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Puheenjohtajan palsta
Juha Vengasaho

Talvi tulee oletko valmis? Nyt on taas se aika kun moni harrastaja pähkäilee viimeistään ajokkinsa talviteloille laittamis-
ta. Mietitään mahdollisesti säilytyspaikkaa, miten nykyistä pyörää ”päivitetään” kaudelle 2013 vai rakennetaanko ken-
ties kokonaan uudelleen. Tyylisuuntia on monia, kuten myös meitä harrastajia. Joku rakentaa bobberia toinen choppe-
ria tai sitten vaikka street fighteria, cafe raceria jne. Joku tekee kaiken itse, toinen taas teettää kaiken - mahdollisuuksia 
on monia.

Jos äänistä puhuttiin keväällä, kesällä ja alkusyksystä puhuttiin sitten mahdollisesta vuosikatsastuksen tulemisesta. 
Jyrkkä ei kanta lähti Suomesta Brysseliin, mutta katsotaan miten käy, toivotaan asian hautautumista. Aiheesta paljon 
paljon lisää toisaalla lehdessä.

Nyt vain odottelemaan uutta vuotta & uutta kautta :) 
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Joutsa Chopper Show 
Teksti Petri Suuronen
Kuvat Santtu Ahonen 

Joutsassa järjestettiin lauantaina 7.7.2012 rakennettujen 
ja muunneltujen moottoripyörien ride-in -näyttely. Sulas-
sa sovussa toinen toistaan hienompien prätkien kanssa 
esille pääsivät myös rakennetut autot. 

Tapahtuman kävijämäärä oli erittäin runsas, porukkaa 
oli nimittäin paikalla tuhatmäärin. Asiaan ei voinut olla 
vaikuttamatta  kyseiselle päivälle sattunut todella kaunis

 ilma, mikä oli omiaan houkuttelemaan sekä näyttely-
kaluston että -vieraat runsaslukuisina mestoille. 

Seuraavilla sivuilla tapahtumassa kameran kennolle 
tarttuneita fiilisotoksia sekä esittelyssä 2-pyöräisten 
luokkien palkitut.  
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Joutsa Chopper Show palkitut

2. Toni Kauvo

3. Pewe Maaranen

Bobber:

1. Kaivola

2. Kai Kokkinen

3. Samuel Heikkinen

Custom:

1. Sami
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Chopper:

1. Anne Nyman 

2. Jude

3. Savolainen

H-D Chopper: 

1. Mutu

2. Mikko Leivo

3. Jyrkkä
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Bicycle:

1. Viljami Haapala

Tuomariston Valinta:

1. Törkkis
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MMAF ja Woikoski yhteistyöhön
MMAF ja Woikoski ovat sopineet yhteistyösopimuksen, joka koskee kaasuja ja hitsaustarvikkeita.   MMAF:n jäsenet 
saavat huomattavan alennuksen yleisimmistä kaasuista, kaasupullojen vuokrasopimuksista, hitsauskoneista ja 
-tarvikkeista. Saadaksesi alennuksen sinun on esitettävä ensimmäisellä asiointikerralla joko voimassaoleva MMAF:n 
jäsenkortti tai kuitti maksetusta jäsenmaksusta. 
Lisäksi Woikoski tulee olemaan apuna myös hitsaukseen liittyvissä projekteissa ja MMAF:n jäsenten koulutuksessa.

Woikoski on suomalainen kaasualan yritys, joka täyttää tänä vuonna 130 vuotta. Kaasujen lisäksi  tuotevalikoimaan 
kuuluvat laadukkaat hitsauskoneet ja –tarvikkeet. Woikoski tuo maahan EWM:n hitsauskoneita, Hyundain hitsauslan-
koja, Kayserin paineensäätimiä sekä Elgan hitsauslisäaineita. Uusina tuotteina ovat Kjellbergin plasmaleikkauslaitteet, 
Trafimetin polttimet ja Rywalin hitsausmaskit.  Woikosken jakeluverkosto on laaja, yrityksellä on Suomessa 9 omaa 
toimipaikkaa ja yli 170 jälleenmyyjää. Katso lähin www.woikoski.fi.

MMAF:n jäsenet saavat seuraavat alennukset Woikosken tuotteista. 
Alennukset lasketaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan.

Kaasut:

A010101 Happi pullossa/patterissa, teollinen -30 %
A030101 Asetyleeni pullossa    -30 %
A040101 Argon pullossa, teollinen   -30 %
A050101 Hiilidioksidi pullossa, teollinen  -30 %
A11010103 SK-18 pullossa    -30 %
A11010102 Awomix pullossa    -30 %
A11010105 SK-25 pullossa    -30 %
A070101 Typpi pullossa, teollinen   -30 %
A020101 Paineilma pullossa, teollinen  -30 %
A109101 Dityppioksidi pullossa, teollinen  -30 %

Käyttöoikeustodistukset:

Käyttöoikeustodistukset Woikosken omistamiin kaasupulloihin saa 
alennettuun hintaan seuraaville käyttöajoille. 

Käyttöaika 3 vuotta -30 % / pullo 
Käyttöaika 5 vuotta -30 % / pullo
Käyttöaika 8 vuotta -30 % / pullo
Vuorokausivuokra kulloinkin voimassaolevan hinnaston netto. 

