
set jälleenäkemiset eri puolilta 
Suomea tulleiden motoristiystä-
vien kesken ja kootut selitykset 
matkan vaiheista. Perinteiseen ta-
paan oli tullut myös vakiovieraita 
Ruotsista, Norjasta, Eestistä, Puo-
lasta ja Saksasta.

Paikalliset motoristiveljekset 
Mika, Martti ja Mauri Nurminen 
olivat järjestäneet lauantain kier-
toajelun Uudenkaupungin Bonk-
museolle, josta ajelijat palasivat 
ruokailuun hämmästyneinä ja 
hymyssä suin maittavan aterian 
ääreen.

Illalla palkintojen jaossa ku-
marsin itselleni "epäonnisimman" 
palkinnon ja myöhemmin jot-
kut pyörähtelivät lavalla orkeste-
rin tahtiin, joka soitti upeita van-
hoja klassikoita. Seurustelu jatkui 
myöhään yöhön.

Itse kellistyin Willa Wohden 
huvilan yläkerran punkalle Ta-
tun asettautuessa lattialle viereeni 

kuuntelemaan ihmisten 
liikkeitä. Kaippa se koi-
rakin nukkui lopulta oi-
keasti, kun pörinä teras-
silla oli hiljentynyt.

Sunnuntai-aamukin 
valkeni kauniina ja kirk-
kaana. Maittavan aamupa-
lan jälkeen teimme Tatun kanssa 
reilun kävelylenkin pitkin me-
renrantoja ja palasimme hyväs-
telemään kotiinlähtijöitä, joil-
la monilla oli useamman tunnin 
kotimatka. Me lähdimme puolil-
tapäivin autoilemaan kohti ko-
tia, tuumaillen että pieleen meni, 
mutta ei kuitenkaan lopullisesti. 
Erilainen tapaaminen se kuiten-
kin oli.

Illanvietossa ilmoitettiin seu-
raavan tapaamisajon paikaksi Ke-
sälahti, mutta nykytiedon mu-
kaan se on siirretty syyskuulle, 
Myrskylyhtyajon yhteyteen Sys-
mässä. Jos luoja suo?

Viimeinen episodi reissulla 
oli, kun Loimaan paikkeilla vilah-
ti keskellä tietä jotain tuttua. No 
perhana, sehän oli punavalkoinen 

MZ-lippalakki, joita jaettiin illalla 
arpajais- ym. .palkintoina. Se oli 
nyt jonkun kyydistä pudonneena 
keskellä vilkasta maantietä. Kään-
sin auton ympäri pienessä liitty-
mässä ja parkkeerasin auton pien-
tareelle. Sillä kohdalla oli leveät 
keltaiset viivotukset ja yritin loik-
kia vikkelään lippiksen luo jää-
mättä rekan alle, kun lakkikaan ei 
ollut vielä jäänyt. Emme jääneet. 
Lippalakki odottaa tallini ylähyl-
lyllä omistajansa yhteydenottoa.

Moottoriin tehtiin täysre-
montti, eli uusi kampiakseli ja 
mäntä,sylinterin poraus, kaik-
ki aakerit ja stefat uudet, mutta 
mitään näkyvää syytä purettuna-
kaan ilmennyt, lukuunottamatta 
sylinterin vähäisiä naarmuja. Jo-
ku tiivistevika sen täytyi olla, joka 
ilmeni vasta paineen alla. ■

Tatu seurustelee Detlef 
Lindnerin ja Sillmannin 

Harrin kanssa.

Remontoitu Mitsi valmiina 
tuleviin taistoihin.
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Valokuvaajat joutuvat usein otta-
maan riskejä taiteensa (tai työn-
sä) vuoksi eivätkä ketkään enem-
män kuin ne rohkeat sielut, jotka 
ovat erikoistuneet kuvaamaan 
moottoripyöräurheilun maasto-
lajeja, kuten tässä Motor Cycle –
lehden kuvaaja on uskaltautu-
nut Lentävän suomalaisen Pentti 
ovaskaisen reitille international 
six Day trialissa 1964, jonka voit-
ti DDr:n MZ-joukkue (ovaskai-
nen oli saanut MZ-tehtaan pyö-
rän käyttönsä.).  Voi vain toivoa, 
että kuvaajalla oli kamerassaan 
käytössä pitkä putki.

kuva Motor Cycle lehti no: 7 1995
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Jos ei muuta niin MuZ Saxon 
Silver Star Classic 500 omaa ai-

nakin yhden moottoripyörien pi-
simmistä mallinimistä.

MuZ eli Motorrad und Zwei-
radwerk on entisen MZ tehtaan 
uusi nimi. Nimi vaihtui Heinä-
kuussa 1992.

Yhdistämällä laajasti käyte-
tyn ja luotettavaksi havaitun Itä-
valtalaisen Rotax moottorin 
yksinkertaiseen teräksiseen kote-
lopalkkirunkoon on MuZ luonut 
elegantin katupyörän.

Ilmajäähdytteisessä 500 kuu-
tioisessa nelitahtimoottorissa 
on yksi kannessa sijaitseva ham-
mashihnakäyttöinen nokka-ak-
seli joka käyttää neljää venttii-
liä. Moottoria ruokkii 3 mm 
Dell’Orto PHF 34 GS kaasutin, 
kiihdytyspumpulla varustettuna.

