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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!
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TEKSTI Keijo Virtanen

PÄÄKIRJOITUS
M

aaliskuussa osui käteeni sanomalehti Keskisuomalainen. Siinä ei ollut yhtään toimituksellista tai muuta artikkelia,
jossa ei olisi mainittu virusta. Siitä on tullut pakollinen uutisoinnin aihe näinä aikoina. Sen verran aiheesta vielä tässäkin, että
normaaliaikainen MZ-tapaamisajo viikkoa ennen juhannusta on
peruttu, tai oikeammin siirretään tapahtuvaksi Myrskylyhtyajon yhteydessä 18-20.9.2020 Sysmässä.
Huhtikuussa tuli yllättävä soitto Saksasta. Jürgen Albrecht, josta
en ole kuullut useampaan vuoteen,
kyseli mitä Suomen MZ-ajajille kuuluu ja lähetti Viele Grüße
und Alles Gute/Paljon Terveisiä ja
Kaikkea Hyvää. Hän mainitsi saaneensa pyöräänsä juuri valmiiksi
300-kuutioisen moottorin, josta
on mitattu tehoa 32 hevosvoimaa.
Nykyään on saatavissa kokoalumiinisia kytkimiäkin.
Olen aina pitänyt Sillmanin
Harria fiksuna kaverina – ja käsitykseni senkun vahvistuu: Harri 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 helpommin kokoon eikä tarvitsisi
taivastella kieli vyön alla viimeisellä viikolla, että ”ainiin se lehden teko ….”
Seppo Turunen pitää myös
linjansa. Niin kauan kuin tätä liparetta on toimitettu, Hyvinkäältä on tullut kertomuksia elämästä moottoripyörien kanssa. Ja niin
tuli tähänkin.
Elämänmenoomme saattaa
hyvinkin todennäköisesti tulla perustavanlaatuisia muutoksia,
toivottavasti tervehdyttäviä eivätkä ne eMZetillä ajoa noin vain
lopeta, joten toivotan jokaiselle
Turvallista liikennöimistä. ■

2020

TAPAAMISAJO

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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Tapio Virtanen.

SUOMENNOS | Erkki Vaihtola, Keijo Virtanen

Manfred Wolf – KlassikMotorrad 2/2008

KÄÄNNE TULI
LIIAN MYÖHÄÄN
”S

e oli nyt siinä, olen kurkkuani myöten täynnä, ei koskaan enää.” Näin jyrkästi itseään
ilmaisten MZ-tehdasajaja Heinz
Rosner tyrkkäsi 250-kuutioisen
MZ-pyöränsä kytkin palaneena
MM-loppukilpailussa Opatijassa
1969 mekaanikkojensa käsiin. Sama vahinko oli nimittäin sattunut
hänelle aikaisemmin jo 350-kuutioisten ajossa. Näin surkeasti
skandaaliin päättyi niin lupaavasti alkanut 60-luku sanoinkuvaamattoman 1969-kauden lopussa.1
Vaikka MZ oli rata-ajon maailmanmestaruussarjan molemmissa pienissä luokissa vuoteen 1961
saakka suuria mestarisuosikkeja, veivät muurin rakentaminen
ja kylmä sota siltä kaikki mahdollisuudet mestaruuteen kolmena
seuraavana vuonna. Viisumikiellot NATO-valtioihin2 estivät tänä
aikana tehdasjoukkueen kilpailemisen lännessä ja sen lisäksi ”kapitalistinen” kilvanajo moottoripyörällä oli joutunut epäsuosioon
DDR-politiikassa Degnerin loikkauksen jälkeen.3
MZ:n urheiluosastolla suosittiin nyt maastoajoa, kun rata-ajoa
enemmän tai vähemmän hädin
tuskin edes siedettiin. Tuolloin
vuonna 1962 vain osittain vesi4

jäähdytteinen
125-kuutioinen
MZ oli vielä luokkansa nopein
pyörä, kunnes kaksisylinterinen
Suzuki jätti sen taakseen.4
250-kuutioinen MZ pysyi
luokkansa priimuksena kuusisylinterisen Hondan ja Yamaha-nelisylinterisen tuloon saakka 1965.
Se pystyi kuitenkin osoittamaan
ylivoimaisuutensa näinä vuosina
vain Sachsenringin osakilpailussa,
jossa vierasajaja Mike Hailwoodin voiton 250-kuutioisissa 1962
esti Jim Redman nelisylinterisellä Hondalla vain pyörän mitalla.5
Vuotta myöhemmin Hailwood
pystyi lyömään ylivoimaisesti Redmanin, myös joukkuetoveri Alan Shepherd, joka ajoi kakkossijalle johdettuaan kilpailua
alusta yli puoliväliin saakka. 1964
Hailwood esitti jälleen huippuajoa 250-kuutioisella MZ:lla ohittaessaan kilpailun alussa helposti Jim Redmanin Hondalla ja Phil
Readin Yamahalla ja kasvattamalla eroa – mutta liika yrittäminen
johti kuitenkin kaatumiseen sateen liukastamilla mukulakivillä,
tällä kerralla taju meni niin pitkäksi aikaa, ettei enää ehtinyt takaa-ajoon. Samana vuonna MZtehdasajaja Alan Shepherd – ollen
aivan yksin omillaan – oli voitta-

nut Daytonassa luokkansa USA:n
GP-osakilpailussa, tosin myös japanilaisten kilpailijoiden ja japanilaisilla pyörillä ajavien totaalisen keskeyttämisen vuoksi, ja
koska Honda ei edes osallistunut.
Shepherdin lähdettyä Hondalle vuoden 1964 päättyessä MZ:n
ajajakysymys jäi ratkaisematta tyydyttävästi, sillä Mike Hailwoodin tasoista ajajaa ei MZ pystynyt palkkaamaan. Tämä oli
kipeä tilanne, jonka zschopaulaiset joutuivat monesti kokemaan,
ensi kerran jo 1959, kun Gary
Hocking ”ostettiin ulos” hänen
menestyttyään MZ:llä.6
Shepherdin korvanneella Derek Woodmanilla ei ollut GP-voittoon tarvittavaa potentiaalia, ja
myös hänen rinnallaan kehittyvä
DDR-ajaja Heinz Rosner joutui
reilusti myöntämään, ettei kyennyt voittamaan Hailwoodia. Uusien Honda- ja Yamaha-mallien ilmestymien jälkeen MZ oli tehon
suhteen heikommassa asemassa.
Olihan sen moottorikonsepti syntynyt jo 1957/1958, minkä vuoksi MZ-kilpaosaston johtaja Walter
Kaaden työsti jo 1964 seuraajamoottoria, jossa oli yksiosainen
kampiakseli ja vaakatasossa jaettu kampikammio. 125-kuutoinen

Ulster GP 1971, Peter Williams, 4. 250 cc, 1. 350 cc.
Tourist Trophy 1970, Dieter Baun 4. 250 cc
(takana Tony Smith, Yamaha).
kolmisylinterinen oli kuitenkin
tähän aikaan ehdottomasti ensi
sijalla, lisäksi vaivana olivat suunnitellun Lucas-sytytyksen ratkaisemattomat ongelmat.7 Niinpä uusi 250-kuutoinen saatiin
täysin käyttöön vasta 1968. Rosner oli tuona vuonna MM-sarjan
250-kuutioisten luokassa Yamaha-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 kilpailuosasto oli talven aikana löytänyt moottoriin kunnolla lisätehoa ja 60 hv / 11500/min tiesi
selvää etumatkaa Benelliin, Ossaan ja yksityisiin Yamaha-pyöriin. 35-millisten Amal-kaasuttimien ja äärimmäisen terävän
tehohuipun vuoksi oli pyörän
ajettavuus kärsinyt, ja vuonna
1968 vielä kehuttu luotettavuus
oli sekin mennyttä.9
Vaikeissa rataolosuhteissa Rosner ei pärjännyt ja siellä, missä tehosta oli hyötyä, kuten Hockenheimissa,
petti
mekaniikka.
Monien keskeyttämisten vuoksi Rosner menetti mahdollisuutensa maailmanmestaruuteen ja

päätti uransa alussa mainitulla
esiintymisellä Opatijassa.10
MM-kauden 1970 alussa tulokasajaja Günter Bartusch oli ainoa varmistettu MZ-ajaja. Koska
Bartusch oli tullut ajoihin mukaan vasta edellisen kauden puolivälissä, häntä pystyi tuskin pitämään täysvertaisena Rosnerin
korvaajana. MZ kävikin neuvotteluja Lontoossa Phil Readin
kanssa. Ne kuitenkin epäonnistuivat englantilaisen palkkavaatimusten vuoksi. MZ:n kausi 1970
alkoi siten Bartusch tehdasajajana, lahjakas Dieter Braun tukenaan. Braun pääsi kyllä ajamaan
tehdasmateriaalilla, mutta länsisaksalaisena hänestä ei juuri pidetty.11
MZ oli nyt 34-millisillä BVFkaasuttimilla parempi ajettava, mutta tekniikan heikkoudet
ja ongelmat – ennen kaikkea vikaantuvat brittiläiset magneetot –
estivät kärkisijoille pääsyn.
Günter Bartusch ajoi kolmanneksi Man-saaren TouristTrophyssa sekä 250-kuutioisella että uudella 125-kuutioisella
tandem-twinillä, mitkä olivat hänen parhaat sijoituksensa vuoden
1970 ensimmäisellä puoliskolla. (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-tehdasajajana ollessaan pitänyt tiivistä
yhteyttä MZ:n kanssa. Grassetti
yllätti kakkossijalla Rodney Gouldin jälkeen, ennen Kent Anderssonia ja Jarno Saarista. Tätä miestä Walter Kaaden tarvitsi, ja hän
onnistui palkkaamaan Grassettin
vuodeksi 1971, lisänä startit Italiassa vielä samana vuonna.12
Monzassa Grassetti oli harjoitusten nopein, oli pitkään johdossa ja keskeytti sitten läpipalaneen
männän takia. Maininnan arvoinen sen vuoden tuloksista on vielä Günter Bartuschin kolmas sija
Ulsterin 350-kuutioisissa, samoin
kuin Grassettin toinen sija Yamahan Kelvin Carruthersin jälkeen
San Remossa, jossa Grassetti varmisti Italian mestaruuden viimeisessä osakilpailussa.
Seuraavan talven aikana toimeliaan ja pidetyn, koko MZjoukkueen ilmapiiriä kohentavan Grassettin järjestämillä osilla
250-kuutioiseen MZ:aan oli tehty
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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...!)
kaksi tärkeää parannusta: Mikuni-kaasuttimet, jotka huolehtivat
paremmasta seoksesta osakuormitusalueella sekä Gröber-magneetot, joiden piti lopultakin
taata luotettava sytytyskipinä. Lisäksi tuli vielä Cerianin ja Fontanan tavaroilla varustetut vahvistetut 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 vuoden 1971 tehdasjoukkueen. Nämä
kaksi ottivat kauden avauksessa
Itävallassa sensaatiomaisen kaksoisvoiton, vaikka nopea rata ei
oikein sopinutkaan MZ-pyörien
ominaisuuksiin. Kiitos ylivoimaisen tehon ne olivat ehdottomasti nopeimmat pyörät, mutta myös
painavampia kuin kilpailijoiden ja
haittana oli lisäksi kiihdytyksessä
moottorin ja vaihteiston suuremmat pyörivät massat kuin kanssakilpailijoiden pyörissä.
Koska Grassetti kieltäytyi ajamasta Tourist Trophyssa, oli Walter Kaaden hakenut korvaajaa
Man-saarelta ja päässyt sopimukseen TT-asiantuntijan Chas Mortimerin kanssa. Tämä harjoitteli
myös 250-kuutioisella ja oli sy6

västi vaikuttunut: ”Kulkee kuin
lentokone, nopein vehje, jolla
olen koskaan ajanut.” Sopimuksessa ilmenneen muotovirheen
takia englantilainen liitto ACU ei
kuitenkaan antanut hänen startata. Kaaden joutui taas etsimään
ja löysi Peter Williamsin. Tämä starttasi yhdessä Phil Readin
kanssa ja jahtasi tulevaa maailmanmestaria, kunnes tekninen
vika rampautti MZ:n. Williams
oli kuitenkin tunnistanut Zschopaun pyörän kyvyt ja ajoi vielä Ulsterin Grand Prixissä, jossa
hän ajoi 250-kuutioisissa neljännelle sijalle ja jopa voitti 350-kuutioisissa. Jo aikaisemmin kauden
aikana, SpaFrancochampsissa ja
saman tyyppisellä radalla kuin
Salzburgring, oli Grassetti ajanut
selvään voittoon kunnianhimoisen Bartuschin saavuttaessa vain
kymmenennen sijan.
Mekaanikkojen puolelta tulleet pisteliäät huomautukset italialaisen menestyksistä koskivat
kovasti Bartuschiin. Hän tunsi
uhkakseen myös nousevan DDRajajan Bernd Tüngethalin, joka
myös nautti tehtaan tukea. Henkisen paineen alla tapahtuikin
sitten Sachsenringissä katastrofi,
kun täysin stressaantunut Günter