Tarvikkeet ja laitteet -25 % (ei koske kampanjatuotteita)

Siirtokustannukset ovat paikkakuntakohtaisia.
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Pohjoismaiden suurin rakennettujen moottoripyörien 
in door -näyttely Petrol Circus jakaa tuhansilla euroilla 
tuotepalkintoja sekä 10 000 € riihikuivaa rahaa näyttelyn 
taidokkaimmille rakentajille Helsingin Messukeskukses-
sa 1.-3.2.2013.

Moottoripyörien rakentelu Suomessa ja maailmalla on 
jo niin suosittua, että MP-messujenkin on aika taipua 
ajan henkeen. Perinteinen MP tapahtuma jaettiinkin 
kahtia niin, että maahantuojat edustavat uusien pyörien 
myyntinäyttelyä kuten ennenkin, mutta toisen puolen 
kokonaisuudesta vastaa Petrol Circus Custom Bike 
Show kustomoiduilla moottoripyörillä. Käytännössä tilat 
jakaantuvat niin, että maahantuojat pitävät kalustonsa 
hallissa 6 ja Petrol Circus saa uuden halli 7:n käyttöönsä. 
Tälläistä messukonseptia noudatetaan jo muualla maail-
massa, kuten Veronassa Italiassa, jossa järjestetään yksi 
isoimmista messuista Euroopassa.
 
Petrol Circus pitää sisällään kaikkea mahdollista raken-
teluun liittyvää, mutta kirkkaimpana tähtenä on listassa 
rakennettujen moottoripyörien näyttely. Te moottoripyö-
rien raskaan sarjan vääntäjät olette tässä avainasemas-
sa. Jotta saamme tulevaisuudessa tätä kokonaisuutta 
kasvatettua ja kehitettyä, on tärkeää näyttää, minkälais-
ta osaamista meillä täällä Suomessa on. Siksi toivon, 
että kaikki te ottaisitte rohkeasti osaa tähän näyttelyyn 
piittaamatta siitä, mikä on joskus ollut esillä näyttelyissä 
tai projektin keskeneräisyyteen katsomatta. Suurelle 
osalle messuyleisöä pyörät ovat ennen näkemättömiä ja 
alan harrastajat tietävät, että hienon pyörän yksityiskoh-
tien tarkasteleminen paikan päällä on palkitsevampaa 
kuin pelkät kuvat. Aina löytyy jotain uutta. Maailmalla 
pohjoismainen pyöräkulttuuri on ihailtua ja matkittua. 
Yhteistyöllä me voimme vakiinnuttaa Petrolin osaksi MP-
messuja ja rakentaa siitä kovatasoisen kansainvälisen 
näyttelyn kotimaahamme.

Jokainen näyttelyyn pyörän tuonut henkilö saa kahdet 
rannekkeet näyttelyyn sekä VIP- passin erikseen raken-
telijoille varattuun loungeen. Siellä voi tavata ystäviä, 
vaihtaa kuulumiset, kaataa virvokkeita kurkkuun ja ren-
toutua vaikka saunoen. 

Näin sisäpiirin tietona, yksi rakentelumaailman kovim-
mista sankareista, Jesse James, tulee viettämään aikaa 
näyttelyssä muiden kävijöiden seassa. Hän on tunnus-
tanut diggailevansa pohjoismaista pyöräkulttuuria, joten 
näyttelyyn osallistujilla on hyvä tilaisuus tulle heittämään 
juttua omasta prätkästään. Niille vielä tiedoksi jotka 
empivät osallistumista sen takia, että ajoneuvo on jo 
ollut esillä: tuomaristo koostuu enimmäkseen ulkolaisis-
ta rakentajista kuten Jesse Jameksesta. Nämä tuomarit 
eivät ole koskaan ennen käyneet Suomessa tai nähneet 
prätkääsi. 

Näyttelystä voidaan puhua isoilla kirjaimilla vasta kun 
jyvät on nokittu pinoihin ja palkinnot jaettu. Näyttelyn 
parhaille on luvassa maineen ja kunnian lisäksi myös rut-
kasti tuotepalkintoja työkaluista varusteihin. Näyttelyssä 
ei tulla jakamaan kromattuja muovisia palkintokuppeja 
vaan aitoa riihikuivaa 10 000€. Voittajat saavat käyttää 
palkintorahansa mihin ikänä tahtovat, se on vähintä mitä 
me voimme tarjota.

Joten nyt ilmoittautumisia vaan sisään osoitteesta www.
petrolcircus.fi 

Nähdään Petrol Circuksessa helmikuun ensimmäisenä 
viikonloppuna.

(Kirjoittaja on mukana järjestämässä Petrol Circusta)

Teksti: Andy Niemi
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Sähköpyörän rakentamisesta
Teksti ja kuvat Jarkko Santala

Rakensin kesällä 2012 sähkömoottoripyörän. Aihioksi 
ostin vuosimallin 1987 Kawasaki GPX750R:n, jonka nok-
kaketju oli katkennut. 

Tilasin ensin sähkömoottorin ja ohjaimen tilpehöörei-
neen Yhdysvalloista. Myöhemmin kokeiltuani pyörää 
lyijyakuilla tilasin Tsekistä litium-akut ja Kiinasta lopulta 
parikin laturia. Noin kuukaudessa pyörä oli konvertoitu ja 
muutoskatsastettu ensimmäisellä yrittämällä.

Sähkömoottori

Valitsemani moottori oli Mars Electricin (nyk. Mote-
nergy) ME1003, joka on harjallinen tasavirtamoottori 
ja sellaisena varsin yksinkertainen laitos. Hiilien vaihto-
väliksi ilmoitetaan 1500 tuntia ja hiilisarja maksaa noin 
sata dollaria, joten suuresta huoltohinnasta ei ole kyse. 
Hiilien vaihto on myös helppoa. Moottorin pää vain auki 
ja uudet hiilet pidikkeineen sisälle.