Ensiöveto on hammaspyöril-
lä, kytkin märkä monilevyinen 
ja vaihteita viisi. Toisioveto kote-
loidulla 520 ketjulla. Rotax 504E 
(E = sähkökäynnistin) moottoris-
sa on tasapainotusakselit yksisy-
linterisen värinöitä vähentämässä.

Käynnistys tapahtuu sähkös-
tartilla tai polkimella. Poljinkäyn-

nistystä auttaa ohjaustangossa va-
semmalla sijaitseva puolipuristin. 
Sytytyksestä huolehtii kärjetön 
elektroninen CDI.

Rotax moottoria on saatava-
na useita eri kuutiotilavuuksia ja 
versioita. Englannissa on tarjolla 
vain ”täysitehoinen” joka tuottaa 
34hv 7200 kierroksella ja maksi-
mivääntö 35Nm/4000.Liikkeel-
lelähtö vaatii jonkin verran kyt-
kimen luistatusta jonka tarvetta 
lisää kaasuttimen ilmaruuvin vää-
rä säätö. Tämä aiheutti myös hei-
kon vedon 2500 kierroksella mut-
ta muuten kaasutin toimi hyvin.
Veto alkaa 3000 kierroksen koh-
dalla ja on parhaimmillaan 4500 
rpm jälkeen.

Vertailu periaatteessa samaa 
moottoria (ilman sähköstarttia) 
käyttävään Harris Matchlessiin 
osoittaa että MZ on kokonaisuu-
tena laadukkaampi. Yksityiskoh-
dat ja viimeistely on parempaa.

MZ:illä ajaminen herättää tun-
temuksia. Nykystandardien mu-
kaan MZ on kooltaan pieni. Ak-
seliväli on vain 54” eli 1371mm, 
ohjauksen jättö 93mm.

Ohjaus on nopea mutta silti 

tarkka, kaarteissa neutraali mut-
ta silti riittävän vakaa suoriutuak-
seen pyörän 140 km/h huippuno-
peudessa. Tuntuma on itseasiassa 
samankaltainen Featherbed run-
koisten yksisylinteristen kanssa 
lukuunottamatta yhtä merkittä-
vää eroa eli jousitusta joka näyt-
tää klassiselta mutta jonka jousto-
matka edessä on 165mm ja takana 
134mm. Vain vähän aikaa sitten 
tällaiset joustot olivat BMW:n 
mukavuusaluetta. Ajaminen on 
vaivatonta ja hallinta helppoa.

Etujarruna on yksi levy , jar-
rusatula Brembosta kopioitu MZ-
tuotantoa ja se on loistava, pal-
jon parempi kuin kaksitahtisissa 
muistini mukaan. Takana on Ita-
lialainen Grimecan 160mm rum-
pujarru.

Pyörästä jää korkealaatuinen 
vaikutelma, tyylikäs harmaa me-
talliväri, hyvin suunniteltu ja to-
teutettu, käytännöllinen ajokki. 
Korkea hinta, lähes 4000 puntaa 
(vuonna -93) vähentää kysyntää 
mutta yksisylinterisen moottori-
pyörän ystävä joka haluaa moder-
nia mukavuutta voi tuntea vastus-
tamatonta omistamisenhalua. ■

TEKSTI | Stewart MacDiarmid
KÄÄNNÖS | Timo Salminen

MZ Silver Starin esittely 
Classic Bike Lokakuu 1993

Klassikko 
nimeltÄÄn...
Mutta onko Muz:in uusi 500 kuutioinen 
nelitahti nimensÄ veroinen?

Muotoilu on tyylikkäämpää kuin  
aikaisemmissa MZ malleissa.
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Muutama kÄÄNtÄjÄn kommentti
Silver Star on vain väritykseltään poikkeava Kaipiaisen Per-
tin Red Star mallista. Muita yksilöitä Suomessa en tiedä. Ar-
tikkelin mielipiteethän ovat brittiläisen kirjoittajan Stewart 
MacDiarmidin ja uskallan olla joistain asioista eri mieltä. 

Esim. etujarrun tehosta verrattuna ETZ:tan Bremboon en 
huomaa juurikaan eroa. Käynnistys polkimella on vaike-
aa puolipuristimella tai ilman, sähköstartti on syytä pitää 
kunnossa. Dell’Orton kaasutin jäi pois ja vaihtui Bingin 
64/33/302 alipainetoimiseen n. 1993 eteenpäin.

Rotax toimii melko samoilla kierroksilla kuin kaksitahti mit-
si, alle 3500 kierroksen ei kannata ajella, veto on heikkoa 
ja vaatii pienempää vaihdetta. Matka-ajossa kierroksia on 
4000-5000 jolloin moottori vetää hyvin eikä nyi alikierrok-
silla. Kampiakseli on kevyt joten perinteistä nelitahti-singlen 
vääntöä ei ole vaan vedätys isolla vaihteella aiheuttaa vain 
nykimistä ja tärvelee takarattaan hampaat. Konetta voi to-
sin halutessaan kierrättää 8000 asti mutta ei sitä pitemmän 
päälle viitsi kiusata.

