
Jäsenkirje 
3/2010

www. .FI



2 3

Sisällysluettelo
Pääkirjoitukset …………………………………………………………………………………… 3
Helsinki Bike Show ……………………………………………………………………………… 4
Petrol Circus …………………………………………………………………………………… 11
Alkoholipyöräprojekti etenee ………………………………………………………………… 18
Tyytyväisyystakuu …………………………………………………………………………… 21
Smoton jäsenedut …………………………………………………………………………… 23
MMAF kauppa ………………………………………………………………………………… 23

Tarjous jäsenistölle
Olemme tehneet Readme -kustanta-
mon kanssa sopimuksen, joka koskee 
tässä vaiheessa Kustomeita Härmästä 
-kirjaa. Sopimusta saatetaan laajentaa 
muihinkin saman kustantamon opuk-
siin, mikäli sopivia löytyy.

Jäsenistölle tarkoitettu tarjous löytyy 
osoitteesta: www.readme.fi /mmaf/

Jäykkäperämuutoksista harmia
Vuodenvaihteessa voimaan tulleeseen lakiin jäi huomau-
tuksistamme huolimatta mukaan vaatimus jarrutestistä, jos 
moottoripyörän takajousitus poistetaan ja pyörästä tehdään 
ns. jäykkäperä.
 
Muutamilla konttoreilla on käytetty ns. maalaisjärkeä ja to-
dettu, että koska jarruihin ei ole tehty muutoksia vaan muu-
tos koskee vain alustaa, niin jarrujen osalta ei tarvitse osoit-
taa mitään. Toisin sanoen konttorilla on päästetty läpi ilman 
testilappuja sellainen muutos, jossa on tehty pelkkä perän 
jäykistys.
 
Trafi  (eli edesmennyt AKE) on kuitenkin puuttunut näihin ta-
pauksiin ja kyseiset pyörät on kutsuttu takaisin konttorille, 
ja tällä kertaa testipapereiden kera. Tässä vaiheessa asia 
muuttuukin mielenkiintoiseksi. Nääs tällä tavalla hyväksytty 
muutoskatsastus on lainvoimainen eikä tällaisen tapauksen 
nojalla pitäisi voida määrätä ajokieltoakaan. 

Laissa ei määritelty siirtymäaikaa viime vuonna aloitetuil-
le projekteille emmekä sitä huomanneet edes vaatia. Viime 
vuonna vanhan lain voimassa ollessa aloitetuille projekteille 

tämä testausvaade tulee siis yllätyksenä, jonka seurauksena 
projekteja sitten seisoo talleissa odottelemassa asiaan sel-
vyyttä. Tämä on todella harmillista. Onneksi Suomesta löytyy 
yksi yritys joka tekee jarrutestejä. Toiminta ei ole täysin puis-
sa, sikälimikäli muutos rajoittuu vain perän jäykistykseen.

Käynti Trafin luona – Testauspa-
perit jätetty
Kävimme toukokuun lopussa keskustelemassa Trafi n kans-
sa useammastakin eri asiasta. Ensinnäkin, jätimme paksun 
pumaskan papereita joissa on MMAF:n hakemus valtuute-
tuksi testauslaitokseksi moottoripyörien testaustoiminnan 
aloittamiseksi. Trafi  lupasi käsitellä paperit nopeasti mutta 
lehden painoon mennessä tietoa tilanteesta ei vielä ole.

Keskustelimme laajasti myös vuodenvaihteessa voimaan 
tulleen lain eri kohtien tulkinnoista. Jäykkäperien testaus-
vaatimuksen osalta löysimme yhteisen ajatuksen mutta asia 
vaatii vielä Trafi n ja liikenneministeriön välisiä keskusteluja 
eikä lehden painoon mennesssä ole juuri uutta kerrottava.

Voimassa olevalla MMAF:n jäsenkortilla alakerran baaris-
ta seuraavaa:
- hana Lapin Kulta 4€
- hana Lonkero 5€
- hana Strongbow 5,50€

ja yläkerrasta ruuat -20%

Edut voimassa toistaiseksi

Texas Outback Bar & Grill
Mikonkatu 15
00100 Helsinki
09 - 6877 240
www.texasco.fi 

Ravintola Texasin tarjoukset MMAF:n jäsenille:

H-DCF:ltä tukea MMAF:lle
H-DCF ry (Harley-Davidson Club Finland ry) tukee MMAF:n 
toimintaa jo toisena vuotena peräkkäin maksamalla merkit-
tävän suuruisen kannatusjäsenmaksun.  Vuodelle 2010 H-
DCF:n tuki on 2.000,- euroa MMAF:n toimintasuunnitelman 
mukaiseen toimintaan ja toinen 2.000,- mahdollisesti myö-
hemmin yhdessä sovittavaan nimettyyn kohteeseen.
MMAF:n hallitus kiittää saamastaan tuesta ja toivoo hyvän 
yhteistyön kantavan hedelmää tulevaisuudessakin.

MMAF kesällä
MMAF:n hallitus ei pidä heinäkuussa virallista kokousta 
vaan seuraava hallituksen kokous on 11.8. Helsingissä. Eli 
asiat, joita toivotaan hallituksen käsiteltäväksi, tulisi toimit-
taa siihen mennessä. Asioitahan voi esittää lähettämällä 
hallituksen jäsenelle sähköpostia (tai postia), soittamalla, kir-
joittamalla aiheesta keskustelufoorumiin tai yksinkertaisesti 
ottamalla tavatessa hihasta kiinni. Niitä voi tulla esittämään 
myös kokoukseen.

Motoparlamentti 2010 Hämeen-
linnassa 28.-29.6.
Motoparlamentti on Smoto:n (Suomen Motoristit ry) jo 
useampana kesänä järjestämä, moottoripyöräilyä harras-
taville tai sen parissa työskenteleville päättäjille suunnattu 
tapahtuma. Tapahtumaan kutsutaan päättäjiä eri tasoilta ja 
harrastajien edustajia keskustelemaan moottoripyöräilyyn 
liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.  Ajankohta on tä-
hän mennessä aina ollut juhannuksen jälkeinen maanantai, 
kaiketi eduskunnan istuntokauden loppua ja kesälomakau-
den alkua mukaillen.  Motoparlamentissa käsiteltävät aiheet 
vaihtelevat vuosittain, mutta MMAF on Smoto:n aktiivisena 
jäsenkerhona yleensä kutsuttu paikalle esittämään omia, 
lähinnä lainsäädäntöön, liittyviä näkökantojaan. Eduskun-
nan normaalista aikataulusta poiketen, istuntokausi ei tänä 

vuonna päättynyt juhannukseen, vaan se jatkuu heinäkuun 
alkuun ydinvoimakeskustelulla. Tästä johtuen MP Arkadiasta 
ehti paikalle vain yksi edustaja, MP Arkadian puheenjohtaja 
Kalle Jokinen. Liikkuvan Poliisin, Tullin, Trafi n ja moottorilii-
ton edustajia oli paikalla useampia. Isännät mukaan lukien 
kaiken kaikkiaan 14 osallistujaa. 
Tämän vuoden tapahtuma alkoi Ahveniston moottoriradal-
ta, jossa osanottajat seurasivat MotOrgin ratakoulutusta ja 
tutustuivat sen toimintaan. Ohjelma jatkui ajolenkin jälkeen 
Hotelli Petäyksessä. MMAF:n edustajat, Teemu Lindfors ja 
minä, liityimme siinä vaiheessa seurueeseen kahta pitkäkeu-
laista omavalmistepyörää ajaen.  
Ajankohtaisten edunvalvonta-aiheiden (mm. ajokorttiuudis-
tus) ja yleisen keskustelun lisäksi Smoto oli ottanut ohjel-
maan APU2 lakipaketin ”havaintoesityksen”, joka pidettiin 
Hotellin pihamaalla. Havaintoesityksellä tarkoitettiin tässä 
yhteydessä MMAF:n APU2 paketista poimimia yksityiskoh-
tia, jotka eivät mielestämme toteutuneet siinä muodossa kuin 
odotimme. Päällimmäisinä lähinnä samat aiheet joista on 
ollut juttua keskustelufoorumissamme netissä ja jotka ovat 
puhuttaneet harrastajia ja kauppiaita koko kevään ajan. Eli 
muun muassa jäykkärunkoisiksi muutettujen testauspakko, 
testaustoiminta yleensä, omavalmisteilta vaadittava päästö-
testaus ja lakipaketin osittainen vaikeaselkoisuus ja tulkin-
nanvaraisuus. Kaikkien kivistävien yksityiskohtien läpikäymi-
seen ei tietenkään yhdessä illassa aika riitä, mutta MMAF:n 
edustajina olimme tyytyväisiä käytyyn keskusteluun. APU2 
asiaan liittyen Trafi n edustajat kertoivat saman viestin kuin 
aikaisemmin keväällä siellä käydessämme, eli APU2 ohjeis-
tusta ollaan parhaillaan tekemässä katsastuskonttoreille. 
Tapahtumalle on edelleen tarvetta ja MMAF:n edustajina pi-
dimme sitä jälleen omalta osaltamme hyödyllisenä. Seuraa-
van pitopaikasta tai aiheista ei ole vielä tietoa, mutta halu-
amme edelleen olla mukana omia asioitamme ajamassa.