ME1003 on tehokkaampi malli ME0709-moottorista ja 
terästetty kestämään 200 A jatkuvaa virtaa. Moottorin 
nimellinen käyttöjännite on 72 volttia. Jatkuvaksi tehoksi 
ilmoitetaan 11.5 kW, joka lukee myös moottorin piirustuk-
sissa sekä nyttemmin rekisteriotteessa.

Moottori on mitoiltaan noin 20x20 cm ja painaa noin 20 
kg. Sen kiinnittäminen pyörään oli helppoa ja tapahtui 
yksinkertaisella levyllä. Hommaa helpotti se, että al-

kuperäiset moottorin kiinnikkeet olivat aihiossa hyvillä 
paikoilla ja ketjun sai helposti suoraan. Levyn valmisti 
Hydroala Oy Porissa. Eniten ongelmia tuottivat sopivien 
tuumapulttien löytäminen ja ennen kaikkea tuumako-
koisen kiilauran tekeminen rattaaseen. Varsinainen ratas 
löytyi ketjupyöriä myyvästä liikkeestä ja suurin piirtein oi-
kean kokoinen reikäkin siihen järjestyi, mutta tarvittavan 
kiilauran tekemiseksi löysin vasta melkoisten etsintöjen 
jälkeen Isevat Oy-nimisen yrityksen Espoon perukoilta. 
Heillä oli tarvittavat työkalut tähän tehtävään.

Ohjain

Ohjaimen valitsin moottoriin sopivaksi. Kohtuullisen 
edullinen Alltrax AXE7245 -ohjain on sekin käyttöjän-
nitteeltään nimellisesti 72 volttinen. Maksimissaan 
se suostuu käynnistymään 90 voltin jännitteellä. Vä-
hempääkin voi toki käyttää ja Alltraxilta saa pienempiä 
ohjaimia edullisemmin. Maksimivirta tällä ohjaimella 
on 450 ampeeria. Näistä luvuista voidaan myös laskea 
ohjaimen hetkelliseksi teoreettiseksi tehoksi 90 V * 450 
A = 40.5 kW. 

Käytännössä tähän ei päästä mm. moottorin hyötysuh-
teen vuoksi. Sähkömoottoreiden hyötysuhde on kuiten-
kin huomattavasti parempi kuin polttomoottoreiden. 
ME1003-moottorin hyötysuhteeksi ilmoitetaan 0.88, 
eli vain 12% tehosta menee hukkaan pääosin lämpönä. 
Hukkalämpö tulee ottaa huomioon suunnittelussa, eikä 
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sen haihtumista saa estää. Moottorissa on sisäänraken-
nettu tuuletin, jonka toimintaa voi halutessaan tehostaa 
lisäämällä ulkoisen puhaltimen. Kannattaa kuitenkin 
ottaa huomioon, että vedestä moottori ei erityisemmin 
pidä. Ottoilman suodattaminenkaan ei olisi pahitteeksi.

Akut

Rakensin ensin pyörän kasaan vanhoilla UPS-laitteen 
lyijyakuilla. Tämä osoittautui kuitenkin toimimattomak-
si ratkaisuksi. Kyseisillä akuilla pääsi vain muutaman 
kilometrin matkan ja senkin kävelyvauhtia. Hommasta oli 
kuitenkin se hyöty, että sain testattua kaikki muut kom-
ponentit, moottorin kiinnityksen ja voimansiirron ennen 
kuin ryhdyin tilaamaan kalliita litium-akkuja.

Uudet akut pantiin tilaukseen Tsekeistä (ev-power.eu). 
Tilasin aluksi 24 kpl ja myöhemmin yhden lisää, koska 
havaitsin sille olevan vielä jännitettä laturin puoles-
ta. Lopulliseksi akustoksi muodostui siis 25kpl 40 Ah 
LiFePO4-akkuja malliltaan CALB SE40AHA. Koko 25 
kennon litium-akusto painaa noin 45 kg. Kaiken kaikkiaan 
katsastuksessa kävi ilmi pyörän laihtuneen konversiossa 
60 kg. Alkuperäinen omapaino oli papereissa 230 kg ja 
nyt paino on 170 kg. Tilaa jäi runsaasti, joten nykyisten 
akkujen lisäksi voisi ostaa toisen satsin samanlaisia tai 
vaihtaa akut 60 tai 70 Ah kennoihin. Nykyisellä 40 Ah 
akustolla toimintasäde on noin 40 km, mutta kapasi-
teettia kasvattamalla ei 100 km matka olisi ollenkaan 
epärealistinen. Virtaa kuluu eniten maantiellä ja vähiten 
kaupungissa. Kulutus on noin 70 Wh/km.

Mitään varsinaista ns. BMS:ää eli akkujenhallintajär-
jestelmää pyörässä ei ole, vaan akut on ennen käyttöä 
tyhjennetty 2.7 volttiin, minkä jälkeen niitä on ladattu 
ainoastaan yhdessä. Koska akkuja ei kuormiteta muuten 
kuin yhtenä kokonaisena akustona, ne myös tyhjenevät 
yhdessä. Eli kun menovesi alkaa loppua, hiipuu vauhti 
pikkuhiljaa ja lopulta kaikki kennot ovat samassa jännit-
teessä, eikä pyörä enää liiku minnekään. Kennot suo-
jaavat näin toisiaan eikä muuta valvontaa tarvita. Vas-
taavasti latausvaiheessa akusto ladataan aina yhdessä 
3.5 volttiin per kenno eli 25 kennolla 87.6 volttiin. Näin 

ne täyttyvät tasaisesti ja lataus päättyy ensimmäisten 
kennojen täyttyessä. 