Pyörän pieni fyysinen koko saattaa aiheuttaa huomautuksia 
ja taukojen tarvetta takaistuimen suunnalta. Tila on aika ah-
das, tosin tismalleen sama kuin ETZ 251 malleissa. Tavoittee-
na olisi kesän aikana liittää omaan -92 malliin Superelastik 
vaunu jossa olisi mukavammat olot matkustajalle. Jos projek-
ti toteutuu pitää tehdä prosessista juttua.

Tekniikkalaatikko
Hinta 3995 £

Moottori
Rotax Ilmajäähdytteinen 

SOHC single

Poraus x isku 89 x 79.4 mm

Iskutilavuus 494 cc

Vaihteet 5

Teho 34 hv 7200

VÄÄntÖmomentti 35 Nm/4000

Kuivapaino 146 kg

Istuinkorkeus 787 mm

PolttoainesÄiliÖ 10.9 l

Huippunopeus 140 km/h

Kulutus
4.96 l/100 km

(57 mailia UK gallonalla)

Silver Star on vain 
väritykseltään poikkeava 
kuvan Red Star mallista.
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”Vaikeuksien kautta voittoon” 
on Uralistien motto. Lähes 

kaiken kokeneena voin yhtyä sa-
nomaan.

MZ on vanhuuttaan ja huo-
non huollon seurauksena katso-
nut, että on aika laittaa tuo kiuk-
kunen äijä ruotuun. Onkohan 
hänellä varaa noin ajatella? Kun 
on vuosimallia -76 ja tämä kikku-
pussi on sentään 76 vuotta. No, 76 
ja 76. Tasapeli.

Annetaan anteeksi, kun pyö-
rällä on ajettu lähes 100 000 km ja 
siitä puolet sivuvaunussa mukana 
kyytiläinen, niin ehkä väsymystä 
alkaa ilmaantua.

Kaikki alkoi siitä, kun VAPE:n 
eli kärjettömän sytytysjärjestel-
män sisältä tuli savut katsomaan, 
kuka sitä kiusaa.

No nuukana miehenä piti uusi 
ostaa sieltä mistä halvimmalla saa, 
eli romutorilta. Näissä kaupoissa 
takuut loppuvat, kun on kävellyt 
kulman taakse.

Tämän uuden VAPE:n ongel-
mana on, että sen ajoitusta ei voi 
säätää, on vain kaksi mahdollista 
asentoa. Toinen paljon aikaisella 
ja toinen vähemmän aikaisella.

Ensiasennus tietenkin osui 
tuohon ensin mainittuun, joten 
koneen käynnistäminen alkoi ol-
la nilkoille ja sääriluille vaaralli-
sella tasolla, mutta kävi kuiten-
kin. Kuinka ollakaan, takapotkut 
vain voimistuivat, niin pamahti-
han se kiksin palautusjousi lopul-
ta poikki.

Tässä vaiheessa homma vaati 
jo tuumaustaukoa, joka kesti heti 
reilun kuukauden. Silloin oli ajo-
kauden alku, viime keväänä.

Mitsi sai seistä, ajot ajettiin 
muulla kalustolla, muun muassa 
Mitsi-tapaamisajossa kävin URA-
Lilla.

Meni syyskesään saakka, kun-
nes inspiraatio iski: VAPE irti ja 
siirto toisiin asennusreikiin. Uu-
si jousi kiksiin. Samalla kun vir-
tapuolen koppa oli auki ja sivu-
vaunuirti, niin oli hyvä vaihtaa 
kettingit ja rattaat, joilla on ajet-
tu noin 40 000 km. Kestääköhän 
missään muussa pyörässä ketjut 
ja rattaat noita kilometrejä? Ja si-
vuvaunukäytössä.

Uudet rattaat ja ketjut paikalle. 
Siinä pyörittelin takapyörää ja sa-
malla kourin vaseliinia ketjuihin. 

Pyöriminen toppasi! Mikä! Mikä?
Ketju nousi eturattaan ham-

paalle. Hiukan aikaa mietin, että 
mikä nyt? Tulos: runko on anta-
nut pikkuhiljaa periksi. Toimi ku-
luneilla rattailla ja ketjuilla, mut-
ta uusilla ei.

Tuumailin, että rungon oikai-
seminen ei kannata, koska vä-
synyt metalli ei tule kestämään. 
Olisiko uuden rungon hankin-
ta paikallaan? Mutta ensinhän on 
kokeiltava jotakin muuta.

Otin kumisuojat pois ja laitoin 
ketjut paikalleen, niin että näin, 
missä mennään. Ketjulinjasta nä-
ki, että moottori on ”poikittain” 
ketjulinjaan nähden.

Muutamilla kikkakonsteilla 
siirsin moottorin takapäätä kol-
misen milliä, niin alkoi näyttää, 
että ketjut saa rullaamaan suo-
raan.

Moottori käyntiin, hiukan 
tuntui vieläkin ennakkoa olevan 
liikaa, mutta koeajolle. Huippu-
kierroksilla tuntui hiukan ahdis-
tavan, mutta toimi.

Sivuvaunu kiinni ja iloinen 
kutsu vaimolle, että nyt pitkästä 
aikaa päästään Mitsillä ajelemaan.

Kaikki alkoi siitÄ, 
kun…

TEKSTI | Kalle
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Vermeet niskaan ja menoksi, 
näin ajattelin. Mutta, mutta kun 
piti käynnistää, niin pari takapot-
kua ja kiksi tapaili tyhjää!