Bartusch syöksyi kuolemaan jo
vapaan harjoituksen ensimmäisellä kierroksella.
Koko kauden ajan olivat tekniset viat, varsinkin kampiakselien vääntyminen, johtaneet edelleen keskeytyksiin, ja kolmas
sija 250-kuutioisissa jäi Grassettin ainoaksi palkintokorokesijoitukseksi kauden jälkipuoliskolla.
Walter Kaaden oli ajajia hakiessaan tehnyt virhevalinnan: englantilainen Tony Jeffries harjoitteli tosin MZ:lla, mutta kaatui jo
harjoituksissa ja oli siten poissa. Toivepari kaudelle 1972 oli nyt
Williams/Grassetti, mutta englantilainen teki ratkaisun Nortontehdasjoukkueen hyväksi, ja siten
Grassetti jäi ainoaksi vakioajajaksi vuodelle 1972, Bernd Tüngethal tukenaan vain itäblokissa.
Talvityö oli keskittynyt moottorin luotettavuuden parantamiseen, mutta sen ohella myös
runko ja jousitus uusittiin. Päämekaanikko Dieter Beer oli suunnitellut kokonaan uuden rungon,
jossa yläputket olivat kokonaan
suorat ja johon jäähdytin asennettiin nyt etuputkien eteen. Takapyörä saatiin hallintaan uudella
jäykällä nelikulmaprofiilihaarukalla. Lisäksi tuli uusi, kapea ka-

te, ja etupyörissä palvelivat osaksi Ceriani- ja Fontana-jarrunavat,
joita Grassetti oli tuonut mukanaan jo kauden alussa. Koska
näitä tarvittiin isompi määrä, oli
Zschopaussa suunniteltava Fontana-esikuvan mukainen jarru
220 mm:n rummunhalkaisijalla.
Sen piti tulla käyttöön vasta kaudella 1973.
Merkit näyttivät MZ:lle oikein
hyviltä, mutta tänä vuonna MMsarjaan mukaan tuli ensi kertaa
Yamahan tehdasjoukkue vesijäähdytteisillä moottoreilla huippuajajina Jarno Saarinen ja Rodney Gould, ja näitä kahta, samoin
kuin Renzo Pasolinia ja tehdasAermacchia vastaan Grassetti ei
voinut pärjätä. Hän oli tosin kokenut MM-tason ajaja, ollut mukana jo 15 vuotta ja ajanut Benellin,
MV-Agustan, Morinin ja Jawan
tehdaspyöriä, mutta 36-vuotiaana hänellä ei näyttänyt olevan
samaa terävyyttä kuin nuorilla,
nousevilla kilpailijoilla. Ilman ainoatakaan voiton mahdollisuutta
(paras tulos 250-kuutioisissa oli
toinen sija Suomessa ja 350-kuutioisissa neljäs sija Sachsenringillä), Grassetti päätti MM-kauden
kaukana kärjestä. Lisäksi keskeytysten määrä – noin 50 prosenttia
– tällä kaudella oli aivan liian korkea, syynä erilaiset viat – kuten
aikaisemmin sytytys tai kampiakseli – ilman selvää pääsyyllistä.13
Tämän pettymyksiä tuottaneen kauden jälkeen Grassetti
päätti MZ-ajonsa tältä erää. Koska MZ:n oli tässä tilanteessa vaikeaa saada kansainvälisiä huippuajajia, palkkasi Werner Salevsky
– aikaisempi maastoajaja, Kansainvälisen Kuuden Päivän Ajon
nåyttävimpien ja pätevimpien tähtiajajien kaartiin jo nuorukaisena noussut ja nyttemmin
MZ:n tehtaan moottoripyöräkilpaurheilun uusi ryhmänjohtaja
– sveitsiläiset Werner Pfirterin ja
Hans Mühlebachin ajajiksi vuo-

deksi 1973. Pyörät jäivät aluksi
ennalleen, mutta vuoden 1973 aikana ilmestyneen uuden moottorin parissa tehtiin kuitenkin työtä. Siinä oli pitempi ensiövälitys,
vastaavasti vahvistettu vaihteisto,
vahvistettu 5/8 x ¼ -ketju ja vaihteiston yläpuolelle sijoitettu Kröber-sytytys. Luotettavuus oli tärkeintä, ja huipputeho oli edelleen
noin 60 hv kuten aikaisemmassakin mallissa.
MZ oli 1973 vaikeassa tilanteessa, sillä tänä vuonna vesijäähdytetyt Yamaha TZ:t olivat
yksityisajajien saatavilla, ja vaikka nämä eivät yltäneetkään teholtaan MZ:n huipputasolle, ne
olivat tasalaatuisia (ja luotettavia) kilpapyöriä. Ja lopulta piti myös paikkansa vanha sanonta, jonka mukaan iso määrä
koiria on jänikselle kuolemaksi.
MZ:n ensimmäinen MM-esiintyminen Ranskan La Castellessa olikin varsin vaisun puoleinen.
Siellä Pfirter ajoi hädin tuskin
17. sijalle, Mühlebach sijalle 25.
Pfirter – joka kuoli valitettavasti
kauden lopulla liikenneonnettomuudessa – oli erittäin lahjakas
ajaja, mutta hänellä oli kuitenkin
vaikeuksia MZ:n ominaisuuksien kanssa. Hän olikin palannut
jo kauden puolivälissä ajamaan
Yamahalla.
Onneksi Grassetti saatiin
suostuteltua palaamaan ja Salzburgista lähtien hän oli taas MZjoukkueessa. Rutinoituneena hän
tuli MZ:n kanssa toimeen paljon
paremmin kuin nuoret joukkuetoverinsa, mutta tekniikan vikoja vastaan hänkin oli voimaton.
Ensimmäisen ”täyden” 350-kuutioisen (300-kuutioisen sijasta)
moottorin kilpailussa Hockenheimissa murtuivat molemmat
männät yhtä aikaa. Myös rungon
ja jousituksen suhteen osoitti MZ
heikkouksia, jotka olivat selvästi
nähtävissä molempien sveitsiläisten ”keinuajossa” Hockenheimin

Sachs-kaarteessa. Eikä Jarno Saarisen ja Renzo Pasolinin kuolononnettomuus tehnyt elämää
helpommaksi MZ:lle. Vain Opatijassa Grassetti sai jälleen huomion heräämään toisella sijallaan
tulevan maailmanmestarin Dieter
Braunin jälkeen.
Pieni episodi Belgiassa osoitti, että MZ pystyi aina vielä suorituskyvyllään lyömään nopeimmatkin Yamahat ja Aermacchit.
John Doddsin piti startata MZ:lla
ja hän oli ensimmäisessä harjoituksessa hämmästyttävän nopea. Tämän jälkeen Yahaman kilpailujohtaja Rodney Gould kävi
Doddsin kanssa tiiviin keskustelun ja ilmeisesti teki tarjouksen,
josta Dodds ei voinut kieltäytyä.
Saksalais-australialainen Dodds
nimittäin lähti toiseen harjoitukseen samoin kuin itse kilpailuunkin Yamahalla.
Kauden 1973 jälkeen MZ-kilpailuosastossa jouduttiin kriisiin,
kun DDR:n koko Kuuden Päivän
Ajon joukkue oli joutunut heti
ensimmäisenä päivänä keskeyttämään USA:ssa siellä käytetyn öljyn takia.14
Tällöin leijui jo ilmassa pitkään kyseenalaistetun rata-ajoosaston sulkeminen, ja sen esti
vain Neuvostoliiton puolelta kauden 1974 aikana esitetty toive, että Neuvostoliiton mestaruus voitettaisiin MZ:lla, eikä Yamahalla,
joita oli jotenkin ilmestynyt maahan. Tämä takasi MZ-kilpaosaston selviämisen seuraaviksi vuosiksi. Kuten odotettavissa oli,
voitettiinkin lähes kaikki neuvostomestaruudet MZ:lla vuosina
1975, 1976 ja 1977. Walter Kaaden muisteli: ”Berliini teki kaikkensa täyttääkseen itäisen isoveljen toiveet.” Tosin MZ:llä kaikki
toimi säästöliekillä, sillä urheiluosaston neljästäkymmenestä
työntekijästä peräti vain seitsemän oli Kaadenin rata-ajo-osaston tehtävissä.
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M. Voll puikoissa.
Voittajapyörä. Kirjoittaja

MZ:lle oli siihen aikaan jo hyvin vaikeaa löytää hyvä ajaja hyvin epäluotettaville pyörille ja vasta 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 jälkipäässä, mutta keskeytti kummassakin
ajossa teknisen vian takia.
Koska van Dulmen oli valittanut puutteellisesta jarrutehosta, MZ otti uskaliaan askeleen ja
korvasi pinnavanteisen rumpujarrullisen etupyörän länsisaksalaisen kilpatallin omistajan ja
valuvannevalmistajan
Helmut
Kustermannin
toimittamalla
elektronpyörällä ja hydraulisella
levyjarrulla.
Van Dulmen ajoi tällä varustuksella Brnossa 250-kuutioisten luokassa ja pysytteli kilpailussa pitkään kahdeksannella sijalla,
kunnes joutui luovuttamaan eturenkaan ilmanpaineen kadottua.
Levyjarru oli kuitenkin toiminut
hyvin, ja van Dulmenin kyvyistä vakuuttunut kilpailujohtaja Salevsky suositteli hänelle jatkoa
Zschopaussa. Viimeisessä MMosakilpailussa Opatijassa meno
8

Tapio Donnington Parkissa 1976.

näytti taas heikommalta, van Dulmen ei päässyt nousemaan keskiryhmästä, keskeytti 250-kuutioisten kisan epäpuhtaasti käyneen
moottorin takia ja jätti 350-kuutioisissa tarpeekseen saaneena radan sivuun. Hän ei ollut koskaan
ajanut niin vaarallisella radalla,
hän oli yksinkertaisesti pelännyt
ajaa noin nopealla pyörällä kallioseinien ja teräsaitojen välissä.
Vuoden 1975 kautta varten
kaikki MZ:n MM-pyörät varustettiin levyjarrullisilla etupyörillä
ja myös maalaus uudistettiin. Pitkään käytetyn vihreä/hopean sijaan tuli nyt aggressiivisemmalta
vaikuttava vihreä/valkoinen. Tekniikan puolesta kaikki oli samoin
kuin edellisenä vuotena. Koska
vaihtoehtoja ei ollut, MZ starttasi
MM:ssä van Dulmenilla ja rajoittui tänä vuonna neljänneslitran
luokkaan (lukuun ottamatta yhtä 350-luokan kokeilua Opatijassa), koska suurempi moottori ei
ollut luokassaan riittävän kilpailukykyinen. Harjoituksissa LeCastellessa jälleen vain sijalle 26
yltänyt van Dulmen pysytteli pitkään 12. sijalla, kunnes murtunut
kampiakselinlaakerihäkki lopetti
esityksen. Myös Hockenheimissa
tuli keskeytys, kun van Dulmen

päätti ajon varikolle suorilla pätkivän moottorin takia. Perusteellisesta 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 järjestämissä kansinvälisissä (FIM-)kilpailuissa Tilburgissa, Tubbergenissä
ja Raaltessa, jossa viimeisessä hän
ajoi jopa kolmannelle sijalle. Vaatimaton kokonaistulos – ja ennen
kaikkea hänen puuttuva motivaationsa – johtivat kuitenkin erottamiseen MZ:n joukkueesta Belgian Grand Prixin jälkeen. Salevsky
oli siellä antanut toiselle ajajalle starttimahdollisuuden, suomalaiselle Tapio Virtaselle. Virtanen
keskeytti tosin jo ensimmäisellä
kierroksella männän leikkautuessa kiinni, mutta oli aikaisemmin
ohittanut ennen häntä startanneen van Dulmenin, jolloin tämä
oli pysäköinyt pyöränsä varikolle ilman vikaa ja kertomatta syytä.
Virtasen kanssa Salevsky oli
tehnyt onnistuneen valinnan,
sillä pitkän ja pelottoman suomalaisen aggressiivinen ”polvi-maassa”-tyyli sopi täydellises-

ti MZ:n ajokäyttäytymiseen,15
minkä hän osoitti jo Ruotsin
MM-osakilpailussa vakuuttavalla kolmannella sijalla, ennen niin
nopeita ajajia kuten Victor Palomo, Paolo Pileri ja Dieter Braun
(kaikki Yamahalla).
Siitä tuli tosin viimeinen MMpalkintokorokesija MZ:lle, sillä luotettavuudesta oli edelleen
pulaa. Olosuhteet MZ:n urheiluosastolla olivat näihin aikoihin jo
melko kaoottiset, sillä viimeiset
säätökokeet oli tehtävä moottoritiellä, koska koepenkkejä voitiin
käyttää vain rajoitetusti huonokuntoisissa rakennuksissa, jotka
syksyllä suljettiin lopullisesti. Työ
kuitenkin jatkui. Koska jarrujen
teho oli Ruotsissa laskenut, ilmestyi MZ Virtasen toiveesta Imatralle etupyörässä jarrulevyt molemmin puolin, mikä ratkaisu toimi
moitteettomasti. Vaikka Virtanen
pysyi täällä pitkään kolmossijalla,
hänen kilpailunsa päättyi ennenaikaisesti kampiakselivaurioon.
Viikkoa myöhemmin Suomessa
Hämeenlinnassa ajetun FIM Prize –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 Opatijassa, kun Virtanen puolestaan teki
kaksi vahvaa suoritusta: Hän pelasti epäpuhtaasti käyneellä moottorilla kuudennen sijan Brnossa ja
kamppaili Opatijassa Dieter Braunin kanssa johdosta, kunnes keskeytti tulppavaurioon. Hän starttasi täällä vielä kokeeksi muokatulla
350-kuutioisella MZ:lla, jolla hän
piti pitkään neljännen sijan, kunnes keskeytti vaihteensiirtotangon
rikkouduttua. 350-kuutioinen MZ
oli hieman vajaatehoinen, kun taas
250-kuutioinen Opatijaan valmisteltuna – teholtaan 65,25 hv / 12
450 k/min – oli kilpailijoihin ver-

rattuna varmasti askeleen edellä.
Virtasen suoritukset herättivät vielä kerran toiveita ja antoivat viimeisen sysäyksen MZ:n kilpailuosallistumiseen. Tekniikan
puolesta mentiin taas kerran yksi askel eteen päin, Ceriani-teleskooppihaarukoilla, uusitulla takahaarukalla ja levyjarrullisella
Elektron-takapyörällä. Moottoripuolella vaihteistoon sovitettiin
Yamahalta lainattu tekniikka, jonka avulla kiihdytettäessä voidaan
vaihtaa suuremmalle vaihteelle nopeasti käyttämättä kytkintä
(Schaltautomatik/Quickshifter).
Virtanen palkattiin luonnollisesti edelleen, mikä valuutan puutteessa ei ollut ollenkaan yksinkertaista. Huhuttiin jopa kuuluisan
siittolan ratsuhevosesta, jonka Salevsky muka oli ”järjestänyt”.
1976 MM-aloituksessa Ranskassa Virtanen taisteli itselleen
neljännen starttipaikan, mutta joutui keskeyttämään myöhemmin männän murtumiseen.
350-kuutioisella hän karsiutui kilpailusta. Salzburgiin iso MZ sai
tehon noston 71 hevosvoimaan
10 500 k/min, mikä toi siellä
12. lähtöpaikan – kilpailussa tuli keskeytys kytkinvaurion vuoksi. Valitettavasti Virtanen kaatui Tsekissä Karvinán FIM Prize
–kilpailussa ja mursi solisluunsa,
mikä maksoi hänelle lähtöpaikan
Italian GP:ssä. Hän ei ollut vielä
täysin kunnossa, kun kaatui sitten Assenissa kolmannelta sijalta
250-kuutioisella, mutta loukkaantumatta. Hän jätti kuitenkin ajamatta seuraavana olleen 350-luokan kilpailun.
Hollannin TT:ssä ja seuraavissa kolmessa MM-kilpailussa
sai Neuvostoliiton mestari virolainen Mati Reynup ajaa tehtaan
MZ:lla, muttei täyttänyt läheskään häneen kohdistettuja odotuksia. Spassa Virtanen keskeytti
sytytysongelmien takia, Ruotsissa
ajo riitti vain yhdeksänteen sijaan