Kennoissa on aina hieman kapasiteettieroja, mutta akus-
tosta ei koskaan saada enempää virtaa irti kuin heikoim-
masta kennosta. Monet suosivat ns. BMS:ää, joka toimii 
niin, että akut ladataan tavalla tai toisella piripintaan. 
Tämän voisi kuvitella olevan hyvä ajatus. Heikoin kenno 
kuitenkin määrää sen, milloin virta loppuu, ei siitä ole lop-
pujen lopuksi mitään hyötyä. Haittaa sen sijaan on. Jos 
akkujen erot tasataan yläpäässä, käy niin, että purkuvai-
heessa jokin kennoista tyhjenee ennen muita. Mikäli jokin 
kenno imee huomaamatta itsensä täysin kuiviin, ei se ole 
enää mitenkään pelastettavissa.

LiFePO4- eli litium-rauta-fosfaatti-akut toimivat niin, 
että niiden alin suositeltu jännite on 2.5 volttia ja näiden 
CALB-merkkisten kennojen ylin on 3.6 V. Akut siis saa 
purkaa 2.5 volttiin ja ladata 3.6 volttiin. Suositeltavaa on 
kuitenkin jättää hieman marginaalia, jolla sekä suoja-
taan kennoja että pidennetään niiden elinikää. Jännite ei 
kuitenkaan laske tasaisesti, eikä siitä voi päätellä kennon 
varaustilaa. Kaikki, mitä olet oppinut akuista pelatessasi 
lyijyakkujen kanssa, kannattaa siis unohtaa välittömästi. 
Kun litium-kenno ladataan täyteen ja lataus keskeyte-
tään, sen jännite laskee 3.4 voltin tienoille. Kun kennosta 
otetaan virtaa, sen jännite laskee, mutta jännite laskee 
alle 3 voltin vasta, kun akku on lähes tyhjä. Lisäksi kuor-
mitustilanteessa jännite laskee 10-20%. Litium-akkuja ei 
myöskään tarvitse virkistää lataamalla tyhjästä täyteen 
tai yliladata kennon herättämiseksi. Ne eivät juuri tyhje-
ne itsekseen, eikä niillä ole minkäänlaista muisti-ilmiötä. 
Päinvastoin akku kestää pidempään, jos sitä ei koskaan 
päästä tyhjäksi.

Mittaristo

Koska jännitettä ei voi käyttää luotettavana mittarina 
akuston varaustasosta, on keksittävä jotain muuta. 
Paras tapa on asentaa heti ensimmäiseksi akuston mii-
nusnavalta tulevaan johtoon ns. shunt eli vastus, jonka 
eri päiden väliltä mittaamalla voidaan päätellä shuntin 
läpi kulkevan virran määrä. Tähän mittaukseen sopiva 
laite on esimerkiksi Cycle Analyst (www.ebikes.ca/drain-
brain.shtml), jota käytän itsekin. Se osaa mitata shuntin 
läpi kulkevien ampeerituntien ja myös kilowattituntien 
määrään. Ampeeritunnit tai kilowattitunnit on ainoa toi-
miva mittari, jolla voidaan seurata paljonko ”tankkia” on 
jäljellä. Kun nollaan laskurin latauksen jälkeen, voin ajaa 
kunnes 40 Ah tai noin 3200 kWh on kulunut. Lisäksi oh-
jain on rajoitettu 50 volttiin, jotta kennoja ei saa ajettua 
tyhjäksi. 50 volttia vastaa 2 volttia per kenno ja tämän ne 
vielä todistetusti kestävät. Kuorman poistuttua ne pon-
kaisevat kahdesta voltista takaisin sallittuun 2.5 volttiin. 
Turhaan akkuja ei luonnollisesti kannata kiusata.

Laturi ja lataaminen

Hankin pyörään ensin 6 ampeerin (KP-E 600 W) ja sitten 
20 ampeerin (KP-K 2000 W) laturin Kiinasta (evassemb-
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le.com). Laturit on tehtaalla säädetty niin, että ne lataa-
vat akuston 87.6 volttiin (eli 3.5 volttiin per kenno), minkä 
jälkeen lataus katkeaa automaattisesti. On hyvä ottaa 
huomioon, että aivan jännitteen ylä- ja alapäässä sisään 
saatavan tai ulos otettavan virran määrä on mitätön. On 
siis turhaa ladata CALB-kennoja yli 3.5 voltin tai päästää 
niitä alle 2.7 voltin, koska siellä ei juuri mitään kapasi-
teettia ole. Korkeintaan akku vahingoittuu ja sen elinikä 
lyhenee.

LiFePO4-akut ovat varsin turvallisia käyttää. Jos kennot 
ovat ehjiä, ei niitä purkamalla voi saada juurikaan va-
hinkoa aikaan - ylipurkaus tosin rikkoo akun lopullisesti. 
Lataus on kriittisempi, sillä jos kennoja rajusti ylilataa 
saattavat ne poksahtaa auki räjähdyksenomaisesti. Tulta 
ja tappuraa ei yleensä ole välittömästi odotettavissa, 
mutta auki räjähtänyttä akkua ei kannata jättää oman 
onnensa nojaan hetkeksikään. Se voi syttyä itsekseen ja 
palaa hyvinkin kuumalla liekillä. Rikkoutuneesta akusta 
kannattaa hankkiutua asiallisesti eroon nopeasti. Käytön 
aikana suurin riski lienee huonoissa liitännöissä kennojen 
tai muiden komponenttien välillä. Huono liitos saattaa 
kuumentua ja sytyttää tulipalon.