Arvuuteltiin, mikä nyt? Ei sii-
nä useita vaihtoehtoja ole, kytkin-
kehä on irronnut kartiolta noiden 
takapotkujen ansiosta.

Siinä oli sitten viime kesän aje-
lut, mittariin tuli kokonaista 31 
km.

Uusi kesä, uudet kujeet. Kyt-
kin oli irronnut kartiolta, mutta 
irtoaminen tapahtui käynnistäes-
sä, joten kartiopintoihin ei tullut 
vaurioita. Pyörällä on nyt remon-
tin jälkeen ajettu vajaa 100 km.

Pitkä seisonta ulkokatoksessa 
on tehnyt tehtävänsä, on ilmennyt 
sähköongelmia, jotka ratkaistaan 
liitosten puhdistamisella. Katso-
taan, riittääkö se? Ehkä myös tuo 
ennakko on korjattava viilaamal-
la VAPE:n kiinitysreijät soikeik-
si, millä saa pienellä säätövaralla 
hiukan ongelmaa hoidettua. Vai 
laitetaanko takaisin 6-volttiset al-
kuperäisosat, jotka eivät koskaan 
jättäneet pulaan. VAPEhan laitet-
tiin valojen takia, kun läksimme 
10 vuotta sitten Tshernobyliin. ■  Tilkettä kiinnityskorvaan sekä svingin ja rungon väliin.

Eturatas oli kulunut sisäreunalta mel-
kein puoleen rattaanpaksuudesta.

Samalla vaihtui myös kampiakselin stefa.



26

Kirjoitan taas tapani mukaan 
vanhoista asioista. Kesällä 

2018 teimme kolmen viikon mat-
kan Saksaan. Aiemmin taitoim-
me matkaa TS 250 ja sivuvau-
nuyhdistelmällä. Iän karttuessa 
moottoripyöräretket ovat lyhen-
tyneet vain kotimaanmatkailuksi. 
Ulkomaille suuntaamme nykyi-
sin pakettiautolla, ja mp on mu-
kana autossa päivänmittaisia py-
rähdyksiä varten. Automme on 
vuoden 1994 VW Transporter 
T4 ja mukana on yleensä ollut ES 
175 vuosimallia 1960. Yhden yön 
pysäkillä emme ota Essua pois 
autosta, vaan nukumme kaikki 
kolme sulassa sovussa autossa. Pi-
dempään leiriytyessämme otam-
me sitten Essun ulos, ja leiri jää 
päiväksi paikoilleen, kun me kur-
vailemme Mitsillä tutustumassa 
ympäristöön. Tämä tapa matkus-
taa on osoittautunut varsin toimi-
vaksi ratkaisuksi tässä elämänvai-
heessa.

Saksa matkakohteena on meil-
le sikäli uusi, että aiemmin meil-
lä on yleensä ollut kiire joko ete-
lämmäs tai takaisin kotiinpäin ja 
Saksa on ollut vain läpikulkumaa. 
Kuitenkin Saksa on täynnä kiin-
nostavia kohteita, joista on run-
saasti tietoa saatavilla sekä kirjoi-

Tutustuimme yksityiseen DDR-kulkuneuvomuseoon.

Museolle löytää näillä koordinaateilla.

Saksin Alpit ja Elbe.
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na että netin kautta.
Rantauduimme Saksan Tra-

vemündeen illansuussa heinä-
kuun puolen välin kieppeil-
lä. Suuntasimme itään ja etelään 
päin, ja melko pian poikkesim-
me autobahnilta bundesstrassil-
le. Siinä vaiheessa mieli paloi tien 
päälle. Emme kuitenkaan muista-
neet, että Saksassa keskiyöllä tu-
lee kesälläkin oikeasti pimeää. Pi-
an tuntui, että ajoimme pimeyttä 
halkovassa tunnelissa. Nukkuvis-
sa kylissä ei juurikaan ollut katu-
valoja, ja taloissa oli ikkunoitten 
päällä kaihtimet. Kylien väleissä 
lehtimetsä kasvoi tiheänä ja tum-
mana aivan tien laidassa. Etsim-
me paikkaa, johon olisimme voi-
neet jäädä nukkumaan, mutta jos 
sellaisia oli, ne vilahtivat ohi niin 
äkkiä, että jatkoimme vain eteen-
päin. Lopulta väsymys alkoi pai-
naa. Sitten eräässä kylässä oli ap-
teekki lähellä tietä, ja sen ovensuu 
ja parkkipaikka oli valaistu. Jäim-
me siihen huilaamaan loppuyök-
si. Aamulla heräilimme ihmisten 
ääniin. Vieressä oli paitsi apteek-
ki, myös supermarketti ja juoma-
kauppa. Jokunen ohikulkija meitä 
katsahti, mutta kukaan ei sano-
nut poikkipuolista sanaa. Koko-
simme vuoteemme ja jatkoimme 

Rengasmatka  
keskiseen eurooppaan

matkaa. Tästä opimme, että jos 
seuraavan taukopaikan osoite ei 
ole selvillä, se kannattaa hakea jo 
hyvissä ajoin ennen pimeää.