Seuraava jäsenkirje ilmestyy syksyllä, joten toivotan kaikille 
hyvää lomaa ja lämmintä kesää. 
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Lauantaina 12.6.2010 järjestetty Helsinki Bike Show 10 al-
koi tihkusateisissa merkeissä. Vielä 10 min ennen näyttelyn 
avaamista pyöriä oli paikalla uhkaavan vähän. Onneksi pyö-
riä ajoi portista sisään vielä viime minuuteilla niin, että saim-
me aikaiseksi kunnollisen näyttelyn yli 60 pyörän voimin. 
Chopper-luokassa oli jopa tungosta, sen sijaan fi ghteriin 
saatiin vain viisi osanottajaa. 
Kaiken kaikkiaan näyttely-
pyöriä oli murto-osa viime 
vuosien HBS:iin verrattuna 
mutta aamun sateelle ei voi-
nut mitään. 

Yleisömäärissä mitattuna 
HBS10 oli kaikkien aikojen 
menestys. Rautatientorin 
keskeinen paikka yhdistet-
tynä Helsinki Päivän muihin 
rientoihin takasi huomion ja 
jatkuvan yleisövirran. Myös 
keli parani näyttelyn loppua 
kohti niin, että palkinnot 
jaettiin porottavassa aurin-
gonpaisteessa

Kansainvälistä menoa

Iloisena lisänä näyttelyssä nähtiin Unkarilainen sekä pitkälti 
toistakymmentä Ruotsalaista näyttelypyörää. Unkarista Uk-

rainan, Venäjän ja Latvi-
an läpi jäykkäperä rau-
tapäällä ajellut Roland 
ei tullut paikalle turhaan 
vaan pokkasi Classic 
Custom -luokan kol-
mospytyn sekä erikois-
maininnan pitkänmatkan 
osallistumisesta. HBS:n 
sideshow fi llarinäytte-
lyssä oli lisäksi lukuisa 
joukko venäläisiä raken-
nettuja polkupyöriä.

Helsinki Bike Show 2010

12.6.2010, 11–16 Rautatientori, Helsinki
Helsinki Bike Show on osa Helsinki-päivän ohjelmistoa.
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Chopper I - Harley-Davidson Panhead, Minna. Palkinnot: 
Hoghaus, CCE, Otherside Tattoo, Redline, Sika, S&N ja Ta-
tuointilehti. Pyörä voitti myös tuomariston valinnan

Chopper II - Chopper, Kaivola. Palkinnot: V-Twin City, CCE, 
Redline, Sika, C&N

Chopper III - Von Boss, Jokke. Palkinnot: Jep Jep, TMG, 
CCE, Redline, Sika ja S&N.

Custom I - Harley-Davidson Sporster, Samuel Heikkinen. 
Palkinnot: Hoghaus, Otherside Tattoo, A-Moottori, Redline, 
CCE, Sika, S&N, Tatuointilehti.

Custom II - Southern Belle, Dag. Palkinnot: Jep Jep, Mr 
Moore, TMG, CCE, Redline, Sika ja S&N.

Custom III - De Puta Madre, Uba. Palkinnot: Hotbike, TMG, 
CCE, Redline, Sika, S&N.

Classic Custom I - Harley-Davidson WLA, Timo Nykänen. 
Palkinnot: Hoghaus, Otherside Tattoo, Spok Motor, Redline, 
CCE Sika, S&N ja Tatuointilehti. Pyörä voitti myös yleisöää-
nestyksen People’s Choice, palkinnot: Hoghaus, CCE, Ara’s 
Bike, Redline, S&N, Sika ja Tatuointilehti.

Classic Custom II - Harley-Davidson Shovel, Jakke. Palkin-
not: H-Sunrise, TMG, Redline, CCE, Sika ja S&N.

Classic Custom III - Harley-Davidson Ironhead - Roland 
Obsuszt. Palkinnot: Riverside Cycles, Redline, Superbikers, 
CCE, Sika ja S&N.

Voittajat ja palkitut

Voittajat valittiin kustakin kilpailuluokasta - Street Fighter, 
Custom, Classic Custom, Chopper ja Best Paint - näytteil-
leasettajien keskinäisellä äänestyksellä. Tämän lisäksi yleisö 
äänesti omaa suosikkiaan ja MMAF:n hallitus valitsi tuoma-
riston ominaisuudessa oman voittajan. Kussakin luokassa 
palkintojen yhteenlaskettu arvo oli vähintään 1000 euroa

Street Fighter I - Suzuki Hayabusa, Jari Järvenpää. Palkin-
not: Prätkäpaja renkaat, MS Street Art, CCE, Motonet, Red-
line, Sika, S&N ja Tatuointilehti

Street Fighter II - Norton Dunstall, Timo Lumme. Palkinnot: 
Leather Heaven, Superbikers, CCE, Sika ja S&N

Street Fighter III - Yamaha FZR, Terhi Huuskonen. Palkinnot: 
Motonet, Superbikers, CCE, Sika ja S&N.

Best Paint - Harley-Davidson ‘Rose’, Kat-
ja Grön. Palkinnot: Decoväri, Motoparts, 
CCE, Redline, Sika, S&N ja Tatuointilehti

HD of Helsinki, sponsorin erikoismaininta.
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Ajokieltoharkinta puhutti Motoparlamentissa

SMOTOn perinteinen Motoparlamentti kokoontui Hämeen-
linnan maisemissa maanantaina 28. kesäkuuta. Motoparla-
mentti on SMOTOn tapahtuma, johon kutsutaan saman pöy-
dän ääreen mp-harrastukseen vaikuttavia viranomaisia ja 
päättäjiä keskustelemaan moottoripyöräilyyn liittyvistä ajan-
kohtaisista aiheista. Tänä vuonna Motoparlamenttin osallis-
tui edustajia Liikkuvasta poliisista, tullista ja Liikenteen. Tur-
vallisuusvirastosta Trafi sta (ex-AKE) sekä kansanedustaja ja 
MP Arkadian puheenjohtaja Kalle Jokinen.

Tällä kertaa suurimman huomion keskusteluissa vei ajokort-
tilainsäädännön uudistus ja erityisesti lakiesityksessä kaa-
vailtu kiristys toistuvien rikkeiden vuoksi tehtävään ajokiel-
toharkintaan.

Nykyisten säädösten mukaan ajokieltoon voidaan määrätä 
tiettyjen toistuvien rikkomusten perusteella. Ajokieltoon joh-
tavien rikkomusten määrä on nykyisellään 3 kpl / vuosi tai 4 
kpl / kaksi vuotta. Kuun alussa lausuttavana olleessa ajokort-
tilakiesityksessä tämä raja esitetään pidettäväksi ennallaan, 
mutta huomioon otettaviin toistuviin rikkomuksiin kaavaillaan 
lisäystä. Jatkossa mukaan laskettaisiin mm.sellaiset rikko-
mukset kuten kännykän käyttö ajon aikana ja henkilökoh-
taisten hyväksyttyjen suojavarusteiden käyttämättömyys.
SMOTO totesi jo lausunnossaan sekä Motoparlamentissa, 
että seuraamusjärjestelmä on jo nykyisellään riittävän an-
kara. Jos  seuraamusperusteita laajennetaan uusiin rikko-
muksiin, tulee myös sallittujen rikkomusten määrää korottaa 
nykyisestä määrästä (3 kpl / vuosi tai 4 kpl / kaksi vuotta) tai 
luoda järjestelmään laajennusta kompensoiva osuus.
SMOTO on ehdottanut kompensaatioksi esimerkiksi Saksan 
mallin osittaista soveltamista Suomeen. Saksassa on käy-
tössä rikkeiden pisteytysjärjestelmä ja kuljettajan on mah-

dollista vähentää kertynyttä pistesaldoaan osallistumalla 
koulutukseen.  Saksan mallissa on rajoitus, "koulutuskort-
tia" on mahdollista käyttää vain kerran viidessä vuodessa. 
Olemme ehdottaneet, että järjestelmää voisi harkita käytet-
täväksi myös Suomessa. Tällöin kuljettaja voisi vähentää ri-
kesaldoaan esim. osallistumalla vapaaehtoisesti mp-kerhon 
järjestämälle ennakoivan ajon kurssille. Vapaaehtoisella 
koulutuksella on uskoaksemme suurempi vaikutus kuljetta-
jan asenteisiin kuin nykyisellä käytännöllä, jossa kuljettajan 
rikesaldon kasvaessa liikaa edessä on poliisin puhuttelu.