Tehon määräytyminen

Yksinkertaistettuna maksimiteho määräytyy kaavalla 
voltit kertaa ampeerit. Esimerkiksi 80 voltin lepojännit-
teellisen akuston ja 450 ampeerin ohjaimen teoreetti-
nen maksimiteho olisi 36 kW. Käytännössä asiat eivät 
kuitenkaan ole niin yksinkertaisia. Jokainen komponentti 
(akusto, ohjain ja moottori) rajoittaa sekä jatkuvaa että 
huipputehoa.

Kennoille on yleensä annettu kaksi purkunopeutta, jotka 
ilmaistaan C-arvoina. Yksi C on akun kapasiteetti ampee-
ritunteina. Esimerkiksi 40 Ah akuissa 1C purkunopeus 
tarkoittaa 40 A virtaa. Hyvistä kennoista voidaan ottaa 
virtaa jatkuvasti noin 5C luokkaa ja maksimi saattaa olla 
jopa 10C. 40 Ah kennoilla nämä tarkoittavat 200 A ja 
400 A virtoja. Aivan 10C luokkaan ei kannata välttämättä 
mennä. Hitaammin purkaessa akuista saa enemmän irti 
ja ne kestävät pidempään. Lisäksi tulee ottaa huomioon, 
että mitä enemmän virtaa kennoista ottaa, sitä enem-
män niiden jännite samalla laskee. Tämä lasku on 10% 
luokkaa ja vaikuttaa suoraan käytettävään tehoon. Mitä 
isompi tai parempi kenno, sitä pienempi lasku samalla 
ampeerimäärällä.
Ohjaimille ilmoitetaan myös jatkuva ja maksimiteho. 
Tässä ei ole sen kummempaa mystiikkaa, mutta jatku-
vaa tehoa ei kannata pitkäksi aikaa ylittää. Tehokkaam-
piin ohjaimiin saa nestejäähdytyksen, jolloin saadaan 
isommat ampeerimäärät käyttöön pidemmäksi aikaa. 
Ohjaimen tehonhukka ei ole oleellinen.

Moottorit ovat hyötysuhteeltaan hieman alle 90% 
luokkaa eli ainakin kymmenesosa moottorin saamasta 
tehosta muuttuu suoraan lämmöksi. Myös moottoreille 
ilmoitetaan jatkuva ja hetkellinen maksimiteho, jonka ne 

rikkoutumatta kestävät. Mikäli moottoriin lisää lisäjääh-
dytystä puhaltimella, saattaa jatkuva tehonkestokin 
parantua. Lisäjäähdytys auttaa moottoria eniten juuri 
silloin, kun sen oma sisäinen tuuletin toimii heikoimmin 
eli kierrosten ollessa alhaalla vaikka juuri tällöin ampee-
rimäärät saattavat olla suurimmillaan ja siten hukkaläm-
möntuottokin kovin.

Yhteenvetona jatkuva teho määräytyy alimman nimittä-
jän mukaan eli käytännössä yleensä moottorin mukaan. 
Huipputeho voidaan laskea vaikka näin:

(kennojen jännite kuormitettuna) * (kennojen määrä) 
* (ohjaimen maksimiteho) * (moottorin hyötysuhde) = 
(maksimiteho)

Esimerkiksi: 

3 V * 25 * 450 * 0.88 = 29.7 kW

Käytännössä akkujen säästämiseksi ohjaimen maksimi-
tehoa voi olla järkevä rajoittaa. Itselläni olen laskenut sen 
300 A tasolle.

Akusto ja sen kesto

Akuston kapasiteetti ilmoitetaan kilowattitunneissa ja 
lasketaan kertomalla akuston jännite Ah-kapasiteetilla. 
Mikäli akut ovat sarjaankytkettyinä, määräytyy ampeeri-
tuntimäärä yhden kennon mukaan. Esimerkiksi omassa 
pyörässäni 25kpl 40 Ah kennoja tuottavat noin 83 voltin 
lepojännitteen. Tämä kerrottuna 40 ampeeritunnilla 
vastaa lukemaa 3320 kWh. Cycle Analyst kertoo suoraan 
pyörän kulutuksen muodossa Wh/km, jolloin voimme 
laskea kantomatkan jakamalla kWh-lukeman Wh/km-
kulutuksella. Oma pyöräni on vienyt noin 70 Wh/km eli 
3320 kWh akustolla tämä vastaisi noin 47 kilometrin 
kantomatkaa. Käytännössä tästä voidaan vähän jäädä, 
koska kuormittaessa akuston jännite laskee ja samalla 
laskee siis myös akustosta otettavissa olevan sähkön 
määrä. Lisäksi kulutukseen vaikuttaa nopeus. 100 km/h 
nopeudessa pyöräni kulutus on noin 100 Wh/km eli 
täydellä nopeudella pääsee vain kolmisenkymmentä 
kilometriä.
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Jos joku ei ole asiaa vielä huomannut, määräaikaiskat-
sastus on ollut voimakkaasti tapetilla muutaman kuu-
kauden ajan. Euroopan komissio julkaisi heinäkuun puo-
lessa välissä direktiiviehdotuksen, jossa esitettiin kaikille 
motorisoiduille kaksipyöräisille määräaikaiskatsastusta. 
Jos direktiiviehdotus tulee hyväksytyksi, on määräai-
kaiskatsastukset aloitettava jäsenvaltioissa, joissa niitä 
ei tällä hetkellä ole. Suomi on yksi näistä valtioista, muut 
ovat Belgia, Tanska, Ranska, Kreikka, Irlanti, Malta, Hol-
lanti ja Portugali. Emme ole seisseet toimettomina ja vain 
odottaneet vääjämätöntä tapahtuvaksi.