Toisen päivän illaksi tavoitte-
limme Chemnitzin seudulle. Päi-
vä oli lauantai, ja ystävämme MZ-
Detlef, jonka moni MZ-Viestin 
lukijoista tuntee, ajoi sinne var-
ta vasten meitä tapaamaan. Teim-
me treffit eräälle ympäristön 
leirintäalueelle, ja sinne tultu-
amme näimme sen olevan tupa-
ten täynnä. Syy oli se, että kuu-
den kilometrin päässä sijaitsi 
Sachsenring-rata ja siellä oli me-
nossa motoGP. Detlef haki ne-
tistä meille leiripaikkaa. Lopul-
ta jouduimme ajamaan 100km 
länteen Jenaan, josta löytyi sija 
meille kolmelle. Detlef on aikoi-
naan opiskellut Jenassa ja tuntee 
siis seudun hyvin. Sunnuntaina 
ajelimme hänen kanssaan Jenas-
sa ja sen ympäristössä pitkin pie-
niä mäkisiä ja mutkaisia teitä läpi 
idyllisten pikkukylien.

Detlefin kanssa pääsimme tu-
tustumaan yksityiseen DDR-kul-
kuneuvomuseoon. Kokoelmissa 
oli lähestulkoon kaikki MZ-mal-
lit, mopoja, skoottereita, autoja 
sekä poliisin ja armeijan kulku-
neuvoja. Niitä katsellessa vieräh-

ti useampi tunti. Museon isäntä 
työskentelee museon viereisessä 
verstaassa, ja kokoelmia pääsee 
katsomaan vain hänen kanssaan. 
Paikan koordinaatit löytyvät va-
lokuvasta (liitteenä).

Sunnuntai-iltana Detlef lähti 
työreissuilleen, ja me suuntasim-
me itään kohti Dresdeniä ja Sak-
sin Sveitsiä. Tiellä numero 170 
Dresdenin eteläpuolella osuim-
me paikkaan nimeltä Waldcam-
pingplatz Heidemühlenteich. 
Siellä aika on pysähtynyt het-
keen, jolloin Saksan puolella au-
tobahn 17 avattiin yhdistämään 
Dresdeniä ja Prahaa. Aiemmin 
reitti oli kulkenut tietä 170. Paik-
ka oli kuitenkin kaunis ja rauhal-
linen, ja kaikki perusasiat toimi-
vat ja olivat siistejä. Maksoimme 
yöltä 10 €. Viihdyimme siellä nel-
jä yötä. Vieressä oli pienen joen 
patoamisella tehty pieni järvi, jo-
ka oli ainoa paikka koko turneel-
lamme, jossa sai uida ilmaiseksi. 
Se virkisti mukavasti, kun lämpö-
tila oli lähemmäs +30◦C. Alueella 
oli todennäköisesti DDR:n aika-
na rakennettuja puutarhamökke-
jä, joista monet oli selvästi tehty 
kierrätysmateriaaleista. Muuta-
ma eläkeläinen vietti kesää mö-
killään, mutta muuten alue oli vii-
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kolla todella hiljainen. Viehättävä 
biergarten oli auki ainoastaan vii-
konloppuisin. Heidemühleniltä 
teimme kaksi mp-retkeä.

Dresdeniin oli noin 15 km. Jä-
timme Essun keskustan parkki-
paikalle, ja köytimme varusteet 
pyörään kiinni lukollisella vaije-
rilla. Oli aivan liian kuuma kul-
kea ympäriinsä mp-takki päällä. 
Ihastelimme tietenkin kaupungin 
uudelleen rakennettua vanhaa 
keskustaa. Koristeellisia yksityis-
kohtia ja jälkiä viime vuosisa-
dan kokemuksista oli kaikkialla 
rakennusten julkisivuissa. Kii-
pesimme Kreuzkirchen torniin, 
josta avautui hyvät näköalat jo-
ka suuntaan. Myös Kreuzkirche 
(samoin kuin kuuluisampi Frau-
enkirche) on koottu sodan tuho-
jen jälkeen uudelleen, ja seinistä 
voi erottaa vanhat kivet ja uudet 

”varaosat”. Rahoittajien nimet on 
maalattu torniin nousevien rap-
pusten seiniin. Paluumatkalla 
ajoimme ohi tien 170 risteykses-
tä, ja päädyimme ajamaan pieniä 
kiertoteitä. Se olikin ihan hyvä 
sattuma, sillä tiet olivat mitä her-
kullisimpia moottoripyöräilyyn. 
Mutkia, mäkiä, siltoja, puroja ja 
herttaisia kyliä riitti. Tosin Essun 
175cc suorituskyky oli lujilla jopa 

20:n asteen mäissä, mutta riittipä 
sittenkin.

Toinen retki suuntautui Sak-
san ja Tsekin rajalle Erzgebirge-
vuorille. Siellä on alue, jota kutsu-
taan Saksin Sveitsiksi (Sächsische 
Schweiz). Ihan Alppien kokoa nä-
mä vuoret eivät tosin ole, vaan 
vuosituhannet ovat kuluttaneet 
ne pyöreämuotoisiksi pylväiksi. 
Pylväiden huipuilla ja välitasan-
teilla kasvaa tuulen tuivertamia 
mäntyjä ja koivuja, ja pystysuo-
rat seinämät ovat paljasta kallio-
ta. Pudotus alhaalla kiemurtele-
vaan Elbe-jokeen on huima. Elbe 
todellakin virtaa tänne Puolan ra-
jalta Tsekin kautta kiemurrellen 
ja täältä edelleen läpi osavaltioi-
den Sachsen, Sachsen-Anhalt ja 
Niedersachsen aina Hampuriin ja 
Pohjanmereen asti. Upeita vuoria 
pääsi ihastelemaan vain kävellen, 
mutta matkalla saimme taas naut-
tia aivan mahtavista mutkateistä.