Odotetusti ajokieltoharkinta puhutti pitkään ja hartaasti Mo-
toparlamenttia. Sen lisäksi käsiteltiin myös muita ajankoh-
taisia ja mp-harrastuksen kannalta tärkeitä aiheita. Päivän 
alkajaisiksi Ahveniston moottoriradan operaattori Pertti 
Kurki-Suonio kertoi  Ahveniston viimeisimmät kuulumiset 
ja jäsenkerhomme MotOrg esitteli koulutustoimintaansa 
puheenjohtajansa Antti Suokkaan ja  koulutustoiminnasta 
vastaavan Tero Hannulan voimin. Kuljettajien jatkokoulutus 
ajokorttikoulutuksen jälkeen on lähes yksinomaan kerhojen 
vapaaehtoistoiminnan varassa. Ongelmana on mm. koulu-
tuspaikkojen puute, mitä ei yhtään helpota moottoriratojen 
kamppailu ympäristövaatimusten ja ympäristön vaatimusten 
ristitulessa. Kysyntää koulutukselle kyllä olisi, mistä kertoo jo 
yksistään MotOrgin koulutuksiin osallistuneiden harrastajien 
määrä.

Motoparlamentissa palattiin myös rakentelijoille merkittä-
vään APU2-pakettiin. APU-työryhmien pitkällisen työn tulok-
sia saatiin vihdoin asetuksina voimaan vuoden alussa, mutta 
alkuperäistä ongelmaa omavalmistepyörien rekisteriin saa-
misen suhteen ne eivät odotuksista huolimatta ratkaisseet. 
APU2-jälkilöylyjä siis riittää jatkossakin.

Syyskokouksen aloitteet hallitukselle hei-
näkuun loppuun mennessä

Vaikka ajokausi ja kesä ovat parhaimmillaan, 
on hyvä uhrata hetki jo tulevan syksyn ajat-
teluun. SMOTOn syyskokous järjestetään 16. 
lokakuuta Porissa. Uusien sääntöjemme mu-
kaan ?Kerhojäsenellä ja henkilöjäsenellä on 
oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen sääntö-
määräiselle kokoukselle. Aloite kevätkokouk-
selle tehdään viimeistään joulukuun loppuun 
mennessä ja aloite syyskokoukselle viimeis-
tään heinäkuun loppuun mennessä. Halli-
tuksen on tuotava aloite kokouksen päätet-
täväksi omalla lausunnollaan varustettuna.? 
Jos jäsenkunnalla on aloitteita käsiteltäväksi 
syyskokouksessa 16. lokakuuta, ne on toimi-
tettava hallitukselle ensi kuun loppuun men-
nessä. Aloitteet voi lähettää osoitteella: sirpa.
heiskanen(at)smoto.fi 

Sirpa Heiskanen
tiedottaja
SMOTOTullin, Trafi n ja Liikkuvan Poliisin edustajat tutkimassa pitkä-

keulaista omavalmistetta. 



Petrol Circus 22.-23.5.2010 Helsingin 
Messukeskuksessa

Jouduttuaan perumaan vuosittaisen MP-näyttelynsä yleisen 
taloustilanteen vuoksi, päätti Suomen Messut tempaista jär-
jestämällä historiansa ensimmäisen pelkkiin rakennettuihin 
moottoripyöriin keskittyvän tapahtuman. Heti alkumetreiltä 
tuli selväksi että hommaan ei lähdetä mukaan nöyrästi lakki 
kädessä vaan sieltä mennään missä rima on korkeimmalla. 
Jo ennakkomarkkinointi antoi 
ymmärtää että tänä keväänä 
Helsingin Messukeskuksessa 
nähdään jotain sellaista mihin 
näillä leveysasteilla ei ole to-
tuttu, lupaukset olivat suuria 
niin käytettävissä olevan tilan, 
kansainvälisten messuvierai-
den kuin luokkavoittajille jaet-
tavien palkintojen suhteen. 
Moni epäilikin että pitivätkö 
viidakkorummun kuljettamat 
huhut massiivisesta ilmoit-
tautuneiden yritysten ja näyt-
telypyörien määrästä todella 
paikkansa, Suomi on kuitenkin 
pieni maa ja moottoripyörien 
rakentelu vielä pienemmän 
harrastajajoukon puuhaa.
Messuviikonloppu valkeni 
raikkaan keväisenä ja tapah-
tuman rakentaminen alkoi jo 
hyvissä ajoin ennen h-hetkeä. 
Näyttelypyöriä valui tasaisena 
virtana hallien ovesta sisään 
jossa ne vietiin ensin suurelle 
lavalle jossa ammattikuvaaja 
ikuisti jokaisen ennen varsinai-
selle näyttelyareenalle vientiä. 
Pyörät oli jaettu rakentelutyylin 
mukaisesti yhdeksään eri luok-
kaan ja jokaisen luokan alueel-
la oli tarkka ohjeistus pyörien 
sijoituksesta. Kaiken kaikkiaan 
rakennusvaiheessa paistoi sel-
keä paneutuminen näyttelyn 
järjestelmälliseen läpivientiin, 
jonkun verran informaatiokatkoksia esiintyi näytteilleasetta-
jamateriaalin ja �lippujen noudosta mutta yleisesti järjestelyt 
ansaitsevat kiitettävän arvosanan.
Itse näyttelypäivinä oli sisätilojen lisäksi järjestetty monen-
laista ohjelmaa myös ulos, stunttikuskit näyttivät miten 
moottoripyörää viedään mitä ihmeellisimmissä asennoissa � 
ajoalusta taisi vaan olla liukkaanpuoleinen, ainakin päätellen 
miten pyörät sutivat synnyttäen savupilven josta moni hiili-
voimala olisi kateellinen. Stunttialueen vieressä oli Prätkäpa-
jan paikalle tuoma tehodyno jossa halukkaat saivat nimellistä 
korvausta vastaan mittauttaa pyöränsä huipputehon. Sisällä 
pyöränäyttelyssä laatu korvasi määrän, hevosmiesten tieto-
toimisto tiesi kertoa että ilmoittautuneista yli 200 pyörästä 
oli useita kymmeniä jättänyt saapumatta – oliko rimakauhu 
päässyt yllättämään, joka tapauksessa ikävän näköistä kat-
sella pyörärivistössä ammottavia aukkoja. Yksi asia pisti ai-

nakin valokuvasta harrastavan näyttelyvieraan silmään, ker-
rankin oli järjestäjä panostanut näyttelyalueen valaistukseen 
– jokainen pyörä oli hienosti valokeilassa.
Huolimatta pyörien näennäisestä vähyydestä veti järjestäjä 
shown loppuun asti isolla vaihteella, paikalla oli lupausten 
mukaisesti useita ulkomaalaisia ammattirakentajien taidon-

näytteitä ja olipa muutama 
kansainvälisesti tunnettu 
yrityskin saapunut oman 
messuosastonsa kera. 
Näyttelyn huipentumana 
palkintojen jako suoritet-
tiin suurelta lavalta johon 
jokainen palkittu pyörä 
vuoron perään ajettiin � 
taisi suurin osa show-
pyöristä liikkua kuitenkin 
lihasvoimalla, mikä lie ol-
lut moisen varovaisuuden 
syynä. Tytön halauksen ja 
pytyn pokkauksen jälkeen 
voittajat ohjattiin suureen 
vitriiniin jossa tavarapal-
kinnot olivat olleet koko 
viikonlopun näyttely-ylei-
sön ihasteltavina, sieltä 
jokainen sai sellaisen ta-
varamäärän kantaakseen 
että ei niitä ainakaan pyö-
rän tarakalla kotiin viety. 
Palkintojen jaon jälkeen 
olisi ollut vielä hyvin ai-
kaa käydä katsastamassa 
messujen tarjontaa - mutta 
kuten niin monilla muillakin 
kotimaisilla messuilla, al-
koi täälläkin välitön purku-
paniikki heti kun palkinnot 
oli jaettu. Yritykset pak-
kasivat ständinsä reilusti 
ennen sulkemisaikaa mikä 
ainakin omalta osaltani la-
tisti tunnelmaa.

Onko tällaiselle näyttelylle sitten tilaa Suomen kesäkalen-
terissa? Ainakaan kävijämäärä ei yltänyt messujärjestäjän 
asettamiin tavoitteisiin. Tämä on sääli sillä Suomikin kaipaa 
kansainvälisen tason tapahtumaa, parhaat pyörämme ovat 
kuitenkin jo nyt Euroopan ehdotonta huippua. Nähtäväksi 
jää, järjestäänkö Petrol Circus vielä ensi vuonna vastaavassa 
laajuudessaan. Sitä ennen on kuitenkin hyvä kiertää kesän 
muut näyttelyt ihastelemassa rakentajien tuotoksia ennen 
syksyn sateiden saapumista.

Samuel Heikkinen
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STT-Uu….Standi Tontun Tarinoita.