ja Suomessa kiertokangen laakerivaurio lopetti kamppailun neljännestä sijasta. Myös Brnossa
tuli heti alkuvaiheessa kilpailua
keskeytys mäntään palaneen reijän vuoksi. Tämä viikonloppu
on kuitenkin syytä mainita, sillä huippuajaja Teuvo Länsivuori oli harjoitellut siellä MZ:lla.
Vaikka hän jäikin radalle kampiakselivaurion vuoksi, Länsivuori oli ollut periaatteessa valmis
starttaamaan seuraavana vuonna
zschopaulaisten puolesta suunnitelmien mukaisesti edelleen kehitetyllä MZ:llä.
Siitä ei kuitenkaan tullut
mitään, sillä seuraava kilpailu – Nürburgring – tuli olemaan
MZ-tehdastiimin viimeinen MMesiintyminen. Isompaa aikaansaamatta Virtanen keskeytti molemmissa luokissa, 250-luokassa
sytytystulppavikaan ja 350-luokassa irronneeseen kaasuvaijeriin.
MZ kuului silti yhä huippupyöriin MM-kamppailussa, ja vastaavalla edelleen kehittämisellä olisi
ajajilla kuten Virtanen ja Länsivuori varmasti ollut sanansa sanottavana kilpailussa maailmanmestaruudesta vuonna 1977.
Siihen tarvittavia voimavaroja ja keinoja DDR:ssä ei enää tuolloin voinut poliittisista syistä saavuttaa. Niinpä tehtiin vuoden
1976 lopulla ratkaisu luopua osallistumisesta maailmanmestaruuskilpaan ja panostaa vain Neuvostoliiton mestaruuteen ja sen ohella
DDR-ajajien startteihin itäblokin
kilpailuissa. Ja mitä oli monelta taholta jo vuosikausia vaadittu, tapahtui vuoden 1977 lopussa: MZ:n ratakilpailuosasto sulki
ovensa lopullisesti. Pieni takaovi oli kuitenkin jätetty auki, kun
vuoden 1976 alussa MZ:n kanssa
läheisessä yhteistyössä ollut Helmut Kustermann sai KUMA-tiimilleen täydellisen tehdaspyörän
varamoottoreineen
mahdollistaakseen Virtaselle siten edelleen
9

Tapio Virtanen 1976 Assen
iss

a.

Silvio Grassetti Imatralla 2. 250 cc
(jolloin voitti Jarno Saarinen).
MM-osallistumisen. Mutta se onkin sitten jo toinen juttu.17

Tyypillinen luistiventtiilikaksitahtinen À la MZ:
Kaikki tai lÄhes ei mitÄÄn
Siinä se nyt on, 250-kuutoinen
MZ-tehdaspyörä, jollaisena se
työnnettiin Boet van Dulmenin alla 1975 MM-kilpailukauden aloitukseen LeCastelletissa. Matala,
kapea, kompakti, kevyt, ei, kevyt
se ei ole, vaikutelma pettää. 118
kilogramman painoisena ilman
vettä ja polttoainetta sillä on hyvinkin kymmenen kilogrammaa
enemmän hinattavaa kuin Yamaha TZ:llä, ja Yamahan ja Aermacchin tehdaspyörät olivat vielä selvästi kevyempiä. Työntölähdössä
se on vähemmän huomattavissa ja
kun tyhjäkäyntisuuttimet – asian
hyvin tuntien – on etukäteen puhdistettu ja kun myös kuiva kytkin
irrottaa siististi, käynnistyy kaksisylinterinen ensimmäisillä kierroksilla ja ottaa kaasua aukottomasti.
Nousu pyörälle ja ajo lämpimäksi kohtuullisella kierrosluvulla kuuluu määritelmä, sillä veden
lämpötilan on oltava 50 astetta,
ennen kuin käydään itse asiaan.
Kyllä, ajamalla lämpimäksi eikä
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lämpötilan nosto lukemattomilla
kaasusahauksilla! Kuinka kokenut
kaksitahtivirittäjä sanoikaan: Sillä
lailla tuhoat kiertokangen laakerisi
jo ennen ajoa! Tämän verkkaisen
lämmitysajon aikana kiinnittyy
huomio mahtavaan istuinpituuteen, mikä selittää pienemmillä
ajajilla monissa kuvissa nähtävän
lisäpehmusteen. Sitten huomaa
kapean tankin, joka on jalkojen
kohdalla vielä vedetty sisäänpäin,
lyhyt ohjaustanko ja ahtaasti takahaarukan viereen sijoitetut jalkatapit – syntyy vaikutelma, että istuu
125-kuutoisen selässä.
Tämä vaikutelma muuttuu kuitenkin iskunomaisesti (sananmukaisesti), kun käyttölämpötila
saavutettuna ajetaan läpi kierroslukualueen. Kun kaksisylinterinen
hyrrää korrektilla kaasuttimen
säädöllä 5000 kierroksella vielä
kuin kissanpoika, niin kuva muuttuu äkisti heti, kun 8000 kierrosta on saavutettu ja moottori hyväksyy täyden kuormituksen. Nyt
MZ varottaa ajajaa kirkkaalla, purevalla äänellä, ja kun kierroslukumittarin neula ohittaa 9500, se iskee täysillä päälle. Ykkösvaihteella
riiput avuttomana ohjaustangosta,
penkki painaa takamukseen, kun
keula muuttuu hyvin keveäksi ja

etuteleskooppihaarukka ja etupyörä kehittävät tuntuvan omaelämän ohjausakselin ympärille
– ohjausiskunvaimennin on todella tarpeen. Onneksi meno on suoraan eteenpäin, kierroslukumittarin neula ylittää kaksitoista, toinen
vaihde aktivoidaan ja peli etupyörän kanssa alkaa uudestaan. Oikeastaan pitäisi istua paljon, paljon
edempänä!
Vaihteensiirrot ovat teräviä ja
vaativat voimakasta vasemman
jalan käyttöä, mutta vaihteet lukkiutuvat aina varmasti paikalleen.
Tällöin vaaditaan myös kytkinkädeltä voiman käyttöä, sillä kytkimen kuusi jauhemetallista valmistettua kitkalevyä (MZRE:ssä
vuodesta 1974) kaksinkertaisine painejousineen vaativat voimakasta otetta. Kun on käynyt läpi ensimmäiset neljä vaihdetta, jää
vasta nyt hiukan aikaa asettua tietoisesti kilpa-ajomaisen pieneksi. Kyynärpäät, polvet, leuka, kaikki pääsevät helposti kosketukseen
tankin kanssa, ja asettuminen olisi
täydellistä ilman näitä paksuja pakoputkia. Ne eivät pelkästään vaikeuta jalkojen piilottamista katteen suojaan, lasikuitukate on niin
ahtaaksi tehty, että pakoputken
kuuma pelti polttaa tuskallises-

ti saappaan varren ja nahkapuvun
läpi pohkeeseen. Muuten istumaasento on sopiva, ja myös käyttövivut ovat siinä, missä niiden olettaa
käsityönä valmistetussa tehdaspyörässä sijaitsevan.
Lockheed/Brembo-sekoite
edessä tarraa kiinni kunnolla, ei
kovin paljon paremmin kuin hyvä
rumpu, mutta se on säädeltävissä
ilman ongelmia ja siten tahdottaessa käytettävissä myös kallistuksessa. Tapio Virtanen vaati kauden
’75 lopussa merkittävää parannusta, mikä myös saatiin aikaan. Tällöin tuli MZ:n oma etuhaarukka
rajoilleen, sillä jo yhdellä levyllä se
painuu kovassa jarrutuksessa lähes pohjaan – 1976 otettiin sitten
MZ:n käyttöön alkuperäiset Ceria-

ni-haarukat. Takapyörän elektronjarrurumpu on ilmeisesti tarkoitettu käyttöön matkustajan kanssa,
sen olisi voinut tehdä selvästi pienemmäksi ja kevyemmäksi. Mutta
nätin näköinen se kyllä on epäilemättä, ja sen pitäisi olla mainitsemisen arvoinen asia.
Pyörä kulkee suoraan moitteettomasti. Ohjautuu kuin leikiten.
Kallistaminen – hitaasti, hitaasti, vanhoilla kivikovilla 70-luvun
kudosprofiilirenkailla ei ole leikin
asia, tätä kohtaa ei kärsi testata. Ei
tarvitsekaan, senhän on Virtanen
jo tehnyt aikaisemmin, mikä onnistui silloin, sen jätämme kokeilematta. Myöskin vaihtamiskohdan 12 550 k/min jää tabuksi, sillä
se merkitsi usein jo silloin kampi-

akselin loppua.
Loppu, päätös. Iloitsemme kun
MZ on pysynyt terveenä! Bensiinihana ja kaasu kiinni ja moottori sammuu siististi. Kaksi asiaa jää
mieleen: äärimmäisen tiheä vaihteiden porrastus pitkän ykkösvaihteen kustannuksella (siihen MZ:lla
oli varaa vasta, kun jauhemetallipäällystettä oli saatavilla). Ja sitten
tuntuvien värinöiden puuttuminen, luultavasti myös moottorin
etupään kumikiinnityksen ansiota.
Silloisista puuttuvista huipputuloksista ei varmaankaan voi syyttää tehon puutetta, eikä myös kokonaiskonseptia, vaan enemmän
tai vähemmän jo hajoamistilassa ollutta MZ:n kilpaosastoa. Sääli menetettyjä mahdollisuuksia. ■

VIITTEET
Kirjoittanut Keijo Virtanen mm. seuraavia lähteitä käyttäen:
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
Tuossa alkukappaleessa on hiukan toimituksellista dramatiikkaa, sillä Rosnerin muistelmista Startet für MZ (Manfred Voll,
2006) selviää tausta- ja lisätietoja. Rosner oli puhunut kilpaosaston 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 kauden viimeiseen MM-osakilpailuun Opatijaan tultaessa oltiin jo
hyvin selvillä siitä, että uuden tehostetun moottorin aiheuttama
rasitus kytkimelle tiukkamutkaisissa kaarteissa pitkän ykkösvaihteen kanssa tulisi joko aiheuttamaan moottoririkon tai sitten olisi tyydyttävä jättämään suosiolla voiton tavoittelu. Oli siis ennustettavissa ja varauduttavissa siihen mitä tulisi tapahtumaan. Eikö
koskaan enää? Viikon kuluttua Rosner ajoi Freiburgissa DDR:n
mestaruussarjassa 250-kuutioisella MZ:llään maaliin ensimmäisenä. Tosin sen jälkeen MZ:llä ajamisessa tuli kylläkin tauko vuoteen 1989, jolloin hän alkoi ajaa Classik-näytösajoissa, mikä onkin sitten jatkunut vilkkaana. Lopettamisen yhteydessä hän ei
ollut varautunut siihen, että kirjoitettuaan eropaperinsa tehtaalla heti seuraavana aamuna tuli kaksi Stasin miestä ovelle ja vei
hänet kuulusteluun, aiheena maasta pakeneminen. Kovaääniseksi käyneen keskustelun jälkeen Rosner oli päästetty kotiin, mukana teroitettu tietoisuus siitä, että elämä yksityisenä kansalaisena
ja isän perintönä ylläpidetyn taxifirman hoitaminen jatkuisivat
pysyvästi erikoistarkkailun alaisena. Stasista ei sentään tullut juuri muuta vaivaa, kunnes muurin kaaduttua entiset stasilaiset perustivat suurin joukoin taxifirmoja, koska heillä oli paljon yhteyksiä ja tuttavuuksia ihmisten kanssa, ja he polkivat hinnat alas.
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Samoin NATO-valtioiden maahantulokiellot DDR:n kansalaisille. 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 lentokentälle, missä Shepherd odotteli ja siirtyi rattiin ja Kaaden ja mekaanikko 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 kilpailun järjestäjät olivat ilmoittaneet MZ-joukkueen mukaan Berliinistä laitetulle delegaatiojohtajalle, että jos joku DDR:n osallistujista nousee palkintokorokkeelle tai jopa voittaa, kansallislaulua
ei soiteta ja lipputanko pysyy tyhjänä. Niinpä MZ-joukkue sai kilpailupäiväksi määräyksen Berliinistä jättää osallistumatta. Mainitaan vielä yksi. Heinäkuussa vuonna 1971 280 00 henkinen yleisö
lauloi Sachsenringin kilpadalla Saksan liittotasavallan kansallishymniä, kolmas säkeistö laulusta Das Lied der Deutschen, joka ei ollut kielletty pelkästään tuossa tilaisuudessa, kuten Nürnburgringillä DDR:n hymni, vaan se oli kielletty koko maassa, aina,
niin kauan kuin tuo valtio oli olemassa. FIM:n sääntöjen mukaisesti voittajan kotimaan kansallislaulu oli soitettava, tai muuten
kilpailu mitätöitäisiin. Dieter Braunin pääsyä kilpailuun oli yritetty 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 opetelleet laulun hyvin etukäteen. Missä sääntöjen lukijat olivat, kun
DDR:n poliitikot ratkaisivat tilanteen Nürnburgringillä omalla
tavallaan? Tätä voi spekuloida, vaikka lähtien siitä, että MZ-joukkueen johtajana tuolla oli Horst Fügner, joka toimi kuten Berliini määräsi ja veti kaikki kilpailijat pois. Tekivätkö he valituksen
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FIM:lle? Joka tapauksessa kaikki toiset ajoivat ja pisteet laskettiin
kauden lopussa kokonaissaldoon. Näin mm. Heinz Rosner jäi heti enimmäisessä osakilpailussa pisteittä (ja voisi spekuloida, olisiko koko kauden kulku ollut toinen, jos alku olisi onnistunut?).
Walter Kaaden oli saanut kasvatettua normaalisti 5-6 -henkisen 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 asti operoinut länsimailla 4-6 –henkilöisenä, seuraavina vuosina
se koostui usein vain Kaadenista ja yhdestä mekaanikosta. Mainittakoon vertailun vuoksi, että samaan aikaan Japanissa kollega
Soichiro-san oli palkannut ”vastaavaan” yksinomaan ratamoottoripyöräilyn kilpaosastoonsa 450 työntekijää. Degnerin tapaus
vaikutti laajalti, monille muillekin aloille, mm. Kristianstadin kilpailun jälkeisen päivän DDR:n kahden suurimman sanomalehden painokset hävitettiin kokonaan. MZ:n kanssa ajajasopimuksen 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 puolelle pakettiautolla, josta työnsi 125- ja 250-kuutioiset kilpa-MZ:t
Shepherdille. Shepherd kertoi, että koskaan ei voinut luottaa pääsevänsä rajan yli – vaikka sai järjestetyksi kilpailuviisumin DDR:n
kilpailuihin, rajalla se saattoi silti osoittautua kelpaamattomaksi.
Erään Sachsenringin osakilpailun jälkeen hän kommentoi jonkin säätö-sovitus-osan muotoa, jolloin Kaaden veti pukunsa rintataskusta kynän ja lehtiön ja piirsi Shepherdin toivomuksen mukaisen mallipiirustuksen tarkkoine mittoineen. Sitten he ajoivat
tehtaalle, missä Kaadenin oli täytettävä lomake luvan saamiseksi tarvittavan metallipalan tilaamiseen, mihin liittyi kiistely siitä,
oliko se todella tarpeellista. Ja kun toistatuntisen odottelun jälkeen raaka-aine tuotiin, se oli laadultaan sellaista, jonka paikka 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 kypäränsä ja lähti itse ensin kokeilemaan sen toimivuutta. ”Ja kun näin,
kuinka hän ajoi, tiesin, että jos olisin ollut ajamassa kilpaa hänen kanssaan, ainakaan minä en olisi ollut ennen häntä maalissa.” MZ:n kilpajoukkueen mukana ulkomailla oli vähintään yksi
puolueen vahtikoira, vakinaisena aina Berliinissä urheiluministeriön virkaansa asettama urheilukomissaari Alfred Hartmann,
joka ajoi Roverilla. Hänen tehtävänsä oli eristää tiimi niin hyvin kontakteilta vierasmaalaisten kanssa kuin vain mahdollista.
Hän oli pelätty ilmiantaja, oli ilmiantoon syytä tai ei. Kun Castrol-öljy-yhtiön korkein pomo Malcolm Edgar kysyi vuonna 1968
Man-saarella Heinz Rosnerilta, oliko tämä tyytyväinen saamaansa rahalliseen ja materiaaliseen tukeen, jota he olivat maksaneet
hänelle edellisen vuoden hyvistä suorituksista, Rosner kuuli asiasta vasta ensimmäistä kertaa. Hartmann ei ollut tilivelvollinen
kenellekään eikä selvittänyt asiaa Rosnerille, mikä seikka ei mitenkään rakentanut tai parantanut heidän välejään. Hartman piti
kaiken valuutan, mitä joukkue ansaitsi ulkomailla ja jakoi saatuja tarvikkeita täysin sattumanvaraisesti, jos jakoi. Hartmann yritti
myyydä MZ-tietoutta Suzukille 1961, mutta heillä oli jo suurempi saalis tulossa verkkoon. Hartmann loikkasi itse länteen 1983.
3