Idän puolella pysähdyim-
me vielä Geyer-nimiseen pikku-
kaupunkiin. Olimme leiriytyneet 
siellä vuonna 1989 DDR:n aika-
na. Alue oli muuttunut isoksi ko-
ko perheen huvittelukeskuksek-
si. Moottoripyörillä ajaminen oli 
alueelle kielletty, mutta onneksi 
meidän pyörä olikin autossa pii-

lossa. Täälläkin on ns.patojärvi. 
Uiminen sisältyi leirinnän hin-
taan, mutta muille se oli maksul-
lista. Pienelle järvelle oli myös 
tuotu isohkoja purjeveneitä, vaik-
ka sieltä ei ollut mitään veneily-
reittiä muualle. Myös takavuosien 
Pionerleiterschule Hartenstein oli 
nyt yksityisessä käytössä pramea 
Gasthaus Wolfsbrunn.

Päiväretkemme Geyeris-
tä suuntautui Augustusburgin 
mp-museoon. Se olikin näkemi-
sen arvoinen, kuten arvata saat-
taa. Lukuisten upeiden veteraani-
pyörien lisäksi näimme videolta 
noin tunnin ohjelman saksalai-
sesta mp-kehitystyöstä ja DDR:n 
mp-kisatoiminnasta, kuljettajista 
ja kansainvälisestä menestykses-
tä. Taas voi tuntea ylpeyttä inter-
nationaalista MZ-perheestä. Pa-
luumatkalla meillä oli tarkoitus 
käydä tunnelmoimassa entisen 
MZ-tehtaan portilla Zchopaus-
sa. Viimeksi olimme käyneet siel-
lä vuoden 1989 syyskuussa van-
haan hyvään aikaan. Jouduimme 
kuitenkin sellaiseen kiertoteiden 
(Umleitung) pyöritykseen, että 
emme lopulta löytäneet perille.

Essulla jouduimme kerran va-
hingossa moottoritielle, kun kar-
tan bundestrasse olikin päivitet-

Hurmaava olutpuutarha Zum Heidemuhlenteich. Tutustuimme yksityiseen DDR-kulkuneuvomuseoon.
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ty moottoritieksi. Tuli kiire sieltä 
pois. Saksan tieverkkoa uudiste-
taan ja korjataan jatkuvasti, joten 
siellä ajellessa joutuu jatkuvasti 
kiertotielle (Umleitung). On tär-
keää yrittää heti hoksata korvaa-
van kiertoreitin numero (U1, U2 
jne.), koska samalla tieosuudella 
voi olla monta U-reittiä, jotka jos-
sakin risteyksessä erkanevat. Toi-
sinaan oma tarkkaavaisuus ei rii-
tä, sillä reittien hahmottamiseen 
tarvitaan joko hyvä paikallistun-
temus tai tarkka kartta ja aikaa 
ja mahdollisuus pysähtyä sen ja 
U-tiedotteen tutkimiseen. Usein 
reitin valinta menee arpomisek-
si. Jos yhtään lohduttaa, myös al-
kuasukkaat ovat välillä eksyksissä 
tässä U-viidakossa.

Idästä teimme sitten Volk-
karilla pitkän siirtymän länteen 
Moselin laaksoon. Matkalla ohi-
timme tietenkin monia kiinnos-
tavia paikkoja, eli vielä jäi nah-
tävää seuraavallekin reissulle. 
Päädyimme ihan sattumalta Hat-
zenport nimiseen kylään ja siel-
lä Campinginsel Sonnenwerth –
leirintäalueelle. Camping oli 
siis Mosel-joessa saarella. Sinne 
vei yksi kapea pengersilta. Tun-
tui aika ruhtinaalliselta istuskella 
omassa leirissä. kun aurinkoisel-

la rannalla kohosi jyrkkä viinitar-
ha ja varjoisella vielä jyrkemmällä 
rinteellä oli tiheä vihreä lehtimet-
sä. Ohi kulki harvakseltaan erilai-
sia risteilyaluksia ja valtavia rah-
tialuksia, vaikka väylä oli todella 
kapea. Laivaväylät veivät ylävir-
taan Luxemburgiin ja Ranskaan 
asti ja toiseen suuntaan Rhein-jo-
kea pitkin joko Sveitsiin tai Poh-
janmerelle.

Hatzenportissa otimme taas 
Essun käyttöön. Ajoimme en-
sin rantatietä pitkin noin 20km:n 
päähän Cochemin viinikaupun-
kiin. Koko laakso on täynnä vii-
nirinteitä, ja yleisin rypäle on 
Riesling. Matkan varrella on vilje-
lijöiden omia viinikellareita, jois-
sa voi käydä ostoksilla. Moselin 
laaksossa on myös todella paljon 
linnoja. Jotkut ovat raunioina ja 
jotkut on kunnostettu nähtävyyk-
siksi. Cochemin kaupunki on rin-
teiden kainalossa Moselin ran-
nalla. Se on tyypillisen idyllinen 
pieni kaupunki vanhoine kau-
punginmuureineen, pikku torei-
neen ja fachwerkhaus-taloineen. 
Köysiradalla pääsee mukavasti 
rinteen laelle ihailemaan laaksoa. 
Mukavan päivän voi viettää vain 
kuljeskelemalla ja katselemalla. 
Illalla ostimme leirintäalueen res-

pasta paikallista valkoviiniä jääh-
dytettynä. Hinta litran pullosta 
oli muutaman euron. Se oli rai-
kasta ja vähän liian hyvää.