22.5 Lauantai
Jahas se olis sitten lauantai ja kun lupauduin seistä standillä 
niin ei muuta kun Messukeskusta kohdin. Päästyäni sisäl-
le aloin ihastelemaan paikalla olevia pyöriä, hieman harmitti 
kun itselläni on peukalo keskellä kämmentä niin että lumipal-
lojakin tehdessä tulee palloon reikiä. Mutta jos ei tee mitään 
niin ei voi sattuakkaan tai oppiakkaan mitään.
MMAF:n standi oltiin saa-
tu kasattua jo edellisenä 
iltana ja Teemu oli tuonut 
Chopperinsa paikalle joka 
olisi voinut olla ihan hyvin 
näyttelyssäkin. Ovet avau-
tuivat klo 10 ja väkeä alkoi 
pikkuhiljaa tulemaan pai-
kalle. Viereisellä osastolla 
eräskin messukissa ve-
nytteli Ducatin päällä tyy-
likkäänä, hieman huvittu-
neena mietin minkälaisen 
yleisökadon saisi aikaisek-
si kun pukisin napapaidan 
päälleni ja alkaisin mainos-
tamaan MMAF:ia. Pelkkä 
ajatuskin puistatti.
Tarrat, HBS julisteet ja 
MMAF:n paidat tekivät 
mukavasti kauppansa. 
Muutama uusi jäsenkin 
saatiin. Muutamat ihmiset 
kävivät kyselemässä muu-
toskatsastuksista ja miten 
katsastus konttorilla suh-
taudutaan pyöriin missä ei 
ole alkuperäisiä äänenvai-
mentimia. Käydessäni ul-
kona huomasin että Prät-
käpaja oli tuonut dynon 
paikalle missä sai käydä 
testauttamassa pyöränsä, 
uusia Victory pyöriä olisi 
voinut käydä testaamassa 
jos olisi ollut aikaa. Myös 
ystävällisiä virkavallan 
edustajia näkyi parkissa dyno teltan takana. Keli houkutteli 
monia tulemaan pyörällä paikalle ja itsekin mietin että kun 
pääsen täältä niin tallille, pyörä käyntiin ja ajelemaan……Toi-
sin kävi heti kun ensimmäinen päivä oli ohi niin vettä alkoi 
satamaan kun Esterin p…….ä.

23.5 Sunnuntai
Aamulla saavuin jo hyvissä ajoin paikalle kiertelemään ja kat-
selemaan pyöriä lisää. Oli mukava huomata että rakennet-
tuja pyöriä oli tuotu ihan mukavasti paikalle, vaikkaikin ylei-
sömäärä jäikin tavotteestaan.  Toinen päivä standillä meni 
jo rutiinilla. Mukavasti porukkaa kävi juttelemassa ja kysele-
mässä MMAF:n toiminnasta. Kaikki tarrat olivat menneet jo 

lauantaina ja HBS-julisteetkin 
tekivät kauppansa. Palkinto 
jaon aikaan huomasin että pal-
kintoihin oli satsattu mukavasti 
ja ne pyörät mitkä palkittiin, 
todellakin ansaitsevat ne pal-
kinnot, tosin oli palkittujen jou-
kossa oli muutama sellainen-
kin pyörä että ihmettelin mikä 
niissä oli muka niin erikoista.
Petrol Circus järjestettiin en-
simmäistä kertaa tänä vuonna 
ja kokonaisuudessaan tapah-
tuma oli omasta mielestäni 
todella mukava. Oli mukava 
huomata että kotimaastakin 
löytyy näinkin paljon mootto-
ripyörien rakentajia ja todella 
hyviä sellaisia. En tarkoita sel-
laisia rakentajia jotka katsovat 
suoraan esim: Custom Cro-
men luettelosta Bolt-On osat 
fi llariinsa vaan sellaisia jotka 
suunnittelevat ja tekevät osat 
pyöräänsä. Itse ainakin sain 
rakentelu kipinän Petrol Cir-
cuksesta. 
Toivotaan että tapahtuma saa-
taisiin järjestettyä myös ensi 
vuonna ja toisi porukkaa pai-
kalle.
Yst.Terv
Standi Tonttu.
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Petrol Circuksen palkitut
Jury´s Choice
1. Stefan Pihkala, ”Nimrod” HD FL
2. Minna Heikkinen, ”Fly Girl” omavalmiste
3. Mika Aho, Suzuki Hayabusa

Racer
1. Jani Lehtimäki, ”Coffi nshaker” HD FLH
2. Teemu Möttö, ”Katana 1428” Suzuki Katana GSX 1100
3. Pasi Kaunonen, Moto Guzzi V75 Targa

Bobber
1. Harri Lauri, ”Wood Rod” HD omavalmiste
2. Petri Ruusunen, ”Amor” Triumph
3. Juha Myöhänen, ”Cheerleader” HD Ironhead

Sport bike
1. Jari Järvenpää, ”FatAss 360” Suzuki Hayabusa
2. Slemmy Talikka, Suzuki gsx 750
3. Tero Rantanen, Suzuki Hayabusa 1300cc

Custom
1. Samuel Heikkinen, ”Firestarter” HD Sportster
2. Markku Puumalainen, ”White Rod” HD V-Rod
3. Kimmo Tuovinen, Yamaha Vmax 1200

Fighter
1. Mika Aho, Suzuki Hayabusa 1441cc
2. Mika Ekqvist, Honda crb 900 rr
3. Janne Anttila, Suzuki Hayabusa 1400cc

Chopper
1. Tommi Soininen, ”Dirty Devil II” HD Evo Chopper
2. Isto Kotavuopio, ”Texas Hell Racer” HD Knuckle
3. Minna Heikkinen, ”Fly Girl” omavalmiste

Classic/Historic
1. Indian
2. Triumph T3
3. HD FE

Best Scooter
Linda Lintunen, Aprilia

Best Moped
Tony Nevalainen, Jupiter TT

People`s Choice
Tommi Soininen, ”Dirty Devil II” HD Evo Chopper
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Omavalmisteruiskun, Megasquirt, 
ohjelmoinnista.

Yleistä
Ruiskun ajoitussignaali polttoaineen oikea-aikaista ruisku-
tusta varten voi ottaa  esimerkiksi sytytysyksikön alunperin 
kierroslukumittarille tarkoitetusta liittimestä. Vaihtoehtoinen 
signaalilähde on jomman kumman sytytyspuolan miinusna-
vasta. Myös erillinen anturointi voi tulla kysymykseen. 

Megasquirt-ruiskunohjaimen kokoonpano on yleensä tee-
tetty alan harrastajalla tai tehty itse edullisesti. Kyse on ns 
vapaan lähdekoodin järjestelmästä. Laitetta ei, ainakaan vi-
rallisesti, ole tarjolla kaupallisilla toimijoilla. Rakennussarjoja 
on kyllä. 
Ohjeet laitteen rakentamiseksi ovat kaikkien saatavilla ilmai-
seksi internetistä. Kuten myös ohjelmointiin tarvittava järjes-
telmä.

Ohjelmointiin tarvitaan lisäksi tietokone, sarjaporttiin jatko-
johto tai usb-sarjaporttisovitin. (Tilanne vuonna 2008). Kä-
tevin laite säätöhommiin on sylimikro. Käyttöjärjestelmä voi 
olla Windows 98 tai uudempi Windows. Myös Linuxiin on 
sovellus olemassa. Jos tietokonetta aikoo kuljettaa mukana 
ajossa ja tehdä säätöjä ”online” ajon aikana on hyväksi jos 
kone on pienikokoinen, hyvä akun kestoltaan ja hyödyntää 
fl ash-muistia. Flash-muisti ei ole herkkä tärinöille tai kolhuil-
le niin kuin perinteinen ”pyörivä” muisti. Miniläppäreitä saa 
tarkoitukseen hinta alkaen 150 euroa. Vanhempikin läppäri 
kelpaa aivan hyvin. Suurta suorityskykyä ei tarvita.

Windows-version nimi on Megatune ja Linuxin vastaava Tu-
ner Studio josta on sovellus myös Windowsiin. Jopa 64-bit-
tinen versio on olemassa. Kaikki ohjelmat voi päivittää ilmai-
seksi internetistä. Järjestelmät ovat erittäin laajoja. Aluksi 
kannattaakin ottaa käyttöön vain riisuttu versio. Opin karttu-
essa voi siirtyä ”Advanced User”-moodiin. Tällöin ruiskutus-
tapahtumaa voi hienosäätää erittäinkin tarkasti. Perusjutut 
riittävät kuitenkin hyvään suoritustasoon.

Muista anturit
Ennen säätötapahtumaa on säätöohjelmaan syötettävä eri 
antureiden parametrit. Ne saa anturivalmistajalta tai voi mi-
tata itse antureille arvot.
kun anturiparametrit on syötetty ohjelmaan, kyseinen ohjel-
ma on vain ja ainoastaan soveltuva juuri tälle kokonaisuudel-
le. Voisi sanoa että nimikko-ohjelma. Ohjelmistosta voi ottaa 
kopion kutakin tarkoitusta varten ja nimetä käyttökohteen 
mukaan. Anturiarvot eivät siis tallennu kun säätöarvoja tal-
lennetaan. Päivitetyssä ohjemaversiossa voidaan anturiarvot 
tallentaa ns. projektikansioon jolloin ohjelma soveltuu myös 
muihin tarkoituksiin, poiketen edellä kerrotusta.