Voimme kuitenkin kuvitella Kaadenin kyenneen katsomaan
myös yläviistosta, että kaikki mitä olen suunnitellut ja mitä olemme saaneet aikaan, toimii juuri niin kuin ajattelin, kun se toteutetaan kunnollisista aineksista. Siitä, että hän pidättäytyi muutamia hyvin lyhyitä ja lyhytsanaisia kommentteja lukuunottamatta

4
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käsittelemästä sitä, että luotetuin mies, oppipoika, kasvatti, joka ajoi kaksi ensimmäistä kauttaan hänen antamansa 30-luvun
DKW-joukkueen kypärä päässään ja sen jälkeen hänen ostamansa Cromwell-kypärän alla, pettää kaiken ja sen mukana niin luottamuksen kuin toveruuden, voi päätellä, ettei Degner enää ollut 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 Ruotsissa 1959. Seuraava osakilpailu ajettiin Ulsterissa, missä Hocking
oli tullut Walter Kaadenin luo ja näyttänyt taskustaan paksua rahatukkua, jonka kreivi Agusta oli antanut ”matkarahaksi Italiaan
allekirjoittamaan sopimus”. ”Eikä Kaaden ollut milläänsäkään.
Hän tiesi, kuinka kipeästi minä tarvitsin rahaa.” Tilapäiset vierasajajat eivät koskaan maininneet rahaa suorituksistaan. Siitä oli
turha puhua, koska sitä ei ollut. Jokainen itseään ja tätä merkillistä elämänmuotoa arvostava ajaja ymmärsi, että jos pääsi ajamaan
tuolla omintakeisella pyörällä, sen kokemuksen merkitystä ja arvoa 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 ensimmäistä saattoivat niiden varassa jatkaa seuraavaan osakilpailuun.
Useat pätevät ajajat ajoivat Hailwoodin tavoin MZ:llä ilman mitään korvausta, mutta näin ei saatu vakiokuljettajia.

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

8
Phil Read kertoo muistelmissaan The real story (1977), kuinka he muutamanina kausina häiritsivät Yamahoillaan sen kun silmä 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 brittienkin 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 sivulta tuleva kolautti katteellaan, hänen juuri jarruttaessaan, niin että MZ singahti päin heinäpaalia ja hän lensi niiden yli, kuitenkin
vahingoitta, pahin näistä oli Milani. Tämän jälkeen hän suhtautui heihin samalla tavalla, kauden kuluessa ajoi aina sopivassa tilaisuudessa kylkeen, mikä lopettikin ahdistelun.
9
Muistelmissaan Rosner mainitsee, että vuonna 1968 hänellä oli
14 starttia 250-kuutioisella eikä hän ei jäänyt yhdessäkään pääsemättä maaliin. Vuoden 1968 moottori oli Rosnerin mielestä hyvä. ”Sylinterit ja kannet olivat kummatkin yhtenäiset ja molemmat kokonaan vesijäähdytetty. 250-kuutioisen teho oli 54 hv/11
500 kierr, 300-kuutioisen 56 hv/11000 kierr. Lucas oli korvattu kotimaisella IKA:lla. Mutta seuraavana vuonna he hylkäsivät
konseptin ja uusivat moottorin kokonaan.” Walter Kaaden riskeerasi, sillä hän halusi pyörästä varmasti riittävän nopean. Uusi 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 huomattiin, että hitaissa tiukoissa kaarteissa vaihteiston välityssuhteet ei-

vät toimineet enää kuten ennen ja kytkintä, joka oli tehon lisäyksen vuoksi jo muutenkin kovilla, joutui luistattamaan.
Muistelmissaan Rosner kertoo, että oli seurannut Degnerin tapausta ja sanoo, ettei koskaan olisi voinut tehdä samoin Kaadenille – Suzuki oli houkutellut häntäkin 1965, kuten 1960 Kaadenia,
loikkaamaan Japaniin. Rosner teki Suzukin tarjouksesta julkisen,
sai Berliiniin käsiteltäväksi esityksensä, että saisi siirtotyöläisviisumin Japaniin vuodeksi 1966 ja hän maksaisi puolet palkastaan
DDR:n valtiolle. Ehdotus ei kelvannut.
10

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

Silvio Grassetti oli luonteeltaan iloinen ja hyväntuulinen, minkä hän sai tarttumaan ongelmien keskellä jatkuvasti sinnittelevään 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 asennettua kunnollisista raaka-aineista valmistettuja osia.
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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 tullessa valmiina. Kaikki sujui loistavasti. 80% MZ:n ongelmista aiheutui Lucasin magneetoista, jotka kertakaikkiaan eivät sopineet tehtäväänsä. He olisivat voineet mennä Winningeniin ja ostaa Kröberin
sytytyslaitteet. Mutta ei ollut rahaa. He olisivat voineet mennä ostamaan mäntia tai valattaa niitä hyvästä aineksesta länsimaisten standardien mukaisesti eikä se olisi ollut kallistakaan. Mutta ei ollut rahaa. Joten he valoivat männät itse, siitä aineksesta, jota he saivat”.

13

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.
14

Keijo Virtanen kertoo: Walter Kaaden sanoi, että Tapio Virtanen oli yksi kaikkein nopeimmista. Hän olisi saanut enemmän aikaan, jos hänellä ei olisi ollut niin raskas kaasukäsi, joka periytyi
nelitahtisilla ajamisesta, painavilla Laverdoilla… MZ vaati herkkää tunnokasta kättä, paras käsi oli Alan Shepherdillä, myös Hailwoodilla oli hyvä tunto. Mutta Tapio Virtanen osasi ajaa, ja osasi
ajaa nopeasti, sehän on kuitenkin pääasia, jos aikoo tulla ensimmäisenä 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 yksityiskuljettaja ja koska tuli Suomesta, hänellä oli sitä vaikeasti tavoitettavaa ominaislaatua, jota suomalaiset nimittävät ’sisuksi’, joka tarkoittaa sitä, että vaikeudet ja esteet tulevat sen vuoksi, että ne
voitetaan, mikä tavallisesti myös lisää sitä iloa mikä niiden voittamisesta saadaan.
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Keijo Virtanen kertoo: Kun kysyin kerran Walter Kaadenilta,
mitä hän pitää parhaana MZ:n RR-kilpailusaavutuksena, tai parhaana omana saavutuksenaan ratakilpailu-MZ:iensä kanssa, hän
vastasi, se on se, kun vuonna 1975 Imatran GP:ssä Tapio Virtaselta oli hajonnut kaikki moottorit, alkaen jo harjoitusajoista eikä hän päässyt maaliin, niin sieltä jatkoimme seuraavana viikonvaihteena 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, sorateitä ja ympärillä vain vihreää ja sinistä. Hämeenlinnassa oli
suuri kilpailu, mukana 250-kuutioisista 750-kuutioisiin. Saimme
tehdyksi Tapiolle vielä yhden moottorin, mutta sekin hajosi harjoituksissa, mutta startti oli saatu varmistetuksi. Teimme mekaanikon kanssa töitä koko yön yli ja aamulla hän oli juuri kiinnittänyt 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”.
16

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 sylinterit, SKF:n laakerit ja stefat… Sillä olisi saanut paljon aikaan.

17

L

n museossa Mynchenissä.
Pyörää voi ihailla tekniika

LOMOS
Sesselrad
13

TEKSTI | Keijo Virtanen

OMOS Sesselrad (sananmukaisesti ”Tuolipyörä”), pienine pyörineen ja avoimella ”läpikulku”rakenteellaan on skootterin varhainen edeltäjä. Malli syntyi DKW:n tehtaassa Zschopaussa vuonna 1920.
Firma tarjosi kaksipyöräistä halpana auton korvikkeena, mutta teleskooppijousituksella ja nojatuolin
mukavuuksilla ”yksijälki-autona” (EinspurAutomobil). Leveä roiskesuojaus mahdollisti normaalivaatetuksessa liikkumisen. Kysyntä oli kuitenkin pidättyväistä, vain n. 2000 kpl toimitettiin. Vähäiseen
menekkiin vaikutti ajan inflaatio-kriisi sekä ennakko-ajatukset, että ajoneuvo sopii vain kaupunkikäyttöön, ei kauemmas kuoppaisille maanteille.
DKW-tehtaan historiaa tutkiessa löytyy sellainen
tieto, että vuonna 1922 DKW:n ensimmäinen ulkomainen edustaja-jälleenmyyjä aloitti Italiassa Bolognan kaupungissa, minne hän vei näitä malleja. Ja siellähän skootterien tuotanto sai allkunsa. ■

Talviralli 2020
Sastamalassa

K

uusysin Talvirallin tänä vuonna järjestivät
Tyrvään motoristit Levon metsästysmajalla
Houhajärvenrannalla. Etelä-Suomen lumeton talvi näytteli parastaan juuri ralliviikonloppuna, kun
sivutiet olivat jääkaljamalla ja perjantain lumisade sopivasti peitti tienraiteet ja muut loukut, siinä
oli soolopyörillä sooloilemista, kun sivuvaunullakin tuppasi kaista käydä ahtaaksi.
Rallikansaa oli paikalle saapunut reilut puolensataa, eli perusporukka oli koolla. Pari MZtaakin oli näkyvissä sekä muutama MZ-kuski vieraalla merkillä, kaukaisin Äänekoskelta. Näyttää, että
MZ valistustyöryhmällä vielä riittää työsarkaa,
kun porukka alkaa lipsua merkkiuskollisuudesta,
kirjoittaja mukaan lukien.
Viikonloppu vietettiin perinteisin menoin, kehuttiin ja tutkittiin kulkuneuvoja, sauna oli kuumana. Rohkeimmat pulahtivat Houhajärveen tehtyyn 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. ■
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EnemmÄn voimaa,
vÄÄntÖÄ ja raha
a.
SitÄ on ETZ 300.
KÄÄNNÖS | Timo Salminen

Classic Bike lehden koeajo Maaliskuulta 1988, Peter Watson

Isolohko MZ
I

so-Britanniassa tietystä äänestä
tietää talven alkaneen. Se ei liity joululauluihin tai kirkonkellojen soittoon uuden vuoden kunniaksi. Ääni on satojen MZ:tien
käynnistyminen kautta maan.
Nämä ovat pyöriä joita lukemattomat harrastajat pitävät toisena, kolmantena tai neljäntenä
ajoneuvonaan. Mikään keli ei estä ajamasta halvalla Itä-Saksalaisella kaksitahtisella. Suuri joukko
näitä pyöriä on kohdannut enemmän (tie)suolaa kuin venäläinen
poliittinen vanki.
Sen vuoksi katsoinkin tarpeelliseksi koeajaa MZ:tin uusimman
mallin, pitkään odotetun 300
kuutioisen joka julkistettiin viime
vuonna (1987), koleana aamuna kun suola-autot ovat liikkeellä jäätävässä tihkussa. Kun aurinko sittenkin pilkisti pilviverhon
takaa tunsin itseni melkein huijatuksi.
ETZ 300 Luxus on Britannian
maahantuojan luomus niille jotka
edelleen kaipaavat vuonna 1982
tuotannosta poistunutta TS 250
mallia koska sen seuraajamalli
ETZ kuluttaa enemmän olematta kuitenkaan nopeampi . ETZ:sta
myös puuttuu TS:n ilmiömäistä
vääntöä.