Komissio puolustaa katsastuspakkoa liikenneturvallisuu-
della, ja on ottanut argumenttinsa suoraan saksalaisen 
katsastusjätin, DEKRA:n propagandasta. Todellisuudessa 
moottoripyörien vuosikatsastuksesta ei ole todettu ole-
van hyötyä. Mp-onnettomuuksissa pyörän tekninen vika 
on syynä onnettomuuteen erittäin harvoin. Pakollisen 
määräaikaiskatsastuksen maissa ei ole voitu osoittaa 
olevan mp:n teknisestä syystä johtuvia onnettomuuksia 
yhtään vähemmän kuin maissa, joissa määräaikaiskat-
sastusta moottoripyörille ei ole. Itse asiassa tutkimustu-
lokset puhuvat päinvastaista Suomen kohdalla. 

Ehdotukseen vastattiin välittömästi SMOTO:n suulla, ja 
esitettiin perusteet sille, miksi komission argumentit ovat 
virheellisiä. SMOTO kutsui nopealla aikataululla koolle 

Määräaikaiskatsastus ja mitä sen estämiseksi on 
tehty?
Teksti ja kuvat Petri Suuronen

mielenilmauksen, johon osallistui ilahduttavat kolmisen 
sataa pyöräkuntaa. Samaan aikaan Suomen kanssa 
mielenilmauksia järjestettiin Ranskassa, Irlannissa ja 
Brysselissä.  Mielenilamuskulkue ajoi eduskuntatalolle, 
jossa viestiä oli ottamassa vastaan eduskunnan moot-
toripyöräkerhon, MP-Arkadian Mika Niikko. Seuraavalla 
viikolla MP-Arkadia antoi lausunnon, jonka mukaan se ei 
pidä määräaikaiskatsastusta aiheellisena.  

MMAF-veteraanit Teemu ja Juupe pukivat päälleen 
SMOTO:n viitat ja kävivät kuultavana sekä liikenneminis-
teriössä että liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Molem-
missa vastaanotto oli myönteinen. 

Jotta mitään ei jäisi sattuman varaan, valmisteltiin 
samojen herrojen ja Katajaisen Jussin toimesta myös 
määräaikaiskatsastusten hyöty-kustannuspohdinta, 
jonka mukaan katsastuksen hyödyt eivät ole mitenkään 
verrattavissa kustannuksiin. 

Ylpeänä voimme todeta, että ”meidän miesten” kova työ 
ei valunut hukkaan. Liikenne- ja viestintävaliokunta otti 
nimittäin kielteisen kannan määräaikaiskatsastuksiin. 
Valiokunnan mukaan muutoskatsastusjärjestelmän 
kehittäminen edelleen palvelisi turvallisuus- ja ympäris-
tötavoitteita ehdotettua määräaikaiskatsastusta parem-
min. Ehdotusta ovat vastustaneet myös Ranska, Hollanti 

SMOTO:n järjestämä mielenilmaus keräsi paikalle noin 300 pyöräkuntaa. Kalustoa oli paikalla todellakin laidasta laitaan. 
Kuva letka-ajon järjestäytymisestä. 
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ja mielenkiintoisena kuriositeettina Ruotsi, jossa pyörät 
on tälläkin hetkellä määräaikaiskatsastettava. Län-
sinaapurin näkemyksen mukaan komission ehdotuksen 
kaltaisesta, tiukemmasta katsastuksesta ei olisi kustan-
nuksia vastaavaa hyötyä.   

Tilanne ei kuitenkaan ole helppo. Big Fyrkan kätyri 
DEKRA on vakuuttanut vinon pinon poliitikkoja propa-
gandallaan. Ja propagandan faktuaalisuus on ohutta, ei 
todellakaan ole vaikeaa huomata, että kyse on enemmän 
toiveesta päästä harrastajan kukkarolle kuin liikennetur-
vallisuuden parantamisesta. Määräaikaiskatsastuksen 
hyötyjä mainostetaan auliisti ja liioitellen, mutta kustan-
nuksista kukaan ei puhu halaistua sanaa. Taas tunnutaan 
liikuttavan alueella, jossa mikä tahansa haitanteko on 
oikeutettua, kunhan hyötyjä saattaa vain ylipäänsä olla 
saavutettavissa, edes teorian tasolla. Hyötyjen ja hait-
tojen välisellä suhteella ja sen epäedullisuudella ei ole 

mitään merkitystä.