Alkoholipyöräprojekti etenee

Ennakkovalmistautumista
Ohjelmistoon voi tehdä virtuaalisäätöä kotisohvalla. Se no-
peuttaa myöhempää säätötapahtumaa. Perusasetukset on 
hyvä laatia moottorin, suuttimien ja rikastustoimintojen osal-
ta. Moottorista pitää tietää kuutiotilavuus tarkasti sekä suut-
timien virtaama aiotulla bensiinin keskiarvopaineella. Paine 
kannattaa mitata eikä luottaa paineensäätimen valmistajan 
ilmoitukseen. Ohjelma sisältää laskureita jotka laskevat an-
netuista arvoista automaattisesti, jokus hyvinkin monimut-
kaisten yhtälöiden ja algoritmien avulla, käyttäjän ja ohjelman 
ymmärrettäviä suureita. Moottorin toiminnan perusarvot on 
siis hyvä selvittää mahdollisimman tarkoin etukäteen. 
Niin sanotun ruiskutuskartan ilmanpaineseen ja kierroslu-
kuun perustuvat VE-taulukon X- ja Y-akselien arvot on skaa-
lattava moottorin toimintaa vastaaviksi. Vapaastihengittäväl-
lä moottorilla ilmanpainearvot ovat alle 100 kiloPascalia ja 
kierroslukuarvot alta joutokäyntinopeuden punarajalle asti. 
Taulukkoon on hyvä laittaa joitain lukemia valmiiksi koko 
alalle joka on muodostunut edellisten arvojen funktiona. Tal-
lennetaan tietokoneen muistiin ”Save tune as” ja annetaan 
säädölle nimi josta selviää useita asioita. Tässä vaiheessa 
esimerkiksi: Koe1_pp.kk.vv._Paso_hl_eiacc  Josta selviää 
että ohjelma on laadittu koemielessä ensimmäistä kertaa, 
päivä, kuukausi, vuosi sekä pyörän merkki (Ducati Paso) ja 
laatijan nimikirjaimet. Lopuksi mainitaan että tiedosto ei si-
sällä rikastusohjelmaa.
Rikastusohjelma ei varsinaisesti ole pois ohjelmoitu vaan 
jokin sen toimintehdoista on mahdottomaksi asetettu. Esi-
merkiksi rikastuksen kierrosluvun aloituskynnys asetetaan 
suuremmaksi kuin kierroslukurajoittimen asetus.
Tarkka nimeäminen on tarpeen silloin kun säätöjen tulokse-
na pyörä ei enää käynnistykään niin voi aina palata siihen 
tiedostoon jossa viimeksi pyörä kävi edes jotenkin. 

Varaosia ja välineitä
Säätöä varten on hyvä varautua ennalta eräillä hankinnoilla. 
Useampi sarja tulppia, vähintään yksi sarja koneessa jo ole-
vien lisäksi, sekä messinkiharja tai kaasupoltin kastuneiden 
tai nokeentuneiden tulppien puhdistamiseksi. Tulppahylsy 
tietenkin ja kupari- tai alumiinitahnaa tulpan kierteisiin. Jat-
kuva tulppien vaihtaminen kuluttaa kierteitä. 
Mikäli tulppien kastuttua oikein perusteellisesti ilmenee tar-
vetta myös huuhdella liika bensiini pois sylinter(e)istä niin 
irtonaiset tulpat kytketään tulpanhattuihin ja maadotetaan 
moottorin maalaamattomiin kohtiin. Näin vältetään sytytys-
laitteelle jännitepulssista syntyvät vauriot ja samalla nähdään 
tuleeko tulppiin kipinää. Jäännöshappitunnistimen (lambda) 
näyttö on liki välttämätöntä olla asennettuna mittaritaulun 
yhteyteen. Syy siihen selviää kun homma etenee. 

Prosessointia
Itse säätö on varsin yksinkertainen tapahtuma mutta voi kes-
tää pitkään. Tietokone kytketään pyörän ruiskunohjaimeen 
sarja- tai usb-sarjaporttisovitinkaapelilla. Sekä pyörään että 
tietokoneeseen kytketään virta päälle. Käynnistetään sää-
töohjelma. Sieltä valitaan ensi töiksi osa-alue Tools. Sieltä 

Megasquirt-ruiskun ja Ignitech-
sytytyksen säätöä.
Lumen ja ohjelman luontia.

Pitkin talvea oli alkoholipyöräprojektissa tyhjäkäyntiä erinäi-
sistä syistä. 
Kuten joistakin edellisistä kerhokirjeistä oli mahdollista tode-
ta on homma kuitenkin jotenkin raahautunut eteenpäin.

Kesäkuu on jo aluillaan.
Nyt on päästy jo ajamaan. Säädöt ovat silti kaukana siitä 
mitkä olisivat hyvät säädöt. Koko ajan oppii kuitenkin uutta 
ja virheistäkin oppii. Kuten sen että ahneuksissa liian väljäksi 
mitoitettu läppärunko on selkeästi aivan liian väljä ja lisäk-
si vuotaa ilmaa ohi kaasuläpän. Ei paljoa mutta sen verran 
että tulee aiheuttamaan toimenpiteitä. Metallinkuorimakone 
saa jälleen purtavaa. Tällä kertaa katsotaan mitat oikein sil-
mälasien kanssa ja vältetään ilmavuodot. Pienemmäksi en 
läppärunkoa muuta. Muutetaan vain kaasukahvan välitysuh-
detta niin saadaan kaasun käyttö jouheammaksi.
Kun tämä toimenpide on tehty niin tyhjäkäyntikierroslukua 
on käynnin tasaisuuden kärsimättä mahdollista pudottaa 
ja lisäksi siirtää sytytystä aikaisemmalle jolloin imukanavan 
paine laskee, mielellään tyhjäkäynnillä tuonne 50 – 65 kPa:n 
tietämille.

Ohjelmointi on taidelaji.
Kaksi kohdetta joita pitää säätää erikseen mutta vaikuttavat 
silti toistensa toimintaan ovat sytytys ja ruiskutus. Aiemmin 
olen selvittänyt että ruiskutuksen ohjaussignaali otetaan sy-
tytysboksin kierroslukusignaalista. Vaihtoehdoksi on määri-
telty myös signaali suoraan toisen sytytyspuolan maajohdos-
ta. Molempia varten on pikaliittiimet ja molempien signaalin 
laatu on todettu riittävän hyväksi.

Ohjelmointiin olen käyttänyt ikiaikaisessa sylimikrossani 
Windows 2000-alustalla Megatune 2.25 käyttöliittymää. Sa-
massa koneessa on myös sytytyksen Ignitech-ohjelmisto. 
Helpoksi näiden yhteiskäytön tekee se että molemmat ohjel-
mat käyttävät hyvin samantyyppistä käyttöliittymää.

löytyy TPS-anturin minimi- ja maksimiarvon asetusikkuna. 
Klikataan asianomaista kohtaa ruudussa kun kaasuläppä 
on suljettuna ja sama asia kaasuläppä avattuna. Perään Ok. 
Näin on ensimmäinen tärkeä toimenpide suoritettu. Mikäli 
joudutaan kaasuläpän joutokäyntiasetusta muuttamaan, on 
kalibrointi uusittava joka kerta näin tehtäessä.
Seuraavaksi ruiskutusyksikön muistiin syötetään edellä mai-
nitut perusarvot, ruiskutuskartta ja rikastusjärjestelmien vas-
taavat tiedot.