Ratkaisu oli ottaa käyttöön
kuutiotilavuus 60-luvun sivuvaunuveturista. Nauru seis, MZ on
erinomainen sivuvaunupyörä ja
Wilf Green myy paljon sivuvaunuyhdistelmiä joissa on tiheämpi
välitys, jäykemmät jouset ja ohjausiskunvaimennin.
Sitä miksi MZ fanit yhä kaipaavat vanhaa Supa5 eli TS mallia en
ymmärrä ja minä sentään omistan sellaisen. ETZ:tassa on 12 voltin sähköt, 18” pyörät, tuoreöljyvoitelu ja lisenssikopio Brembon
etulevyjarrusta kun taas TS:ssä
on sekoitusbensa, kuuden voltin
sähköt ja tehoton rumpujarru. Lisää siihen kummalliset katkaisijat,
epäilyttävät renkaat , käytös pintakaasulla ja moottorijarrutuksessa niin koettelemus on valmis.
Omalla -79 mallilla oli ostaessa ajettu alle 4000 mailia ja se
maksoi 180£ vuonna 1986. Hondan rumpujarru eteen maksoi
15£ joten huomaatte mitä tarkoitan sillä että MZ on halpa, Varaosahinnat ovat myös edullisia.
Se missä MZ poikkeaa muista itäblokin tuotteista on sen
suunnittelun ja toteutuksen laatu. Suurilla sylinterin jäähdytysrivoilla varustettu moottori riippuu rungossa kannakkeella jossa

on värinää vaimentava kumi. Koko moottori on kumivaimentimin eristetty rungosta. Järjestelmä sallii moottorin liikkua jonkin
verran käydessään. Tyhjäkäynnillä koko kone tärisee kuin juopon kädet mutta moottoritiellä 75
mailin (120km/h) nopeudessa tärinää ei juurikaan tunnu.
Tehtaalta jonka tuotteilla on
voitettu lukuisia ISDT kisoja voi
odottaa hyvällä vaimennuksella ja riittävällä liikevaralla varustettua jousitusta j a MZ ei tuota
pettymystä. Hyvään jousitukseen
kun lisätään riittävä maavara
voi pyörällä ajaa karummallakin
alustalla.
Toisiovedon ketjusta ei tarvitse liiemmin huolehtia, se on
täysin koteloitu muovisella takarattaan kotelolla ja kumisilla
ketjunsuojilla. Kiillotetut alumiinivanteet, matkustajan tukikahva
ja reilun kokoinen satula täydentävät varustusta.
MZ 300 on periaatteessa yliporattu 250 jossa on hieman pitempi välitys. Uusia varusteita
ovat sylinterinkanteen lisätty ylimääräinen
lämmönhaihdutin,
mauton oranssi maalaus, Brittivalmisteinen varttikate ja rumat
tarrat. Erikoismaalaus ja kate on
tarkoitettu erottamaan uusi kalliimpi malli tavallisesta kaksipuolikkaasta jota saa hillitympänä
hopeisena ja mustana.
Estetiikan lisäksi en pitänyt
katteen vaikutuksesta MZ:tin
suuntavakavuuteen. Eturengas on
kapea 2.75 Pneumant, sen tuntuma on kulmikas ja hieman epävarma varsinkin kun korkea ohjaustanko siirtää ajajan painoa
taaksepäin.
Rekan takana ajaessa kate lisää
epävakautta. Totesin usein ohjauksen heittelevän puolelta toiselle
kun vastaavassa tilanteessa TS:llä
jossa on kapeampi matala ohjaustanko, leveämpi 3.00 Continental
rengas eikä katetta ei ole ongelmia.
15

Kapea rengas oli myös kovilla hyvän etujarrun takia, kontaktipinta tiehen on kovin pieni. Jarrussa on hyvä tuntuma ja se on
ihailtavan herkkä mutta jarruttaessa etuteleskoopin kasaan painuminen tuntuu epämiellyttävältä.
Kuitenkin renkaiden pitoominaisuudet ovat huomattavasti
parantuneet aikaisempiin Pneumantin tuotoksiin verrattuna.
Näitä uusia ei ole syytä heti ostamisen jälkeen vaihtaa.
Suuremmaksi porattu moottori tuottaa neljä hevosvoimaa enemmän kuin tavallinen
ETZ250 mutta huomattavampi
muutos on 20% parantunut vääntö. Kiihtyvyys nelos- ja viitosvaihteilla on hyvä 296 kuutioiseksi
singleksi. Pitkissä ylämäissä joissa ETZ:lla tai TS:llä pitäisi vaihtaa neloselle ettei nopeus laskisi
niin kolmesatanen jaksaa ylläpitää vauhdin viitosella.
Huippunopeus ylittää mittarin suurimman näytön 80mph
(128kmh) ja pyörällä voi ajaa
matkaa hyvin lähellä huippunopeutta. 4000rpm viitosvaihteella nopeus on 60mph (96kmh) ja
4500rpm vie jo yli nopeusrajoituksen.
200 mailin (321km) matkalla pitkin A1 tietä matkanopeus
pysytteli välillä 70-75mph (112120kmh). Lukuunottamatta ajamista rekkojen takana tai niitä
ohittaessa pyörä tuntui täysin vakaalta. Tärinää oli hyvin vähän
ja ainoastaan kylmyys ja ahterin
puutuminen saivat haluamaan
taukoa.
Yöllä ajaessa olin tyytyväinen
MZ:n hyvästä ajovalosta. Ohjaustangon kytkimet ovat nyt täysin
tavalliset ja onnistuin käyttämään
valonvaihdinta ja kuuluvaa äänimerkkiä miettimättä liikoja.
Hitaassa vauhdissa kolmesata16

nen ei viihdy. Verrattuna TS:ään
käytös on parantunut mutta siitä ilmenee edelleen suunnittelun
puutteet käytöksen sivistymättömyytenä. Sujuva hitaasti ajaminen ruuhkassa on vaikeaa.
Yksi toimittajakollegani antoi
kolmesataselle negatiivisen arvion sanoen että ”jos on tottunut
johonkin suhteellisen hienostuneeseen ei tuollaista voi hyväksyä
milloinkaan”
Jo tottuneena mainittuihin
ominaisuuksiin ja niiden lisäksi mainittakoon säännöllisin väliajoin pimenevä sytytystulppa,
uusi harmi oli että tankkilaukku
joka hyvin istuu TS:n tankin päälle ei sovi ETZ:aan tankin muodon
takia. Harmillinen muotoiluerhe
muuten toimivassa matkapyörässä. Myös ohjauslukon käyttö on
vielä vaikeampaa kuin ennen.
MZ on säilyttänyt vanhanaikaisen virta-avaimensa joka
muissa merkeissä on jo ajat sitten hylätty. Vaikka oikea sivukotelo on lukittavissa, turvallisuus
on vähäistä.
Käynnistyminen oli aina luotettavaa edellyttäen että noudatti yksinkertaista metodia kylmää
moottoria käynnistäessä: rikastin päälle, kolme polkaisua ilman
virtaa, rikastin pois, virta päälle, varttikierros kaasua, polkaisu
= varma käynnistys. Myös vasemmanpuoleiseen käynnistyspolkimeen tottui nopeasti.

LÄmpimÄllÄ moottorilla riittÄÄ
varttikierros kaasua
Vietin paljon ajasta kolmesatasella tutkien sen laajaa tehoaluetta ja ominaisuuksia moottoriteillä. Vaikka MZ tulee toimeen
matalaoktaanisella polttoaineella se vaatii sitä melko runsaasti, n.5.2l/100km tai ylikin jos ajaa
kovempaa. Kaksitahtiöljyä kului

500ml/260mailia (418km).
Matkustajan mukanaolo vaikutti suorituskykyyn vain vähän eikä painon lisäys taakse aiheuttanut pelkäämiäni ongelmia.
Jousitus suoriutuu hyvin ja vähäeleisesti kaikissa eteentulleissa
olosuhteissa.
Vaikka
kotelopalkkirunko
näyttää oudolta se on täysin toimiva ja mahdollistaa moottorin
irrottamisen helposti 10-15 minuutissa. Jos jokin oman MZ:ni
moottorissa on osoittautunut
akilleen kantapääksi niin se on
kytkin. Se sijaitsee kampiakselin
päässä ja on kiinni vain kartioliitoksella. Kytkin saattaa irrota paikoiltaan jos kaasukahvaa kääntelee liian rajusti.
ETZ 250 mallin lähtöhinta on
yli 300£ halvempi kuin ETZ300:n
1152£. Se on paljon rahaa muutamasta lisähevosvoimasta ja saa
kaksipuolikkaan tuntumaan entistäkin
houkuttelevammalta
849£ hinnallaan. Kolmesatasen
vakuutus tuskin maksaa enempää
Britanniassa.
Sekä ETZ250 että ETZ300 tarjoavat oivan hinta-laatusuhteen.
Vuosien aikana pyörän rakennetta on parannettu vaiheittain kuitenkaan pilaamatta sen alkuperäistä konstruktiota .
MZ ei ole takapajuinen reliikki eikä kilpurireplika vaan omaperäisenä käyttöpyöränä aivan
omassa luokassaan.
Mitsikuskit ovat tietysti tottuneet toimittajan mainitsemiin
moottorin ominaisuuksiin eivätkä niistä piittaa. Ihmettelen kyllä kuinka rujosti pitää kaasua ja
kytkintä pahoinpidellä että saa
kytkinpakan irtoamaan. Omassa
reilut 50000km ajetussa ETZ sivarissa on vielä alkuperäiset kytkinlevytkin vuodelta 1984 ja kytkinkin on kiltisti pysynyt paikallaan. ■

TEKSTI | Seppo Turunen

N

yt pandemian vaikuttaessa kaikkeen, kuten tulevan
kesän tapaamisajoihin ja ralleihin, sekä rompetoreihin, jotka on
kaikki? peruttu, ainakin toistaiseksi, niin on hyvä syy muistella viime kesää, jolloin kaikki oli
vielä ns. normaalilla tolalla, eikä
aavistustakaan mistään tulevasta
kaikenkaatavasta pandemiasta.
Heti kesän 2019 alussa olin tekemässä lähtöä kohti Uudenkaupungin Vohdensaarta, jossa pidettäisiin 7.-9. kesäkuuta Suomen
MZ-ajajien järjestyksessään 27.
tapaamisajo. Ajopyöränä minulla on MZ ETZ 250 mantsapyörän
oloiseksi muokattuna ja kolmesataseksi porattuna. Tämä olisi itselleni jo 21. kerta näissä merkeissä
− olen ollut mukana kaikissa tapaamisissa vuodesta 1999 lähtien.
Kesäkuinen perjantai-aamu
oli aurikoinen ja pilvetön taivas enteili jälleen kuumaa päivää,
kun tallin pihassa tarkastin renkaiden ilmanpaineet ja tarkastelin varusteitani, mukaan tulevat
2-tahtiöljyt, maan länsiosan karttalehti oli taiteltuna tankin päällä

olevan laukun ikkunaan, lähinnä
vain reitinvalinnan avittamiseksi,
pienempiä teitä pitkin. Valtateitä ajellen en olisi karttaa edes tarvinnut, mutta tuollaisella "mantsapyörällä" ei ole mikään nautinto
päästellä pitkiä suoria asfalttipätkiä. Aikaa tuohon mutkitteluun
olisi reilusti, koska olin ajoittanut
lähtöni melko aikaiseksi, siihen
olettamaani noin puolenpäivän
saapumisaikaan nähden.Kolme
tuntia ajoa, hiekkateitäkin kaarrellen 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 ripeästi, sillä auringonsäteet lämmittivät jo tehokkaasti enteillen helteistä päivää. Reppu selkään vielä
lämmikkeeksi, se on aivan mainio
selkätuki lantiovöineen, kun olkahihnat on säädetty niin että repun
paino on istuimella. Teltta ei tullut mukaan tälle reissulle, sillä olin
varannut yöpymisen tapaamispaikan Willa Wohdesta.
Pyörän käynnistys oli suju-

Willa Wohde.

Hikinen
iltapÄivÄ
va, siis toisella potkulla ja hyvän
asennonhaun jälkeen pääsin nopeasti alkavasta paahteesta pois..
.liikkeelle. Eipä ollut pyörä edennyt kymmentä metriä enempää,
kun moottorista kuului jotakin
ja tuntui jopa hieman outo nytkähdys ja ääni, mutta kun herkistyin kuuntelemaan ja kokeilemaan kaasun lisäystä, niin kaikki
tuntui kuitenkin aivan hyvältä,
vaikka pieni epäröinti jäikin kytemään takaraivoon, kun suuntasin
Hyvinkäältä Kytäjän kautta kohti Lopen Läyliäistä, sieltä edelleen
kohti Pilpalaa, pyörän toimiessa
aivan normaalisti.
Motoristien suosiman "lättähattukahvilan" ohitettuani kiepsautin Liesjärven kansallispuiston suuntaan, erittäin mäkistä ja
mutkaista hiekkatietä, jossa ei näkyvyyttä ollut nimeksikään. Noiden maasto-olosuhteiden vuoksi
vauhti pysyi kyllä turvallisesti aisoissa, kun tuoreita metsätöiden
jälkiäkin oli vielä pitkin pientareita eikä tehnyt mieli kokeilla jonkun moton kanssa yhteenottoa,
äkkikurvin takana.
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"Yht`äkkiä
moottori
sammui.” Tuossa
syyllinen, johdot
hankautuneet
paljaaksi ja
virrat karanneet
ties mihinkä.