Kotimaan tasolla asian määräaikaiskatsastuksen torp-
paamiseksi on tehty se, mikä voidaan. Toivottavasti 
lihakset riittävät myös Brysselissä. Komissaari Kallas on 
ilmaisen vakuuttunut määräaikaiskatsastuksen hyödyis-
tä, ja asiaa parlamentissa valmisteleva MEP on saksalai-
nen insinööri. Päätöksen asiassa tekevät EU-parlamentti 
ja neuvosto, esityksen lopullinen läpimeno edellyttää 
kummankin instanssin hyväksyntää. Neuvostossa edus-
tajat toimivat kunkin jäsenmaan parlamenttien kantojen 
mukaan. Eli Suomen, Hollannin, Ranskan ja Ruotsin 
edustajien pitäisi esittää esitykseen moottoripyörät pois-
tavaa muutosta. On kuitenkin huomioitava, että jos asia 
menee äänestykseen, eivätkä näiden neljän maan äänet 
vielä riitä. Kannattaako asia viedä äänestykseen vai etsiä 
sovitteluratkaisua, on asia erikseen. 

Any10 Kawasaki ZZR 1400 kuskinaan Jorma Karjalainen 
ajoi 30.6.2012 uudeksi seisovan mailin Suomen ennä-
tysnopeudeksi 420,79 km/h. Lukema, joka saavutettiin 
1491 metrin kohdalla, on myös Euroopan kovin seisovalle 
mailille ajettu maanopeus. Maailman tasolla suoritus 
pääsee kirkkaasti kärkiviisikkoon. Pyörän suorituskykyä 
kuvaa kiihtyvyys 0-300 km/h alle 15 sekunnissa. 

Any10-tiimin päällikkö Mika Salonen on MMAF:n pitkäai-
kainen tukija. MMAF onnittelee tiimiä ja kuskia upeasta 
suorituksesta. 

Any10 Kawasaakeli ennätysnopeuteen
Teksti & kuva Petri Suuronen
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Taloussanomat uutisoi hiljakkoin (TS 22.8.2012) kuinka 
tietoturva on jäänyt lähes kokonaan huomiotta autojen 
tietokoneistuessa. Uutisessa pani silmään Toyotan edus-
tajan kommentti:

- Ne [autojen sisältämät tietokoneet] on suunniteltu 
vaihtamaan koodausta jatkuvasti. En sano, että niihin 
on mahdotonta hakkeroitua, mutta varsin lähellä se on, 
sanoo Toyotan tiedottaja John Hanson. 

Tietotekniikan alalla yritysten virallisilla puhemiehillä 
sentään on sen verran tilannetajua ja teknistä osaamista, 
että tuollaisia sammakoita ei pitäisi päästä ilmoille. Var-
sinkin kun autoissa standardinomaiseen CAN-väylään 
ei kuulu juuri mitään tietoturvaa. Kaikki mikä pääsee 
väylään kiinni on suoraan ’turvallista ja ok’. Väylän kautta 
sentään ohjataan kaikkea CD-soitimesta moottorin sy-
tytykseen ja vaikkapa ABS-jarruihin. Onneksi tämä väylä 
on moottoripyörissä vielä harvinainen.

Jos kommentin tavoitteena on rauhoitella suurta yleisöä 
ajoneuvojen tietoturvan osalta niin kommentoija aliarvioi 
yleisönsä ymmärryksen tason pahasti. Jos taas kom-
mentin kuvastaa alan toimijoiden osaamista ja suhtautu-
mista tietoturvaan yleensä, niin homma muuttuu 
mielenkiintoiseksi viimeistään ITS-hankkeiden (asiaa on 

käsitelty runsaasti aiemmissa jäsenkirjeissä, ks. esim ITS 
kutittelee ikävästi - Isoveli valvoo MMAF jäsenkirjeestä 
2/2011) myötä. 

Mielenkiintoiseksi siksi, että autoihin (ja moottoripyöriin) 
kaavaillaan jälleen yhtä pakollista laitteistoa joka osaa 
kommunikoida ulkomaailman kanssa. Autoissahan mah-
dollisia tietomurtokohteita on jo nyt lukuisasti: Fyysiset 
väylän päätepisteet konehuoneessa, lukoissa, valoissa, 
radiossa jne sekä langattomat komponentit puhelimen 
hands-free:lle, lukkojen ohjauksineen ja vaikkapa ren-
gaspaine- tai sadetunnistimineen. ITS:n myötä tähän 
’suhteellisen suljettuun’ järjestelmään tulee siis yksi ovi 
lisää, ja rutkasti muistia ja suoritintehoa. ITS-järjestelmä 
on jo itsessään mielenkiintoinen murtokohde koska sen 
kautta saa suoraan taloudellista hyötyä.

Ketä tällainen ajoneuvojen hakkeroiminen sitten kiinnos-
taa? Luultavasti kiinnostuneita on paljon suurempi
joukko kuin kukaan osaa arvioida.

Ei myöskään pidä aliarvioida idioottivarmojen systeemi-
en mahdollisuuksia, idiootit ovat yleensä hyvin älykkäitä.

Avoimien ovien päivät jatkuvat ajoneuvojen 
tietoturvassa

ITS-boksi vaikka mp:n satulan alle

Teksti ja kuva Santtu Ahonen
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Teksti ja kuvat: MMAF Jäsen

Ystäväni Repe tunnetaan kaveripiirissä 
pellepelottomana, joka vapaa-aikanaan 
paitsi valaa messinki- ja alumiiniosia, niin 
nakertelee kasaan vaikka säätö- ja tehon-
mittauspenkin, jos vaikka joskus sellaista 
tarvittaisiin. Ohessa kuva perätehopenkin 
alkuvaiheesta. Kuten kuvasta näkyy, niin 
penkki rakennetaan hinattavaksi auton 
(tai isohkon prätkän) perässä. 