Jos homma on mennyt edes likimainkaan kohdalleen niin 
starttinapista painamalla tai polkaisemalla kone käynnistyy. 
Käynnistysyritys tehdään kaasukahvaan koskematta tai liki 
olemattoman vähän avaamalla kaasua. 
Vastoin-odotuksia-tapauksessa (Joita hyvin suurella toden-
näköisyydellä ovat kaikki ekat yritykset.) palataan rukkaa-
maan arvoja käynnistysyrityksestä saatujen tietojen perus-
teella. Jos haisee bensa niin kuivataan tai vaihdetaan tulpat 
ja säädetään syöttöä pienemmälle ja kokeillaan uudelleen. 
Haarukoimalla ja muuttamalla vain yhtä muuttujaa kerralla 
pääsee vähitellen lähemmäksi lopullista tulosta. Erittäin hyvä 
tulos on jos ekalla yrityksellä moottori jää käymään omin 
avuin edes joutokäyntiä joksikin aikaa tai edes lupaa tai pok-
suu startatessa. Maltilla tästä eteenpäin parhaat tulokset ni-
mettyinä tallentaen.
Kun moottori on saatu siihen tilaan että se käy omin voimin 
joutokäyntiä voidaan ryhtyä tarkempiin säätötoimiin laajem-
pien resurssien osalta. Varmistutaan että kylmäkäyntirikas-
tus ja kiihdytysrikastus eivät vaikuta kokonaisseokseen.
Ensin mainittua varten on moottori käytettävä riittävän läm-
pimäksi ja varmistuttava että kylmäkäyntirikastuksen mikään 
ehto ei tule tällöin täytetyksi.
Samoin tehdään kiihdytysrikastukselle. Edellä olikin jo vihje 
aiheesta. Myös jäännöshappitunnistimen takaisinkytkentä 
on klikattava pois päältä.
Näin saadaan seoskartta (VE) puhtaaksi liioista muuttujis-
ta. Tällöin moottori ei kovin hyvin kerää kierroksia kahvaa 
kierrettäessä. Pidetään kaasu vakiona ja 3D-kartasta näh-
dään (Tuning-osiossa) missä ilmanpainetta ja kierroslukua 
osoittava ”pallukka” seikkailee. Jäännöshappimittarin luke-
masta nähdään onko seos rikas vai laiha kyseisellä alueella. 
Huomioitavaa on että pallukkaa lähimpänä olevat ruudukon 
pisteet vaikuttavat eniten ja seuraavatkin vielä jonkin ver-
ran kyseisen pisteen seokseen. Näin alkaa muodostumaan 
kokonaiskartta koko kierroslukualueelle. Säätöä ei kannata 
tehdä kovin korkeille kierroksille eikä pitkää aikaa ainakaan 
paikallaan pysyen. (Kone kuumenee liikaa ja säätämisen 
tarkkuus kärsii). Jäähdytyspuhallin helpottaa kuuman ko-
neen säätöä. 

”Liikenteeseen”
Kunhan säädöt ovat sen verran kohdallaan että voidaan läh-
teä liikkeelle kytketään lähtöä ennen mukaan myös kiihdy-
tysrikastus ja tarkkaillaan seosta kiihdytettäessä paikoillaan 
että kone ei stumppaa. Säädetään kiihdytysrikastusta tar-
peelliseen suuntaan seuraamalla jäännöshappitunnistimen 
arvoa. Vaikka paikallaan kaasuteltaessa olisi seos ollut jo 
kohdallaan suurimmassa osassa seoskartaa, on liikkeellä 
ollessa kuormitus suurempi ja seosta tarvitaan jollain alueilla 
lisää. Kuten myös kiihdytysrikastusta.

Ajosäätöön kannattaa varata liikenteellisesti rauhallinen 
tieosuus. Mielellään kohtuullisen suora baana jossa ei ole 
suuria korkeusvaihteluita. Näin saadaan vertailutietoa sekä 
perstuntumalla että painamalla mieleen jäännöshappitunnis-

timen ja kierrosluvun arvot sillä kierrosluvulla jossa on vielä 
häiriötä (Liian laihaa tai rikasta seosta.) esiintyy tasakaasulla 
ajettaessa. Homma kannattaa aloittaa alakierrosalueelta ja 
edetä hiljalleen varsinaisille käyttökierroksille. Kun tasakaa-
suasetukset ovat kunnossa on kiihdytysasetusten vuoro. 
Mieleen painettujen tietojen perusteella päätellään milloin on 
”syöttöä” lisättävä tai vähennettävä. (Rikastus/laihennus) 

Roheimmat säätäjät kiinnittävät tietokoneen tankin tai mitta-
ritaulun päälle säätöajon ajaksi ja siten ovat ruiskun tapahtu-
mien suhteen on-line-tilassa.
Se on kuitenkin turvallisuudelle vaarallista mutta useasti no-
peuttaa toimenpidettä kun virheisiin voi puuttua välittömästi 
eikä tarvita omaa muistia.
Tähän toimeen soveltuvat pitkällä akun kestolla varustetut, 
fl ash-muistilla varustetut miniläppärit. Säätöohjelmat sisäl-
tävät myös tapahtumien talteenottojärjestelmän (Logging) 
jolloin ajosuoritetta voidaan tarkkailla jälkeenpäin virtuaali-
sesti. Ja suorittaa säätöä sen antamien ohjeiden tai arvojen 
perusteella.
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Toistaiseksi on suoritettu säätötyötä 95-oktaanisella käyvälle 
bensiinimoottorille. RE85:n vuoro tulee myöhemmin.

Tähän mennessä on saavutettu seuraavaa: On löydetty ne 
raja-arvot joiden ulkopuolella pyörä ei käy eikä käynnisty. Si-
säpuolelle jäävän alueen kartoitus on surkeasti kesken. Tällä 
hetkellä tilanne on se että pyörä käynnistyy hyvin ja kiskoo 
varsin vahvasti keskialueella eikä syö enää repullista tulppia 
kymmentä testikilometriä kohden. Bensiiniä silti kuluu enem-
män kuin olisi suotavaa. 
Ruiskutuksen peruskartta alkaa olla hahmollaan mutta eri-
laisten rikastustoimintojen hallinta tuottaa päänvaivaa. Sa-
teen sattuessa on ollut mukava tehdä ruiskutuskarttoja ja 
-asetuksia virtuaalisesti sohvalla. Myös kadunvarsisäätö 
kahvilan terassilta käsin on ollut varsin mielekästä. Tämän 
vuoksi tukin alkuperäisiin äänenvaimentimiin kaikki alkupe-
räiset sisäkalut niin että kenenkään liiketoiminta ei häiriytyisi 
yhden säätäjän säätöjen meluisuuden vuoksi. Kolme metriä 
pitkästä sarjaporttikaapelista on ollut kovasti hyötyä.
Ohikulkijolla on riittänyt ihmettelemistä kun pyörä käydä röt-
köttää itsekseen kadun varressa ja siitä menee harmaa kaa-
peli kahvilan terassille. Kaukokäynnistin pitänee vielä asen-
taa ja langaton ohjelmointiyhteyskin olisi kätevä. Mitenkähän 
olisi lain tulkinta jos pyörää säätäisi ja käyttäisi olutterassilta 
muutaman metrin päästä vaan ei ajaisi?

Tietokonetta en ole asentanut pyörään, kuten jotkut nuo-
remmat ja taitavammat  kuljettajat, vaikkakin ajon aikana 
tapahtuva säätö olisi tehokkampaa kuin oman pään sisällä 
säilytettävä tieto koeajokierrokselta ja sen mukaan säätöjä 
tehden vasta matkan tauottua.
Homma on siis edennyt siten että ensin tehdään sivistynyt 
arvaus säätöjen suhteen, syötetään ne sytytys- ja ruiskutus-
yksikköihin, yritetään käynnistää, jos käynnistyy niin sääde-
tään tyhjäkäynti sopivaksi (tai ainakin sinne päin) ja laitetaan 
kypärä päähän sekä koitetaan kuinka liikkeelle lähtö onnis-
tuisi. Mikäli näin käy on riemukas olo ja keulan suunta isolle 
tielle. Siellä kokeillen erilaisia ajotiloja. Kun ilmenee häiriö 
käynnissä katsotaan että millä kierrosluvulla, kuinka suurella 
imukanavan paineella ja mikä oli jäännöshappitunnistimen 
näytön lukema. Sitten ajetaan jälleen tallille tai sen terassin 
kupeelle, avataan tietokone, muutetaan ruiskutuskarttaa 
pään sisäiseen muistiin talletettujen parametrien mukaan, 
laitetaan johto kiinni siihen järjestelmään jota säädetään ja 
siirretään laadittu tiedosto järjestelmään. 

Kerran vielä ja vielä kerran.
Järjestelmällisesti edeten ajo-säätö-ajo-periaatetta noudat-
taen pitäisi homma täsmentyä. Havaittavaksi on tullut että 
alkukankeuden jälkeen homma on edennyt nopeutuvalla 
tahdilla. Järjestelmässä on mahdollisuus kerätä suoritustie-
toja myös muistiin (logging) mutta se vaatii käynnissä olevan 
tietokoneen matkaan mukaan. Autojen virittämisessä voikin 
helposti tehdä näin mutta tässä tapauksessa veekakkosen 
rytyytys tappaisi perinteisen tietsikan hetkessä. 
Niitä asetuksia jotka vaikuttavat huonoilta ei kannata tallen-
taa tietokoneen muistiin mutta ne, jotka toimivat kannattaa 
ehdottomasti päivätä, nimetä ja tallentaa tietokoneen lisäksi 
myös näistä parhaat erilliseen muistiin vaikka muistitikulle.
Historia tuntee tapuksia jolloin tietotekniikka on pettänyt ja 
se viimeinenkin, edes jollakin lailla toimiva asetus, on lähte-
nyt kauas bittien taivaaseen. Voi tulla hetkeksi lamaantunut 
olo.