Hikinen iltapäivä.
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Hatara suunnitelmani oli
suunnata kansallispuiston reunamilta Porintien yli kohti Somerniemeä ja Someroa, jossa voisin
juoda kahvit, ostaa itselleni juomista mukaan sekä tankata. Siellä voisin myös kartasta silmäillä
reitille jatkoa, mukaville pikkuteille. Melkoisen mutkittelun jälkeen vastaani tuli t-risteys josta
käännyin vasemmalle päällystetylle maantielle, joka veisi minut
Someron suuntaan.
Laskettelin melkeinpä vihellellen menemään hyväpintaista ja sopivan mutkaista asfalttitietä maisemia ihaillen, auringon
helottaessa jo kuumasti pilvettömältä taivaalta, kunnes yht`äkkiä
moottori sammui. Ohjasin pyörän tien vastakkaiselle puolelle,
jossa oli hieman leveämpi kohta
ja hieman varjoa.
Lämpötila oli noussut jo sellaisiin lukemiin, että reppu, kypärä
ja takki siirtyivät ripeästi pientareelle, ennen kuin mitään tarkastelua voisi ajatellakaan. Bensan
määrä oli riittävä eikä mitään näkyvää vikaa ollut silminnähden
havaittavissa, joten kaivoin työkalulaukusta tuoreen sytytystulpan ja vaihdoin sen entisen tilalle, vaikka ei siinä vanhassakaan

päällisin päin sanomista ollut.
Pää märkänä polkaisin kammesta ja kas…, moottorihan
käynnistyi välittömästi. Oli jo
hieman hankalaa pukea takkia,
reppua ja kiskoa kypärää märkään päähän, mutta pääsin kuitenkin tien päälle tuulettumaan.
Vauhdin ja kierrosten noustessa moottori alkoi jälleen hyytyä, kaasua hellittäen pystyin kuitenkin hiljalleen etenemään, nyt
jo ihmettä odottaen, että veto palautuisi normaaliksi. Se toive oli
kuitenkin turha, sillä toinenkin
sammahtaminen tapahtui ja tällä
kerralla täysin varjottomalle aukealle.
Muutaman minuutin kuluttua
kokeilin jälleen käynnistystä ja onnistuin. Vaikka Mitsi ei kestänyt
kierroksia lainkaan, niin pystyin
vielä etenemään lähes polkupyörän vauhtia noin puolitoista kilometriä, kaasun kanssa keplotellen,
ennen lopullista hyytymistä.
Nyt oltiinkin sitten pitkässä
laaksossa paahtavan auringon alla, lämpö hipoi varmaan kolmeakymppiä eikä varjoa missään.
Käynnistysyrityskin oli toivottoman tuntuista veden valuessa
pitkin otsaa ja selkää. Tuntui siltä, että ainoa keino selvitä tästä

Lämmintä oli niitylläkin.

kurimuksesta on työntää pyörä
pois paahteisesta notkosta seuraavan noin kolmensadan metrin päässä olevan mäen laelle,
jossa näkyi metsikköä ja siunattua varjoa.
Mutta ei ollut kovin helppo
urakka työnnellä sammunutta
pyörää ajovaatteissa, kypärä päässä ja rinkka selässä pitkää ylämäkeä, mutta sitkeällä ponnistelulla
sinne selvisin ja tuntui autuaalta
kun pääsi varjoon. Vaikka lämpötila oli sielläkin sama, niin varjossa oli kuitenkin helpompaa.
Ajovaatteet riisuttuani ja
hetken varjossa levähdettyäni
aloin silmäillä rakkinettani, kipinää tuli aivan hyvin, joten eikun kaasutinta availemaan. En
voinut paljon muuta kuin tarkastaa suuttimet. Mutta nyt iski karman laki, työkalupussissani oli 8,10,11,12,13,17,19 ja 22
mm:n kiintoavaimet, vaan ei sitä
14 mm:n avainta, jolla saa Dellorton uimurikammion pohjaruuvin
auki, päästäkseen pääsuuttimeen
käsiksi.
Nyt alkoi voimistelu tuon pohjaruuvin aukaisun kanssa, varmaann puolen tunnin väsytystaistelun jälkeen selvisin voittajaksi
jollain vippaskonstilla, vain to-

detakseni suuttimien olevan puhtaat. Eikä nyt auttanut kuin soitella Hyvinkäälle velipojalle,
joka kyseli sijaintiani tarkasti. En
osannut Hannulle aivan faktatietoa antaa, arvelin kuitenkin olevani Porintiellä olevan Somerniemen risteyksestä noin kolme
kilometriä Räyskälän suuntaan,
lähellä Liesjärven kansallispuistoa, keskellä ei mitään.
"No joo, mä yritän sut sieltä löytää, vaikka se on aika vierasta seutua mulle. Paku on täynnä tavaraa,
se pitää ensin tyhjentää ja matkaakin on varmaan kahdeksankymmentä kilometriä, että ainakin
kolme tuntia mulla menee, ennen
kuin olen siellä". "Kiitos, pääasia
että tulet", huikkasin perään.
Aikani kuluksi polkaisin Mitsin aina välillä käyntiin ja ajoin
varjoisessa metsikössä noin sadan metrin lenkin, todetakseni
vain vedon puuttuvan ja reippaan
savutuksen kierrosten kasvaessa.
Kivellä istuessa mietiskelin diagnoosia rakkineelle ja pidin todennäköisenä mahdollisuutena sellaista, että nyt ajellaan osittain
vaihteistoöljyllä? Eli kampiakselin stefa varmaan pettänyt.
Siinä kivellä ihmettelin omaa
rauhallisuuttani, en edes kiroil-

lut, vaikka tuo tapaamisajo, jota pidin kesän kohokohtana, tuntui menevän poskelleen. Totesin
vain itsekseni, että joskushan tämän täytyy tapahtua, kun vanhalla pyörällä ajelee. Vaikka pari kertaa on mennyt rengas ja kerran
edellisen pyörän moottori leikkasi kiinni samanlaisella helteellä lähes parikymmentä vuotta sitten. Silloin vanhan bensahanan
rikkoutuneen kumitiivisteen muru oli tukkinut polttoaineen syötön, jolloin voitelu loppui totaalisesti. Mutta kaiken kaikkiaan yli
kaksikymmentä vuotta Mitsin satulassa on mennyt onnekkasti hyvin vähillä ongelmilla.
Kivellä kyykkiessä kuulostelin autojen ääniä, joita meni ehkä noin kahdenkymmenen minuutin välein, josko kuulostaisi
tutulta, vaan pettyä sai kerta toisensa jälkeen. Vietettyäni luultavasti nelisen tuntia tällä harjulla hyttysten seurassa, paarmojen
purressa paidan läpi, kuulin Hiacen lähestyvän ja pinkaisin hätäisesti huitomaan tienvarteen, ettei
Hannu vain pääsisi vilahtamaan
ohi. Kiitollisena pelastuksesta
työnsin pyörän pakun kyytiin ja
sen hyvin sidottuamme pääsimme lähtemään kohti Porintietä ja
siellä nokka etelän suuntaan .
Karkkilaa lähestyttäessä pyysin Hannua koukkaamaan keskustan kautta, jotta saisin juotavaa kaupasta. Olin luovuttanut
päivän aikana runsaasti nestettä
ja ollut noin seitsemän tuntia juomatta, se alkoi jo hieman tuntua.
Oppia tuli siitäkin, että juotavat
pitää ottaa mukaan jo lähtiessä.
Olin suunnitellut ostavani juomat Somerolta enkä päässyt edes
sinne asti, vaan jäin helteellä korpeen, kuivin suin.
Kotitallille päästyäni kello lähenteli jo iltakuutta ja kotona
emäntä ihmetteli reissun lyhyttä kestoa, johon tokaisin, ettei se
vielä ole ohi, sillä lähden aamulla
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uudestaan, vaihdan vain MZ:tin
Toyotaan ja otan mukaan meidän kaksivuotiaan havannankoiramme Tatun. Soitin näiden
tapaamisien puuhamiehelle Haapalaisen Lepelle, että pitää sen petipaikan vielä varattuna ja sekin
onnistui. Sitten hyvä ruoka ,suihku, kahvi ja nukkumaan. Unta ei
tarvinnut odottaa, taisin uneksia
jo huomisesta.
Lauantai-aamukin aukeni kauniina ja pilvettömänä, lupaillen
jälleen hellettä tulevaksi päiväksi. Lenkitin Tatun ja varasin meille vesipullon sekä Tatulle viikonlopun eväät mukaan autoon ja
matkalle uuteen yritykseen. Onneksi autossa on ilmastointi, varsinkin koiran kannalta, vaikka
itsellenikin sen arvostus nousi eilisen jälkeen. Nyt ei kierrelty, vaan
valittiin nopeimmat ja suorimmat reitit, eli Mäntsälä-Hankotietä Lohjalle ja sieltä moottoritietä Turkuun, josta kasitietä Laitilan
kautta Uuteenkaupunkiin.
Perillä koettiin ja jaettiin iloiset jälleenäkemiset eri puolilta
Suomea tulleiden motoristiystävien kesken ja kootut selitykset
matkan vaiheista. Perinteiseen tapaan oli tullut myös vakiovieraita
Ruotsista, Norjasta, Eestistä, Puolasta ja Saksasta.
Paikalliset motoristiveljekset
Mika, Martti ja Mauri Nurminen
olivat järjestäneet lauantain kiertoajelun Uudenkaupungin Bonkmuseolle, josta ajelijat palasivat
ruokailuun hämmästyneinä ja
hymyssä suin maittavan aterian
ääreen.
Illalla palkintojen jaossa kumarsin itselleni "epäonnisimman"
palkinnon ja myöhemmin jotkut pyörähtelivät lavalla orkesterin tahtiin, joka soitti upeita vanhoja klassikoita. Seurustelu jatkui
myöhään yöhön.
Itse kellistyin Willa Wohden
huvilan yläkerran punkalle Tatun asettautuessa lattialle viereeni
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Remontoitu Mitsi valmiina
tuleviin taistoihin.

Tatu seurustelee Detlef
Lindnerin ja Sillmannin
Harrin kanssa.
kuuntelemaan ihmisten
liikkeitä. Kaippa se koirakin nukkui lopulta oikeasti, kun pörinä terassilla oli hiljentynyt.
Sunnuntai-aamukin
valkeni kauniina ja kirkkaana. Maittavan aamupalan jälkeen teimme Tatun kanssa
reilun kävelylenkin pitkin merenrantoja ja palasimme hyvästelemään kotiinlähtijöitä, joilla monilla oli useamman tunnin
kotimatka. Me lähdimme puoliltapäivin autoilemaan kohti kotia, tuumaillen että pieleen meni,
mutta ei kuitenkaan lopullisesti.
Erilainen tapaaminen se kuitenkin oli.
Illanvietossa ilmoitettiin seuraavan tapaamisajon paikaksi Kesälahti, mutta nykytiedon mukaan se on siirretty syyskuulle,
Myrskylyhtyajon yhteyteen Sysmässä. Jos luoja suo?
Viimeinen episodi reissulla
oli, kun Loimaan paikkeilla vilahti 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. Käänsin auton ympäri pienessä liittymässä ja parkkeerasin auton pientareelle. Sillä kohdalla oli leveät
keltaiset viivotukset ja yritin loikkia vikkelään lippiksen luo jäämättä rekan alle, kun lakkikaan ei
ollut vielä jäänyt. Emme jääneet.
Lippalakki odottaa tallini ylähyllyllä omistajansa yhteydenottoa.
Moottoriin tehtiin täysremontti, eli uusi kampiakseli ja
mäntä,sylinterin poraus, kaikki aakerit ja stefat uudet, mutta
mitään näkyvää syytä purettunakaan ilmennyt, lukuunottamatta
sylinterin vähäisiä naarmuja. Joku tiivistevika sen täytyi olla, joka
ilmeni vasta paineen alla. ■

Valokuvaajat joutuvat usein ottamaan riskejä taiteensa (tai työnsä) vuoksi eivätkä ketkään enemmän kuin ne rohkeat sielut, jotka
ovat erikoistuneet kuvaamaan
moottoripyöräurheilun maastolajeja, kuten tässä Motor Cycle –
lehden kuvaaja on uskaltautunut Lentävän suomalaisen Pentti
Ovaskaisen reitille International
Six Day Trialissa 1964, jonka voitti DDR:n MZ-joukkue (Ovaskainen oli saanut MZ-tehtaan pyörän käyttönsä.). Voi vain toivoa,
että kuvaajalla oli kamerassaan
käytössä pitkä putki.
Kuva Motor Cycle lehti no: 7 1995

21

Muotoilu on tyylikkäämpää kuin
aikaisemmissa MZ malleissa.
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?

J

os ei muuta niin MuZ Saxon
Silver Star Classic 500 omaa ainakin yhden moottoripyörien pisimmistä mallinimistä.
MuZ eli Motorrad und Zweiradwerk on entisen MZ tehtaan
uusi nimi. Nimi vaihtui Heinäkuussa 1992.
Yhdistämällä laajasti käytetyn ja luotettavaksi havaitun Itävaltalaisen Rotax moottorin
yksinkertaiseen teräksiseen kotelopalkkirunkoon on MuZ luonut
elegantin katupyörän.
Ilmajäähdytteisessä 500 kuutioisessa
nelitahtimoottorissa
on yksi kannessa sijaitseva hammashihnakäyttöinen nokka-akseli joka käyttää neljää venttiiliä. Moottoria ruokkii 3 mm
Dell’Orto PHF 34 GS kaasutin,
kiihdytyspumpulla varustettuna.
Ensiöveto on hammaspyörillä, kytkin märkä monilevyinen
ja vaihteita viisi. Toisioveto koteloidulla 520 ketjulla. Rotax 504E
(E = sähkökäynnistin) moottorissa on tasapainotusakselit yksisylinterisen värinöitä vähentämässä.
Käynnistys tapahtuu sähköstartilla tai polkimella. Poljinkäyn22

nistystä auttaa ohjaustangossa vasemmalla sijaitseva puolipuristin.
Sytytyksestä huolehtii kärjetön
elektroninen CDI.
Rotax moottoria on saatavana useita eri kuutiotilavuuksia ja
versioita. Englannissa on tarjolla
vain ”täysitehoinen” joka tuottaa
34hv 7200 kierroksella ja maksimivääntö 35Nm/4000.Liikkeellelähtö vaatii jonkin verran kytkimen luistatusta jonka tarvetta
lisää kaasuttimen ilmaruuvin väärä säätö. Tämä aiheutti myös heikon vedon 2500 kierroksella mutta muuten kaasutin toimi hyvin.
Veto alkaa 3000 kierroksen kohdalla ja on parhaimmillaan 4500
rpm jälkeen.
Vertailu periaatteessa samaa
moottoria (ilman sähköstarttia)
käyttävään Harris Matchlessiin
osoittaa että MZ on kokonaisuutena laadukkaampi. Yksityiskohdat ja viimeistely on parempaa.
MZ:illä ajaminen herättää tuntemuksia. Nykystandardien mukaan MZ on kooltaan pieni. Akseliväli on vain 54” eli 1371mm,
ohjauksen jättö 93mm.
Ohjaus on nopea mutta silti

tarkka, kaarteissa neutraali mutta silti riittävän vakaa suoriutuakseen pyörän 140 km/h huippunopeudessa. Tuntuma on itseasiassa
samankaltainen Featherbed runkoisten yksisylinteristen kanssa
lukuunottamatta yhtä merkittävää eroa eli jousitusta joka näyttää klassiselta mutta jonka joustomatka 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 , jarrusatula Brembosta kopioitu MZtuotantoa ja se on loistava, paljon parempi kuin kaksitahtisissa
muistini mukaan. Takana on Italialainen Grimecan 160mm rumpujarru.
Pyörästä jää korkealaatuinen
vaikutelma, tyylikäs harmaa metalliväri, hyvin suunniteltu ja toteutettu, käytännöllinen ajokki.
Korkea hinta, lähes 4000 puntaa
(vuonna -93) vähentää kysyntää
mutta yksisylinterisen moottoripyörän ystävä joka haluaa modernia mukavuutta voi tuntea vastustamatonta omistamisenhalua. ■

Silver Star on vain
väritykseltään poikkeava
kuvan Red Star mallista.