Yksi päivän retki vei meidät 
ylös laaksosta katsomaan Eltzin 
linnaa, Burg Eltz. Se on rakennet-
tu viime vuosituhannen toisella 
vuosisadalla, ja valmistumisajan-
kohdaksi ilmoitetaan 1157. Se on 
ollut koko ajan saman suvun hal-
linnassa, ja osa linnaa on edelleen 
asuntona. Sitä ei ole missään so-
dassa tuhottu, joten se on todel-
linen satulinna. Linnaan pääsee 
sisälle opastetulle kierrokselle, ja 
opastukset ovat joko saksan tai 
englanninkielellä. Vähän kärsi-
vällisyyttä kyllä vaaditaan, koska 
linna on todella suosittu turisti-
kohde, ja jonottamiselta on vai-
kea välttyä. Mutta oli se vaivan 
arvoista. Parkkipaikalta on ehkä 
1,5-2 km:n kävely linnalle, mutta 
myös bussilla ainakin Cochemis-
ta pääsee ihan perille asti. Moot-
toripyörällä tulevan kannattaa lu-
nastaa parkkilippu parkkipaikan 
hoitajalta, koska se on halvempi 
kuin automaatista autoille myytä-
vät tiketit. Parkkipaikalta lähties-
sämme meille sattui hassu tapaus: 
Ajoimme suuren bussin peräs-
sä, ja bussi peitti hyvin näkyvis-

Moselilla Campinginsel Sonnenwerth.Tutustuimme yksityiseen DDR-kulkuneuvomuseoon.
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Vuonna 1925 Walter Stoye 
aloitti konepajassa kaikenlais-

ten koneiden ja ajoneuvojen kor-
jaamiseksi, alun perin asiakkaan 
pyynnöstä, Leipzigin Kochstrissa. 
134 asiakkaiden hänelle toimitta-
mien sivuvaunujen korjaamisella, 
muuntamisella tai parantamisel-
la. Näiden kokemusten perusteel-
la luotiin nopeasti ensimmäiset 
omat sivuvaunut, jotka alun pe-
rin myös valmistettiin asiakkai-
den vaatimusten mukaan. Täl-
lä hetkellä alkoi tiivis yhteistyö J. 
Mittenzwein kanssa, joka edusti 
yritystä yhä enemmän ulkoisesti. 
Mittenzwei kampanjoi STOYE-
sivuvaunujen puolesta moottori-
pyöräyrityksissä, klubeissa ja ur-
heilutapahtumissa, joissa hän itse 
ja hänen vaimonsa osallistuivat 
menestyksekkäästi sivuvaunuun, 
ja toivat sieltä uutta tietoa ja vaa-
timuksia.

Stoye oli erittäin kekseli-
äs suunnittelija (vuosina 1928 - 
1965 noin 15 patenttia ja hyödylli-
syysmallia, joista osa on edelleen 
käytössä), mutta myös taitava 
mekaanikko. Hän toteutti nope-
asti uudet havainnot sivuvaunu-
jensa suunnittelussa ja on aina ra-
kentanut teknisesti edistyksellisiä, 
mutta samalla korkealaatuisia ja 
muodikkaita sivuvaunuja. 20-lu-
vun lopulla ja etenkin 30-luvulla 
Mittenzwei ja useimmiten suuret 
saksalaiset moottoripyörävalmis-
tajat, joille saatiin sivuvaunuja, ja 
heidän tehdas kuljettajat STOYE-
joukkueet, voitti monia kansain-
välisiä kilpailuja (esim. Kansain-
väliset 6-päiväiset matkat 1932 

- 1938 jne.).
Näistä onnistuneista malleista 

kehitettiin tai valmistettiin noin 
300 erilaista sivuvaunumallia, 
mutta myös autojen perävaunu-
ja ja moottoripyöräjoukkueita tai 
skoottereita (Campi). Useat muut 
sivuvaunujen valmistajat, joko 
STOYE: n virallisella hyväksyn-
nällä tai ilman, tuottivat omat si-

tä portilla olevan puomin. Kun 
sitten olimme juuri puomin al-
la, se sulkeutui niin nopeasti, että 
matkustaja sai puomista päähän 
(kypärään) ja tuli limboamalla 
puomin ali. Onneksi vanhanmal-
lisessa satulassa oli kahva, jossa 
roikkua. Siitäkin selvittiin ilman 
mainittavia ruhjeita.

Moselin jälkeen poikkesim-
me vielä Hollannin puolelle ta-
paamaan vanhoja mp-ystäviäm-
me Bredassa. Hollannissa ei ollut 
satanut koko kesänä, kaikki nur-
mikot olivat keltaisiksi palaneita 
ja kivitalot ja kivetyt kadut hoh-
kasivat kuumuutta. Lämpötila 
varjossa oli pahimmillaan +38°C. 
Bredassa ajelimme enemmän 
polkupyörillä kuin motskarilla. 
Ystävämme kuitenkin tekivät pie-
nen lenkin Essulla, ja aika iloisi-
na palasivat takaisin. Oli kaiketi-
kin erilaista ja hauskaa. Isännällä 
oli tallissa tällä hetkellä joku puo-
li tonnia painava superbike.