Megatune 2.25:n perusnäyttö jossa mittarit vasemmal-
ta ylhäältä alkaen kierrosluku RPM, kaasuläpän asento 0 
– 100%, suuttimien aukioloaika millisekuntia, työkiertojen 
määrä 0 – 100%, imukanavan ilmanpaine 0 – 100 kilopas-
calia, imuilman lämpötila kaasuläpän jälkeen F tai C -as-
teikolla valinnan mukaan, moottorin käyntilämpötila F tai C 
(ilmajäähdytteisessä koneessa sylinterikannen lämpötila) ja 
viimeisenä kokonaisrikastus prosentteina peruskartan ase-
tuksen lisäksi. Alareunassa pallukkarivi, vihreitä ja punaisia 
pyörylöitä, joka koneen käydessä ilmaisee jäännöshapen 
määrän pakokaasussa.

Varsinainen ruiskutuskartta kolmiulotteisena. Kartan jokainen 
piste ilmaisee ruiskutusmäärän prosentteina kierrosluvun ja 
ilmanpaineen funktiona. Jokaista kartan pistettä voidaan 
muokata moottorin käydessä jolloin saadaan välitön palaute 
siitä onko homma hanskassa. Tässä taulussa jäännöshappi-
mittari on samanlainen pallukkarivi kuin edellisessäkin tau-
lussa mutta pystyasennossa: mitä korkeammalle pallukat 
täyttyvät sitä rikkaampaa on seos ja sitä raskaammin moot-
tori käy. Karttaa pyritään säätämään siten että pallukoiden 
täyttyminen kullakin asetusarvolla rajautuisi vihreiden ja pu-
naisten pallukoiden välimaastoon. Sillä kohtaa moottori toi-
misi parhaiten. Ainakin likimain. 
Mittarikentässä on samoja mittareita kuin päätaulussa, li-
säksi muutamia ohjaavien arvojen näyttöjä joita voi vaihdella 
tarpeen mukaan.

TYYTYVÄISYYSTAKUU
Me ihmisolennot täällä maanpäällä oleilevat olemme erityi-
nen olentoluokka. Suurin osa edellämainitsemistani olen-
noista ovat tyytymättömiä joko jo menneisiin, parhaillaan 
oleviin tai tuleviin asioihin ja tapahtumiin. Nämä tyytymät-
tömät ihmisolennot usein ajattelevat elämän täällä maapal-
lolla olevan kuin kiusantekoa joltakin, kuin joku estäisi heitä 
nauttimasta elämästä ja sen iloista ja riemuista. Tai että he 
eivät saa tehdä mitä haluavat. Ja nämä edellämainitunlaiset 
ihmisolennot löytävät kiusantekijän, heidän ilonpilaajan tai 
riemunviejän aika usein, miltei lähes aina itsensä ulkopuolel-
ta. Näitä kiusantekijöitä on vaikka kuinka paljon ja joka tilan-
teessa. Otetaan esimerkiksi ilmasto täällä maanpäällä. Se on 
joko liian kylmä, liian kuuma, liian sateinen, liian paahtava. 
Kun on kaunis kesä, kärpäset pörrää tai itikat surisevat kor-

vien juurissa, perhoset kirmailevat heinäpellon yllä, pouta-
pilvet sinisenkirkkaalla taivaalla, tyytymättömät ihmisolennot 
löytävät jotakin tyytymättömyyttä tästäkin luonnon kauniista 
harmoniasta. Voiko sen ihanampaa olomuotoa olla kuin ke-
säinen luonto. Tai talvella kovalla pakkasella kun yöllä katse-
let tähtikirkasta taivasta esimerkiksi maaseudulla keskellä ei 
mitään, ah sitä mielen rauhaa, mutta tästäkin tyytymättömät 
ihmisoliot löytävät jotakin tyytymättömyyttä. Maailma on 
dualistinen eli kaksinainen tai pitäisikö sanoa kaksimiehinen 
ettei miespuoliset ihmisoliot saattaisi itseään tyytymättö-
mään olotilaan kyseisen sanan johdosta. Kuten huomaatte 
tyytymättömyyden aiheen voi löytää halutessaan mistä ta-
hansa, pienimmästäkin sanasta tai sanankäänteestä.

Esimerkin vuoksi yksi monista numeraalisista taulukosivuista. 
Tämä käsittelee erilaisia rikastustietoparametreja joilla ohja-
taan erilaisia rikkaampaa polttoaineseosta vaativia mootto-
rin toimintatiloja. Kuten perinteisen kaasuttimen toimintoihin 
verrattavia kylmäkäynnistysryypytystä, kiihdytyspumppua ja 
vastaavia toimintoja. Näihin taulukoihin asetettavat arvot on 
joko pääteltävä tai arvattava moottorityyppikohtaisesti. Siitä 
kertyy sitten sitä ns. kokemusta säätötyöstä. Haitaksi ei ole 
ymmärtää moottorin toimintaa teoriassa ja käytännössä.

Sytytysennakkokäyrä Ignitechin ohjelmassa. Tässä tapa-
uksessa käyrä on yksinkertaisuuden vuoksi yksiulotteinen 
kierrosluvun mukaan säätyvänä. Lisäksi säätöparametriksi 
voidaan ottaa kaasuläpän asentotunnistimen tieto jolloin 
käyrästöstä saadaan kolmiulotteinen kuten seuraavassa 
(IMG_4720) kuvassa. Sen lisäksi että 3D-kuvanto näyttää 
väreissä hyvältä sillä on merkitystä silloin kun mennään polt-
toaineseoksen minimirajoilla (laihalla) jolloin detonaatio (na-
kutus) on vaarana. Kaasunasentotunnistus muokkaa käyrää 
ikään kuin vauhdissa ja ennakoi ja ehkäisee detonaatiota 
antaen moottorista samalla parhaan mahdollisen hyötysuh-
teen.  

Huom! Edellä kuvattujen taulukkojen tiedot eivät ole missään 
suhteessa minkään moottorin toimintaan.  
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Maailmankaikkeus olisi paljon tyytyväisempi jos ihmisolen-
not ymmärtäisivät että täytyy olla mustaa jotta voi tuntea tai 
kokea valkoisen, täytyy olla kylmä jotta voi tuntea tai kokea 
lämpimän, täytyy olla sadetta jotta voi tuntea tai kokea sata-
mattomuuden, täytyy olla pimeää jotta voi kokea tai tuntea 
valoisuuden, mutta siitä huolimatta maailma ei ole musta-
valkoinen. Me ihmisolennot voimme, joudumme tai saamme 
tehdä valintoja päivittäin mielin määrin ja näistä valinnoista 
muodostuu tuleva elämämme, voimme itse, ja kannattaakin 
itse tehdä päätöksensä, koska siten päättää  itse onko tyyty-
väinen vai tyytymätön elämäänsä ja elämänsä eri tilanteisiin 
ja kokemuksiin, ja näin ollen ei voi eikä tarvitse syyttää ke-
tään tyytymättömästä olotilastaan.

Liikkuminen yleisillä teillä ja kaduilla. Siellä on jos jonkinlaista 
hiihtäjää ja viheltäjää ynnä muita tööttäilijöitä. Liian hiljaista 
vauhtia edellä ajavaa mummoa ja mammaa tai takapusku-
rissa viihtyvää tuunailijaa , tien keskiviivan haltijaa tai moot-
toritiellä vasemmankaistan omistajaa. Nämä edellämainitun-
laiset ihmisolennot suorastaan riivaavat yleensä tahallaan 
muita kulkijoita. Näin tyytymättömät ihmisolennot ajattele-
vat. Mutta annetaan kaikkien kukkien kukkia! Ei vastusteta 
luontoa eikä luonnonlakeja!
Teistä ja moottoriteistä pääsemmekin Vantaanjoen sillan 
kautta erilaisiin, eripituisiin ajoneuvoihin ja niiden ajokelpoi-
suuksiin  ja katsastusvaatimuksiin vaadittavien lain laatijoihin 
ja lain hyväksyjiin tyytymättömyytensä osoittaviin ihmisolen-
toihin. Nämä edellämainitut ihmisolennot ovat esittäneet tyy-
tymättömyytensä julkisilla nettisivuilla tämän vuoden alussa 
voimaan tulleisiin eräisiin ajoneuvoihin sovellettaviin lakeihin 
ja asetuksiin. Näiden edellämainittujen tyytymättömien ih-
misolentojen mielestä ennen ko. lakeihin  ja asetuksiin suh-
tautuminen katsatustoimipaikoilla oli paremmin koska niiden 
tulkinta oli vapaampaa ja riippui missä pitäjässä kulloinenkin 
ajoneuvon omistaja suoritutti katsatustoimenpiteen ja saa-
tettiin tyytyväiseksi tai joskus jopa tyytymättömäksi. Neuvot-
telu- eli ketjunsäätövaraa oli tyydyttävän paljon enemmän 
kuin tänäpäivänä. Mutta mitä sitten tapahtui kun tyytyväinen 
ajoneneuvon omistaja poistui vieraisiin pitäjiin pitämään iloa 
ja riemua oman pitäjän samasta syystä tyytyväisinä olevi-
en tovereiden kanssa  ja kohtasi tiellä eri pitäjissä liikkuvan 
partiopoliisin joka ei ollutkaan tyytyväinen ajoneuvon kat-
sastustoimenpiteen suorittaneeseen katsatusviranomaisen 
toimintaan. Partiopoliisi suoritti teon joka teki vieraan pitä-
jän ajoneuvojen omistajista tyytymättömiä. Ja jos nämä sil-
lä hetkellä jälleen tyytymättömät ajoneuvonomistajat olivat 
tyytymättömiä partiopoliisin toimintaan, he voisivat tehdä 
valituksen partiopoliisista joka oli tullut tyytyväiseksi omasta 
mielestään päivän tyytyväisesti suoritetusta teosta. Ei aut-
tanut vieraan pitäjän jälleen tyytymättömiksi tulleiden tove-
rien selitykset, että, jotta, mutta, koska kun tämä ajoneuvo 
on tyytyväisesti katsastettu edellisenä päivänä papereiden 
mukaisesti. Tyytyväinen partiopoliisi tulkitsi lakia kuten lakia 
tulkitaan eli joko tyytyväisesti tai tyytymättömästi. Riippuen 
siitä kenen silmillä asiaa katsoo.