Muutama kÄÄNtÄjÄn kommentti
Silver Star on vain väritykseltään poikkeava Kaipiaisen Pertin Red Star mallista. Muita yksilöitä Suomessa en tiedä. Artikkelin 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 vaikeaa 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 mitsi, 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 alikierroksilla. Kampiakseli on kevyt joten perinteistä nelitahti-singlen
vääntöä ei ole vaan vedätys isolla vaihteella aiheuttaa vain
nykimistä ja tärvelee takarattaan hampaat. Konetta voi tosin 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 ahdas, tosin tismalleen sama kuin ETZ 251 malleissa. Tavoitteena olisi kesän aikana liittää omaan -92 malliin Superelastik
vaunu jossa olisi mukavammat olot matkustajalle. Jos projekti 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)
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TEKSTI | Kalle

Kaikki alkoi siitÄ,
kun…
”V

aikeuksien kautta voittoon”
on Uralistien motto. Lähes
kaiken kokeneena voin yhtyä sanomaan.
MZ on vanhuuttaan ja huonon huollon seurauksena katsonut, että on aika laittaa tuo kiukkunen äijä ruotuun. Onkohan
hänellä varaa noin ajatella? Kun
on vuosimallia -76 ja tämä kikkupussi on sentään 76 vuotta. No, 76
ja 76. Tasapeli.
Annetaan anteeksi, kun pyörällä 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 sytytysjärjestelmän 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 ongelmana on, että sen ajoitusta ei voi
säätää, on vain kaksi mahdollista
asentoa. Toinen paljon aikaisella
ja toinen vähemmän aikaisella.
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Ensiasennus tietenkin osui
tuohon ensin mainittuun, joten
koneen käynnistäminen alkoi olla nilkoille ja sääriluille vaarallisella tasolla, mutta kävi kuitenkin. Kuinka ollakaan, takapotkut
vain voimistuivat, niin pamahtihan se kiksin palautusjousi lopulta poikki.
Tässä vaiheessa homma vaati
jo tuumaustaukoa, joka kesti heti
reilun kuukauden. Silloin oli ajokauden alku, viime keväänä.
Mitsi sai seistä, ajot ajettiin
muulla kalustolla, muun muassa
Mitsi-tapaamisajossa kävin URALilla.
Meni syyskesään saakka, kunnes inspiraatio iski: VAPE irti ja
siirto toisiin asennusreikiin. Uusi jousi kiksiin. Samalla kun virtapuolen koppa oli auki ja sivuvaunuirti, niin oli hyvä vaihtaa
kettingit ja rattaat, joilla on ajettu noin 40 000 km. Kestääköhän
missään muussa pyörässä ketjut
ja rattaat noita kilometrejä? Ja sivuvaunukäytössä.
Uudet rattaat ja ketjut paikalle.
Siinä pyörittelin takapyörää ja samalla kourin vaseliinia ketjuihin.

Pyöriminen toppasi! Mikä! Mikä?
Ketju nousi eturattaan hampaalle. Hiukan aikaa mietin, että
mikä nyt? Tulos: runko on antanut pikkuhiljaa periksi. Toimi kuluneilla rattailla ja ketjuilla, mutta uusilla ei.
Tuumailin, että rungon oikaiseminen ei kannata, koska väsynyt metalli ei tule kestämään.
Olisiko uuden rungon hankinta paikallaan? Mutta ensinhän on
kokeiltava jotakin muuta.
Otin kumisuojat pois ja laitoin
ketjut paikalleen, niin että näin,
missä mennään. Ketjulinjasta näki, että moottori on ”poikittain”
ketjulinjaan nähden.
Muutamilla kikkakonsteilla
siirsin moottorin takapäätä kolmisen milliä, niin alkoi näyttää,
että ketjut saa rullaamaan suoraan.
Moottori käyntiin, hiukan
tuntui vieläkin ennakkoa olevan
liikaa, mutta koeajolle. Huippukierroksilla tuntui hiukan ahdistavan, mutta toimi.
Sivuvaunu kiinni ja iloinen
kutsu vaimolle, että nyt pitkästä
aikaa päästään Mitsillä ajelemaan.

Eturatas oli kulunut sisäreunalta melkein puoleen rattaanpaksuudesta.
Vermeet niskaan ja menoksi,
näin ajattelin. Mutta, mutta kun
piti käynnistää, niin pari takapotkua ja kiksi tapaili tyhjää!
Arvuuteltiin, mikä nyt? Ei siinä useita vaihtoehtoja ole, kytkinkehä on irronnut kartiolta noiden
takapotkujen ansiosta.
Siinä oli sitten viime kesän ajelut, mittariin tuli kokonaista 31
km.
Uusi kesä, uudet kujeet. Kytkin oli irronnut kartiolta, mutta
irtoaminen tapahtui käynnistäessä, joten kartiopintoihin ei tullut
vaurioita. Pyörällä on nyt remontin jälkeen ajettu vajaa 100 km.
Pitkä seisonta ulkokatoksessa
on tehnyt tehtävänsä, on ilmennyt
sähköongelmia, jotka ratkaistaan
liitosten puhdistamisella. Katsotaan, riittääkö se? Ehkä myös tuo
ennakko on korjattava viilaamalla VAPE:n kiinitysreijät soikeiksi, millä saa pienellä säätövaralla
hiukan ongelmaa hoidettua. Vai
laitetaanko takaisin 6-volttiset alkuperäisosat, jotka eivät koskaan
jättäneet pulaan. VAPEhan laitettiin valojen takia, kun läksimme
10 vuotta sitten Tshernobyliin. ■

Samalla vaihtui myös ka
mpiak

selin stefa.

Tilkettä kiinnityskorvaan sekä svingin ja rungon väliin.
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Museolle löytää näillä koordinaateilla.

K

Saksin Alpit ja Elbe.
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irjoitan taas tapani mukaan
vanhoista asioista. Kesällä
2018 teimme kolmen viikon matkan Saksaan. Aiemmin taitoimme matkaa TS 250 ja sivuvaunuyhdistelmällä. Iän karttuessa
moottoripyöräretket ovat lyhentyneet vain kotimaanmatkailuksi.
Ulkomaille suuntaamme nykyisin pakettiautolla, ja mp on mukana autossa päivänmittaisia pyrähdyksiä 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. Pidempään leiriytyessämme otamme sitten Essun ulos, ja leiri jää
päiväksi paikoilleen, kun me kurvailemme Mitsillä tutustumassa
ympäristöön. Tämä tapa matkustaa on osoittautunut varsin toimivaksi ratkaisuksi tässä elämänvaiheessa.
Saksa matkakohteena on meille sikäli uusi, että aiemmin meillä on yleensä ollut kiire joko etelämmäs tai takaisin kotiinpäin ja
Saksa on ollut vain läpikulkumaa.
Kuitenkin Saksa on täynnä kiinnostavia kohteita, joista on runsaasti tietoa saatavilla sekä kirjoi-

Rengasmatka
keskiseen eurooppaan

na että netin kautta.
Rantauduimme Saksan Travemündeen illansuussa heinäkuun puolen välin kieppeillä. Suuntasimme itään ja etelään
päin, ja melko pian poikkesimme autobahnilta bundesstrassille. Siinä vaiheessa mieli paloi tien
päälle. Emme kuitenkaan muistaneet, että Saksassa keskiyöllä tulee kesälläkin oikeasti pimeää. Pian tuntui, että ajoimme pimeyttä
halkovassa tunnelissa. Nukkuvissa kylissä ei juurikaan ollut katuvaloja, ja taloissa oli ikkunoitten
päällä kaihtimet. Kylien väleissä
lehtimetsä kasvoi tiheänä ja tummana aivan tien laidassa. Etsimme paikkaa, johon olisimme voineet jäädä nukkumaan, mutta jos
sellaisia oli, ne vilahtivat ohi niin
äkkiä, että jatkoimme vain eteenpäin. Lopulta väsymys alkoi painaa. Sitten eräässä kylässä oli apteekki lähellä tietä, ja sen ovensuu
ja parkkipaikka oli valaistu. Jäimme siihen huilaamaan loppuyöksi. Aamulla heräilimme ihmisten
ääniin. Vieressä oli paitsi apteekki, myös supermarketti ja juomakauppa. Jokunen ohikulkija meitä
katsahti, mutta kukaan ei sanonut poikkipuolista sanaa. Kokosimme vuoteemme ja jatkoimme

matkaa. Tästä opimme, että jos
seuraavan taukopaikan osoite ei
ole selvillä, se kannattaa hakea jo
hyvissä ajoin ennen pimeää.
Toisen päivän illaksi tavoittelimme Chemnitzin seudulle. Päivä oli lauantai, ja ystävämme MZDetlef, jonka moni MZ-Viestin
lukijoista tuntee, ajoi sinne varta vasten meitä tapaamaan. Teimme treffit eräälle ympäristön
leirintäalueelle, ja sinne tultuamme näimme sen olevan tupaten täynnä. Syy oli se, että kuuden kilometrin päässä sijaitsi
Sachsenring-rata ja siellä oli menossa motoGP. Detlef haki netistä meille leiripaikkaa. Lopulta jouduimme ajamaan 100km
länteen Jenaan, josta löytyi sija
meille kolmelle. Detlef on aikoinaan opiskellut Jenassa ja tuntee
siis seudun hyvin. Sunnuntaina
ajelimme hänen kanssaan Jenassa ja sen ympäristössä pitkin pieniä mäkisiä ja mutkaisia teitä läpi
idyllisten pikkukylien.
Detlefin kanssa pääsimme tutustumaan yksityiseen DDR-kulkuneuvomuseoon. Kokoelmissa
oli lähestulkoon kaikki MZ-mallit, mopoja, skoottereita, autoja
sekä poliisin ja armeijan kulkuneuvoja. Niitä katsellessa vieräh-

ti useampi tunti. Museon isäntä
työskentelee museon viereisessä
verstaassa, ja kokoelmia pääsee
katsomaan vain hänen kanssaan.
Paikan koordinaatit löytyvät valokuvasta (liitteenä).
Sunnuntai-iltana Detlef lähti
työreissuilleen, ja me suuntasimme itään kohti Dresdeniä ja Saksin Sveitsiä. Tiellä numero 170
Dresdenin eteläpuolella osuimme paikkaan nimeltä Waldcampingplatz
Heidemühlenteich.
Siellä aika on pysähtynyt hetkeen, jolloin Saksan puolella autobahn 17 avattiin yhdistämään
Dresdeniä ja Prahaa. Aiemmin
reitti oli kulkenut tietä 170. Paikka oli kuitenkin kaunis ja rauhallinen, ja kaikki perusasiat toimivat ja olivat siistejä. Maksoimme
yöltä 10 €. Viihdyimme siellä neljä yötä. Vieressä oli pienen joen
patoamisella tehty pieni järvi, joka oli ainoa paikka koko turneellamme, jossa sai uida ilmaiseksi.
Se virkisti mukavasti, kun lämpötila oli lähemmäs +30◦C. Alueella
oli todennäköisesti DDR:n aikana rakennettuja puutarhamökkejä, joista monet oli selvästi tehty
kierrätysmateriaaleista. Muutama eläkeläinen vietti kesää mökillään, mutta muuten alue oli vii27

Hurmaava olutpuutarha Zum Heidemuhlenteich.