Sitten alkoikin olla jo kotiin-
paluun aika. Pysähdyimme yök-
si Osnabrückin eteläpuolelle Teu-
toburger Wald –nimiselle alueelle. 
Siellä on edelleenkin vanhaa met-
sää, joka tosin aluskasvillisuudel-
taan on harvaa. Hyvällä mieliku-
vituksella voi kuvitella, kuinka 

barbaariset germaanit tiheän 
metsän turvin tuhosivat täällä 
Rooman armeijan vuonna 9 AD. 
Mp:llä oli kyllä mukavan virkistä-
vää ajella kurvateillä suurten pui-
den siimeksessä.

Kauas on pitkä matka, jo-
ten Travemündessä nousimme 
taas Grimaldi-yhtiöiden (Finnli-
nes) laivaan. Matkalippu ja hyt-
ti olivat jo sen verran hintavia, et-
tä ostimme Saksasta hyvät eväät 
ja kannoimme ne kylmälaukus-
sa (sähköllä toimivassa) hyttiin. 
Mukana oli myös kätevä veden-
keittokierukka, jolla saa äkkiä 
kupillisen kuumaa. Samalla lail-
la köyhäilimme matkalla Saksaan 
päin. Leirintämatkailu on Saksas-
sa suht. edullista, ja kun itse kok-
kailimme ateriat, tämä kolmen 
viikon turnee mahtui lomabud-
jettiin.

Moottoripyöräilystä pääsim-
me nauttimaan juuri parhaat pa-
lat, eli vaihtelevat ja kauniit maa-
seudun pikkutiet. Yksitoikkoiset 
siirtymät moottoriteillä sujuivat 
mukavammin Volkkarilla. Ja kos-
ka motskarina oli juuri tuo mai-
nio Essu, saimme aina juttuka-
vereita, jotka muistelivat omia ja 
perheensä matkoja samanlaisella 
pyörällä. ■

Geierin kylän leirintäalue oli muuttunut huvikeskukseksi.
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vuvaununsa lisenssillä kotimaas-
sa ja ulkomailla.

Sen jälkeen kun Dösner We-
gissä sijaitsevan kolmannen yri-
tyksen rakennukset tuhoutui-
vat kokonaan 4. joulukuuta 1943, 
yritys muutti Lindenthaler Str. 
Gohlisiin vuonna 1944. Myös 
täällä vakavasti vaurioituneet ra-
kennukset rakennettiin uudelleen 
ja tuotantoa osien kanssa palautu-
neina Dösner Wegin raunioista ja 
sotaa edeltäneen ohjelman sivu-
vaunuja jatkettiin hitaasti.

Paul Greifzun järjestämän yh-

teydenpidon kautta SAG AW-
TOWELOn Neuvostoliiton pää-
johtajalle Suhliin STOYE sai 
tilaisuuden esitellä sivuvaunu uu-
delle ryhmälle äskettäin kehitetyl-
le AWO 425: lle. Pääjohtaja Gav-
rilov hyväksyi myös SM-mallin, 
joka myös oli äskettäin kehitetty.

Sivuvaunujen tuotanto aloitet-
tiin uudelleen suuressa määrässä 
Gohlisissa, aluksi AWTOWELO 
/ SIMSONille, epäsuorasti EMW, 
myöhemmin myös MZ. Stoye ke-
hitti muita malleja, kuten maail-
man ensimmäinen "ELASTIK", 

Superelastik sekä Stoye vaunut v,1976 MZ TS kakspuolikkaissa.

Stoye 
sivuvaunun 
historiaa

© 2019 Stoye Leipzig, tietosuoja

joka on erityisesti suunniteltu 
SIMSON SPORTin ja MZ ES: n 
silloin uusille pitkille kääntötelil-
le. Vuonna 1962 sitä kehitettiin 
edelleen nimellä "SUPERELAS-
TIK", ja jopa Stoyesin pakkolu-
nastuksen jälkeen vuonna 1972 
vuoden sivuvaunun tuotannon 
loppuun 1990, lähes muuttumat-
tomana.

Pelkästään vuosien 1950 ja 
1990 välisenä aikana valmistet-
tiin yhteensä noin 150 000 sivu-
vaunua, ja vuodesta 1962 alkaen, 
kansallistamisen alkaessa, myös 
MZ-moottoripyörien varaosia 
ja kokoonpanoja, vuodesta 1972 
lähtien MZ: n "WERK IV". Tämä 
teki STOYEstä - Watsonian lisäk-
si Englannissa - pisimmän sivu-
autojen valmistajan maailmassa.

Vuonna 2011 STOYE-histori-
an intensiivisen tutkimuksen jäl-
keen aloitettiin arkiston ja muse-
on perustaminen. Historiallisten 
ryhmien vuosittainen kokous 
ja useita muita tapahtumia pi-
detään sivuvaunutapaamisessa: 
13.9. 2020 Holzhausen, Leipzig. ■

Projekti MZ ES 300 v,1963 ja Stoye ES v,1960.
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