Villinlännen tarinat ja tapahtumat jotka kertoivat intiaaneista, 
uudisraivaajista, ja ratsujoukoista joita nähtiin televisiosta ja 
luettiin sarjakuvista kuten Tex Willeristä, tuntuivat minustakin 
pikkupoikana kivoilta, ja joita tyytyväisenä katselin ja lues-
kelin, mutta en silloin vielä ymmärtänyt että todellisuudes-
sahan silloin aikoinaan noissa tapahtumissa tuhottin lähes 
kokonaan Amerikan alkuperäiskansa. Ehkä silloinkin olisi 
ollut parempi jos molemmat osapuolet olisivat noudattaneet 
kirjoitettuja sopimuksia joka reservaatin suhteen samalla 

tavalla, eivätkä ratsujoukkojen komentajat olisi käyttäneet 
mielivaltaansa kivääreinensä ja pitkäkuonoinensa eri reser-
vaateissa. Ja siten olivat vielä nämä pistoolisankarit jesse 
jamekset, bili lei..eiku bili thö kitit ja muut sellaiset jotka olivat 
olevinaan lain ulkopuolella ja saivat omasta mielestään teh-
dä mitä halusivat.
Kumpi vaihtoehto on parempi, se että laki on yksiselitteinen 
ja että sitä noudatetaan kirjaimellisesti vai että laki on moni-
selitteinen ja sitä noudatetaan ja sovelletaan eritavalla eri 
pitäjissä tai vain niin että toinen osapuoli tai vain jotkut nou-
dattavat sitä. Molemmat vaihtoehdot aiheuttavat ihnisolen-
noissa sekä tyytyväisyyttä että tyytymättömyyttä. Ja näinhän 
on että parhaat tai pahimmat arvostelijat löytyvät ihmisolen-
noista jotka eivät ole olleet periaatteessa minkäänlaisessa 
tekemisessä kyseessä olevan asian kanssa. On helppo huu-
della jälkikäteen, miksi noin teitte? Olisitte tehneet näin! Tai 
näin minä olisin ainakin tehnyt! Tai olisitte antaneet kaiken 
olla ennallaan. Ja kyseessä oleviin laki- ja sääntömuutok-
siin saattoi esittää tyytyväisyytensä tai tyytymättömyytensä 
jo aikaisessa esittely- ja kannanottovaiheessa. Sana oli va-
paa, mutta silloin kiinnostus ko.asioihin oli vähäinen, jostakin 
syystä! Ajateltiin ehkä että kyllä joku hoitaa ne kuntoon!

Palataksemme nuoli- ja luotisateista ja pitkäkuonoista pit-
käkeuliin ja tämän ajan maailman kiertoon, mielestäni kaikki 
voivat olla tyytyväisiä olemassa oleviin lakeihin ja asetuk-
siin, jotka koskevat edellämainittuja pitkäkeulaisia ja mik-
sei myöskin lyhytkeulaisia, jäykkäperäisiä tai jousiperäisiä 
kaksipyöräisiä moottoriajoneuvoja. Se on valtava työmäärä 
mikä on tehty jotta tämän hetkiset rakentelumuutokset ovat 
laillisesti mahdollisia ihmisolennoille täällä Suomessa. Olisi-
ko parempi että ko. säännöt olisivat samankaltaiset kuin 20 
vuotta sitten. Joidenkin ihmisolentojen mielestä, kyllä!
Ja kuten ennenkin olen todennut asiat eivät tapahdu itses-
tään vaan jonkun tai joidenkin täytyy ne järjestellä, tehdä ja 
viedä eteenpäin. Ja toinen seikka on se peiliin katsominen, 
josta olen ennenkin maininnut. Kun tarpeeksi kauan ja usein 
katsoo sinne, tyytymättömän olotilan syy selviää sieltä var-
masti kaikille aikanaan!
Suuri Kiitos kaikille ko. lainlaatimisessa mukanaolleille,  avus-
tajille ja avustajien avustajille, myös kaunis kiitos tyytyväi-
sille? viranomaisille ennakkoluulottomasta suhtautumisesta 
asiaan. Kiitos kaikille tyytyväisille ja tyytymättömille ihmis-
olennoille että jaksoitte lukea tämän. Näissä lakiasioissa ei 
voi antaa etukäteen  tyytyväisyystakuuta 100-  prosenttises-
ti, koska lakihan on niin kuin se luetaan / tulkitaan, valitetta-
vasti. Tämä asia on tullut meille erittäin selväksi!.
Hymyilkää elämälle, niin elämä hymyilee teille!. Nauttikaa 
elämästä koska se on ihmeellistä ja ihanaa. Aina.

Muistiinmerkitsi  Ole W

ps
Toivottavasti uuden lain tulkitseminen ja soveltaminen ei 
tapa yli 2-metrin Suomi-choppereita ja ei alkuperäisiä jäyk-
käperäisiä kaksipyöräisiä moottoriajoneuvoja jarrutestin 
vaatimuksen takia sukupuuttoon.

MMAF kauppa
Tuotteita on myytävänä tapahtumissa joihin MMAF osallistuu, 
netissä http://shop.mmaf.fi  ja Bomber-Shopissa Sahaajankatu 43, Helsinki.

Vetoketjuhupparit
Uusilla printeillä ja vetoketjuilla varustettu huppari!
Netissä ja shopissa 55,-
Tapahtumissa 50,-

Paitamyynnillä kerätään pääomaa harrastuksemme edunvalvonnan eteen tehtävän työn tarpeisiin, senttikään ei siis mene hukkaan.

MMAF uudet 

support-tuotteet 

nyt myynnissä! 

T-paidat
Uusilla printeillä T-paita, 
nyt myös naisten malli.
Netissä ja shopissa 19,90 
Tapahtumissa 20,-

Kangas-
merkki 
5,-
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Smoton jäsenedut 2010 
Kaikki vuoden 2010 jäsenedut löytyvät sivulta www.smoto.fi  ”jäsenedut”-napin alta. Jäsenetuja on tarjolla mm seuraavista 
tuotteista ja palveluista Laiva-alennukset (3), matkailu ja majoitus (11), kartat ja muut painotuotteet (1 ), ajovarusteet (3 ), muut 
motoristiedut (4). Alla laivareitit, joille Smoton jäsenedut ovat voimassa. 

FINNLINES MATKUSTAJALIIKENNE 2010
HELSINKI – TRAVEMÜNDE
HELSINKI – GDYNIA
HELSINKI – GDYNIA – ROSTOCK
NAANTALI – KAPELLSKÄR
MALMÖ – TRAVEMÜNDE

ECKERÖ LINE 2010
HELSINKI – TALLINNA – HELSINKI

RG LINE 2010
VAASA - UUMAJA - VAASA

TALLINK JA SILJA LINE JÄSENEDUT 2010
HELSINKI – TALLINNA – HELSINKI

RUOTSIN LIIKENNE - vihreillä lähdöillä
TURKU – TUKHOLMA – TURKU
HELSINKI – TUKHOLMA – HELSINKI

CLUB ONE -YHTEISTYÖSOPIMUS:
RUOTSIN LIIKENNE (pois lukien vihreät lähdöt) JA
BALTIC PRINCESS RISTEILYT

Tapahtumia 2010
10.7 Joutsa Chopper Show
24.7 Thunder Machine Bike Show
21.8 Turku Custom Show
28.8 Mansen Mäntä Messut

Löydät nämä ja muut tapahtumat MMAF:n kalenterista 
www.mmaf.fi . Kaikki keskustelutaululle rekisterityneet 
voivat lähettää tapahtumia MMAF:n kalenteriin. Toivee-

na on, että kalenterissa olisi nimenomaan prätkien ra-
kenteluun liittyviä tapahtumia; swappeja, näyttelyitä jne. 
Jos tapahtumasi puuttuu listasat voit siis lisätä sen itse 
MMAF:n kotisivujen kautta. 

Tulossa kesän aikana 
nettikauppaan
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