kolla todella hiljainen. Viehättävä
biergarten oli auki ainoastaan viikonloppuisin. Heidemühleniltä
teimme kaksi mp-retkeä.
Dresdeniin oli noin 15 km. Jätimme Essun keskustan parkkipaikalle, ja köytimme varusteet
pyörään kiinni lukollisella vaijerilla. Oli aivan liian kuuma kulkea ympäriinsä mp-takki päällä.
Ihastelimme tietenkin kaupungin
uudelleen rakennettua vanhaa
keskustaa. Koristeellisia yksityiskohtia ja jälkiä viime vuosisadan kokemuksista oli kaikkialla
rakennusten julkisivuissa. Kiipesimme Kreuzkirchen torniin,
josta avautui hyvät näköalat joka suuntaan. Myös Kreuzkirche
(samoin kuin kuuluisampi Frauenkirche) on koottu sodan tuhojen jälkeen uudelleen, ja seinistä
voi erottaa vanhat kivet ja uudet
”varaosat”. Rahoittajien nimet on
maalattu torniin nousevien rappusten seiniin. Paluumatkalla
ajoimme ohi tien 170 risteyksestä, ja päädyimme ajamaan pieniä
kiertoteitä. Se olikin ihan hyvä
sattuma, sillä tiet olivat mitä herkullisimpia moottoripyöräilyyn.
Mutkia, mäkiä, siltoja, puroja ja
herttaisia kyliä riitti. Tosin Essun
175cc suorituskyky oli lujilla jopa
28
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20:n asteen mäissä, mutta riittipä
sittenkin.
Toinen retki suuntautui Saksan ja Tsekin rajalle Erzgebirgevuorille. Siellä on alue, jota kutsutaan Saksin Sveitsiksi (Sächsische
Schweiz). Ihan Alppien kokoa nämä vuoret eivät tosin ole, vaan
vuosituhannet ovat kuluttaneet
ne pyöreämuotoisiksi pylväiksi.
Pylväiden huipuilla ja välitasanteilla kasvaa tuulen tuivertamia
mäntyjä ja koivuja, ja pystysuorat seinämät ovat paljasta kalliota. Pudotus alhaalla kiemurtelevaan Elbe-jokeen on huima. Elbe
todellakin virtaa tänne Puolan rajalta Tsekin kautta kiemurrellen
ja täältä edelleen läpi osavaltioiden Sachsen, Sachsen-Anhalt ja
Niedersachsen aina Hampuriin ja
Pohjanmereen asti. Upeita vuoria
pääsi ihastelemaan vain kävellen,
mutta matkalla saimme taas nauttia aivan mahtavista mutkateistä.
Idän puolella pysähdyimme vielä Geyer-nimiseen pikkukaupunkiin. Olimme leiriytyneet
siellä vuonna 1989 DDR:n aikana. Alue oli muuttunut isoksi koko perheen huvittelukeskukseksi. Moottoripyörillä ajaminen oli
alueelle kielletty, mutta onneksi
meidän pyörä olikin autossa pii-

lossa. Täälläkin on ns.patojärvi.
Uiminen sisältyi leirinnän hintaan, mutta muille se oli maksullista. Pienelle järvelle oli myös
tuotu isohkoja purjeveneitä, vaikka sieltä ei ollut mitään veneilyreittiä muualle. Myös takavuosien
Pionerleiterschule Hartenstein oli
nyt yksityisessä käytössä pramea
Gasthaus Wolfsbrunn.
Päiväretkemme
Geyeristä suuntautui Augustusburgin
mp-museoon. Se olikin näkemisen arvoinen, kuten arvata saattaa. Lukuisten upeiden veteraanipyörien lisäksi näimme videolta
noin tunnin ohjelman saksalaisesta mp-kehitystyöstä ja DDR:n
mp-kisatoiminnasta, kuljettajista
ja kansainvälisestä menestyksestä. Taas voi tuntea ylpeyttä internationaalista MZ-perheestä. Paluumatkalla meillä oli tarkoitus
käydä tunnelmoimassa entisen
MZ-tehtaan portilla Zchopaussa. Viimeksi olimme käyneet siellä vuoden 1989 syyskuussa vanhaan hyvään aikaan. Jouduimme
kuitenkin sellaiseen kiertoteiden
(Umleitung) pyöritykseen, että
emme lopulta löytäneet perille.
Essulla jouduimme kerran vahingossa moottoritielle, kun kartan bundestrasse olikin päivitet-

Moselilla Campinginsel Sonnenwerth.

ty moottoritieksi. Tuli kiire sieltä
pois. Saksan tieverkkoa uudistetaan ja korjataan jatkuvasti, joten
siellä ajellessa joutuu jatkuvasti
kiertotielle (Umleitung). On tärkeää yrittää heti hoksata korvaavan kiertoreitin numero (U1, U2
jne.), koska samalla tieosuudella
voi olla monta U-reittiä, jotka jossakin risteyksessä erkanevat. Toisinaan oma tarkkaavaisuus ei riitä, sillä reittien hahmottamiseen
tarvitaan joko hyvä paikallistuntemus tai tarkka kartta ja aikaa
ja mahdollisuus pysähtyä sen ja
U-tiedotteen tutkimiseen. Usein
reitin valinta menee arpomiseksi. Jos yhtään lohduttaa, myös alkuasukkaat ovat välillä eksyksissä
tässä U-viidakossa.
Idästä teimme sitten Volkkarilla pitkän siirtymän länteen
Moselin laaksoon. Matkalla ohitimme tietenkin monia kiinnostavia paikkoja, eli vielä jäi nahtävää seuraavallekin reissulle.
Päädyimme ihan sattumalta Hatzenport nimiseen kylään ja siellä Campinginsel Sonnenwerth –
leirintäalueelle. Camping oli
siis Mosel-joessa saarella. Sinne
vei yksi kapea pengersilta. Tuntui aika ruhtinaalliselta istuskella
omassa leirissä. kun aurinkoisel-

la rannalla kohosi jyrkkä viinitarha ja varjoisella vielä jyrkemmällä
rinteellä oli tiheä vihreä lehtimetsä. Ohi kulki harvakseltaan erilaisia risteilyaluksia ja valtavia rahtialuksia, vaikka väylä oli todella
kapea. Laivaväylät veivät ylävirtaan Luxemburgiin ja Ranskaan
asti ja toiseen suuntaan Rhein-jokea pitkin joko Sveitsiin tai Pohjanmerelle.
Hatzenportissa otimme taas
Essun käyttöön. Ajoimme ensin rantatietä pitkin noin 20km:n
päähän Cochemin viinikaupunkiin. Koko laakso on täynnä viinirinteitä, ja yleisin rypäle on
Riesling. Matkan varrella on viljelijöiden omia viinikellareita, joissa voi käydä ostoksilla. Moselin
laaksossa on myös todella paljon
linnoja. Jotkut ovat raunioina ja
jotkut on kunnostettu nähtävyyksiksi. Cochemin kaupunki on rinteiden kainalossa Moselin rannalla. Se on tyypillisen idyllinen
pieni kaupunki vanhoine kaupunginmuureineen, pikku toreineen 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 jäähdytettynä. Hinta litran pullosta
oli muutaman euron. Se oli raikasta ja vähän liian hyvää.
Yksi päivän retki vei meidät
ylös laaksosta katsomaan Eltzin
linnaa, Burg Eltz. Se on rakennettu viime vuosituhannen toisella
vuosisadalla, ja valmistumisajankohdaksi ilmoitetaan 1157. Se on
ollut koko ajan saman suvun hallinnassa, ja osa linnaa on edelleen
asuntona. Sitä ei ole missään sodassa tuhottu, joten se on todellinen satulinna. Linnaan pääsee
sisälle opastetulle kierrokselle, ja
opastukset ovat joko saksan tai
englanninkielellä. Vähän kärsivällisyyttä kyllä vaaditaan, koska
linna on todella suosittu turistikohde, ja jonottamiselta on vaikea välttyä. Mutta oli se vaivan
arvoista. Parkkipaikalta on ehkä
1,5-2 km:n kävely linnalle, mutta
myös bussilla ainakin Cochemista pääsee ihan perille asti. Moottoripyörällä tulevan kannattaa lunastaa parkkilippu parkkipaikan
hoitajalta, koska se on halvempi
kuin automaatista autoille myytävät tiketit. Parkkipaikalta lähtiessämme meille sattui hassu tapaus:
Ajoimme suuren bussin perässä, ja bussi peitti hyvin näkyvis29
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tä portilla olevan puomin. Kun
sitten olimme juuri puomin alla, se sulkeutui niin nopeasti, että
matkustaja sai puomista päähän
(kypärään) ja tuli limboamalla
puomin ali. Onneksi vanhanmallisessa satulassa oli kahva, jossa
roikkua. Siitäkin selvittiin ilman
mainittavia ruhjeita.
Moselin jälkeen poikkesimme vielä Hollannin puolelle tapaamaan vanhoja mp-ystäviämme Bredassa. Hollannissa ei ollut
satanut koko kesänä, kaikki nurmikot olivat keltaisiksi palaneita
ja kivitalot ja kivetyt kadut hohkasivat kuumuutta. Lämpötila
varjossa oli pahimmillaan +38°C.
Bredassa ajelimme enemmän
polkupyörillä kuin motskarilla.
Ystävämme kuitenkin tekivät pienen lenkin Essulla, ja aika iloisina palasivat takaisin. Oli kaiketikin erilaista ja hauskaa. Isännällä
oli tallissa tällä hetkellä joku puoli tonnia painava superbike.
Sitten alkoikin olla jo kotiinpaluun aika. Pysähdyimme yöksi Osnabrückin eteläpuolelle Teutoburger Wald –nimiselle alueelle.
Siellä on edelleenkin vanhaa metsää, joka tosin aluskasvillisuudeltaan on harvaa. Hyvällä mielikuvituksella voi kuvitella, kuinka
30

barbaariset germaanit tiheän
metsän turvin tuhosivat täällä
Rooman armeijan vuonna 9 AD.
Mp:llä oli kyllä mukavan virkistävää ajella kurvateillä suurten puiden siimeksessä.
Kauas on pitkä matka, joten Travemündessä nousimme
taas Grimaldi-yhtiöiden (Finnlines) laivaan. Matkalippu ja hytti olivat jo sen verran hintavia, että ostimme Saksasta hyvät eväät
ja kannoimme ne kylmälaukussa (sähköllä toimivassa) hyttiin.
Mukana oli myös kätevä vedenkeittokierukka, jolla saa äkkiä
kupillisen kuumaa. Samalla lailla köyhäilimme matkalla Saksaan
päin. Leirintämatkailu on Saksassa suht. edullista, ja kun itse kokkailimme ateriat, tämä kolmen
viikon turnee mahtui lomabudjettiin.
Moottoripyöräilystä pääsimme nauttimaan juuri parhaat palat, eli vaihtelevat ja kauniit maaseudun pikkutiet. Yksitoikkoiset
siirtymät moottoriteillä sujuivat
mukavammin Volkkarilla. Ja koska motskarina oli juuri tuo mainio Essu, saimme aina juttukavereita, jotka muistelivat omia ja
perheensä matkoja samanlaisella
pyörällä. ■

uonna 1925 Walter Stoye
aloitti konepajassa kaikenlaisten koneiden ja ajoneuvojen korjaamiseksi, alun perin asiakkaan
pyynnöstä, Leipzigin Kochstrissa.
134 asiakkaiden hänelle toimittamien sivuvaunujen korjaamisella,
muuntamisella tai parantamisella. Näiden kokemusten perusteella luotiin nopeasti ensimmäiset
omat sivuvaunut, jotka alun perin myös valmistettiin asiakkaiden vaatimusten mukaan. Tällä hetkellä alkoi tiivis yhteistyö J.
Mittenzwein kanssa, joka edusti
yritystä yhä enemmän ulkoisesti.
Mittenzwei kampanjoi STOYEsivuvaunujen puolesta moottoripyöräyrityksissä, klubeissa ja urheilutapahtumissa, joissa hän itse
ja hänen vaimonsa osallistuivat
menestyksekkäästi sivuvaunuun,
ja toivat sieltä uutta tietoa ja vaatimuksia.
Stoye oli erittäin kekseliäs suunnittelija (vuosina 1928 1965 noin 15 patenttia ja hyödyllisyysmallia, joista osa on edelleen
käytössä), mutta myös taitava
mekaanikko. Hän toteutti nopeasti uudet havainnot sivuvaunujensa suunnittelussa ja on aina rakentanut teknisesti edistyksellisiä,
mutta samalla korkealaatuisia ja
muodikkaita sivuvaunuja. 20-luvun lopulla ja etenkin 30-luvulla
Mittenzwei ja useimmiten suuret
saksalaiset moottoripyörävalmistajat, joille saatiin sivuvaunuja, ja
heidän tehdas kuljettajat STOYEjoukkueet, voitti monia kansainvälisiä kilpailuja (esim. Kansainväliset 6-päiväiset matkat 1932
- 1938 jne.).
Näistä onnistuneista malleista
kehitettiin tai valmistettiin noin
300 erilaista sivuvaunumallia,
mutta myös autojen perävaunuja ja moottoripyöräjoukkueita tai
skoottereita (Campi). Useat muut
sivuvaunujen valmistajat, joko
STOYE: n virallisella hyväksynnällä tai ilman, tuottivat omat si-
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Stoye
sivuvaunun
historiaa
Superelastik sekä Stoye va
unut
v,1976 MZ TS kakspuolik
kaissa.

Projekti MZ ES 300 v,1963 ja Stoye ES v,1960.
vuvaununsa lisenssillä kotimaassa ja ulkomailla.
Sen jälkeen kun Dösner Wegissä sijaitsevan kolmannen yrityksen rakennukset tuhoutuivat kokonaan 4. joulukuuta 1943,
yritys muutti Lindenthaler Str.
Gohlisiin vuonna 1944. Myös
täällä vakavasti vaurioituneet rakennukset rakennettiin uudelleen
ja tuotantoa osien kanssa palautuneina Dösner Wegin raunioista ja
sotaa edeltäneen ohjelman sivuvaunuja jatkettiin hitaasti.
Paul Greifzun järjestämän yh-

teydenpidon kautta SAG AWTOWELOn Neuvostoliiton pääjohtajalle Suhliin STOYE sai
tilaisuuden esitellä sivuvaunu uudelle ryhmälle äskettäin kehitetylle AWO 425: lle. Pääjohtaja Gavrilov hyväksyi myös SM-mallin,
joka myös oli äskettäin kehitetty.
Sivuvaunujen tuotanto aloitettiin uudelleen suuressa määrässä
Gohlisissa, aluksi AWTOWELO
/ SIMSONille, epäsuorasti EMW,
myöhemmin myös MZ. Stoye kehitti muita malleja, kuten maailman ensimmäinen "ELASTIK",

joka on erityisesti suunniteltu
SIMSON SPORTin ja MZ ES: n
silloin uusille pitkille kääntötelille. Vuonna 1962 sitä kehitettiin
edelleen nimellä "SUPERELASTIK", ja jopa Stoyesin pakkolunastuksen jälkeen vuonna 1972
vuoden sivuvaunun tuotannon
loppuun 1990, lähes muuttumattomana.
Pelkästään vuosien 1950 ja
1990 välisenä aikana valmistettiin yhteensä noin 150 000 sivuvaunua, ja vuodesta 1962 alkaen,
kansallistamisen alkaessa, myös
MZ-moottoripyörien
varaosia
ja kokoonpanoja, vuodesta 1972
lähtien MZ: n "WERK IV". Tämä
teki STOYEstä - Watsonian lisäksi Englannissa - pisimmän sivuautojen valmistajan maailmassa.
Vuonna 2011 STOYE-historian intensiivisen tutkimuksen jälkeen aloitettiin arkiston ja museon perustaminen. Historiallisten
ryhmien vuosittainen kokous
ja useita muita tapahtumia pidetään sivuvaunutapaamisessa:
13.9. 2020 Holzhausen, Leipzig. ■
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