Harrastajien nettifoorumeilla on jatkuvasti 
kiistaa inertia- ja jarrudynojen välisistä 
eroista, mittaustietojen vertailtavuudesta 
ja sen tuhannesta muusta yksityiskoh-
dasta. Tämä takaraivossa Repen penkistä 
onkin tulossa sekä jarrulla että inertialla 
mittaava. 

Inertiamittaus kun soveltuu hyvin kiihdy-
tystehon mittaukseen, mutta moottorin 
säätämiseen esimerkiksi tasakaasua 
varten tarvitaan jarrua. Näin tällä peräte-
hotutkalla saadaan mittailtua ja säädettyä 
kaikki kisa- tai arkiajamisen tilanteet mukavasti oman 
tai kaverin tallin lämmössä. Moottorin laulattaminen 
onnistuu vaikka kerrostalossa, aina isännöitsijän vierai-
luun asti.

Tee-se-itse: Tehonmittausperäkärry - Osa 1

Limpuissa on massaa n.320 kiloa ja jarruksi on valittu 
”järeä” VW Golf GTi:n jäähdytetty etulevy. Jarrua jääh-
dytetään puhaltimen lisäksi myös jarrupalojen ja män-
nän/rungon välistä jäähdytysnestekierrolla. Jarrulla on 
tarkoitus simuloida vain normaalia ajovastusta (n. max 
20 kW) ja varsinainen ”veto” tehdään puhtaasti inertia-
voimia vastaan. Inertiarummun kyljessä näkyvä jarrulevy 

on vain hätäpysäytystä ja rummun paikallaan 
pitoa varten. 

Kaikkea Repekään ei tee itse, penkkiin pul-
tataan kiinni ostettu PC ja siihen softa, joka 
hommataan esimerkiksi Probyteltä (vielä auki 
tässä vaiheessa). Anturointi toki rakennellaan 
itse. 

Kärryn akselistolle on mielessä pari kikkaa, 
ja kuvassa näkyvä hihnavetokin saa selityk-
sensä seuraavassa osassa tätä artikkelia. Jos 
sellaisen jaksamme kirjoitella. Hengitystä ei 
ehkä kannata pidätellä, tähän ensimmäiseen 
osaan meni vaivaiset kolme vuotta. 

Mutta inspiraation tai akuutin tarpeen is-
kiessä tehokärry tulee valmiiksi tai ainakin 
mittauskuntoon nopeastikin.
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SMOTO tiedottaa
Sirpa Heiskanen jatkaa SMOTOn puheen-
johtajana 2013

SMOTOn syyskokous pidettiin Turussa lauantaina 
13.10.2012. Kokous valitsi Sirpa Heiskasen jatkamaan 
SMOTOn puheenjohtajana vuonna 2013. Hallituksen 
jäseniksi vuosille 2013 - 2014 valittiin: Jouni Heikola 
(Ducati Club Finland), Keijo Salakari (Konepyöräklubi) ja 
Matti Viitasalo (Gruppo MOTO GUZZI Finlandia).

Vuoden 2013 hallituksen muut jäsenet ovat aiemmin 
vuosiksi 2012 – 2013 valitut: Marja Kuosmanen, Petteri 
Laaksonen (Motorg), Pekka Lankinen (Hämeenlinnan 
Moottoripyöräilijät), Pirjo Laitila, Kari Lehtinen (MC 
Kokoomus), Juha Liesilinna (MMAF) ja Leena Ryynänen 
(Ladies’ Bike Club).

Kokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion 
sekä päätti jäsenmaksut vuodelle 2012. Jäsenmaksut 
pysyvät nykyisellä tasolla. Kokouspöytäkirja, toiminta-
suunnitelma ja talousarvio lähetetään jäsenille pöytäkir-
jantarkastuksen jälkeen.

Kokouksessa oli edustettuna 21 jäsenkerhoa ja yksi kan-
natusjäsenkerho. Henkilöjäseniä kokouksessa oli kuusi. 

Edunvalvonta-aivoriihi saa jatkoa

Turussa järjestettiin sunnuntaina 14.10.2012 mootto-
ripyöräilyn edunvalvontaa ja sen organisointia pohtiva 
Edunvalvonta-aivoriihi mp-kerhoille. SMOTOn koolle-
kutsumaan aivoriiheen osallistuivat smotolaisten lisäksi 
H-DCF:n, MP69:n, Veteraanimoottoripyöräklubin ja BMW 
Moottoripyöräkerhon edustajia.

Tilaisuudessa pohdittiin toimia, joilla saataisiin riittäväs-
ti voimaa ja resursseja vaikuttavaan ja tehokkaaseen 
edunvalvontaan. Aiheen alustajina olivat Teemu Lindfors 
ja Santtu Ahonen. Aivoriihi kokoontuu uudelleen tammi-
kuussa ja osallistujajoukkoa pyritään laajentamaan.

Moottoripyörän ”virittäminen” ei selitä 
onnettomuuksia

Savon Sanomat julkaisi taannoin uutisen jossa kerrottiin, 
että ’Liikennevakuutuskeskuksen mukaan moottoripyö-
rien viritysten vaikutukset näkyvät myös kuolonkolareis-
sa’. Muut mediat valitettavasti poimivat uutisesta kul-
man, jonka mukaan moottoripyörän virittäminen johtaa 
onnettomuuksiin. Tämä ei pidä paikkaansa.

Uutinen perustui Liikennevakuutuskeskuksen raporttiin 
neljältä vuodelta (2006-2009). Neljän vuoden aikana 
sattuneissa kuolonkolarissa oli osallisena 116 mootto-
ripyörää, joista 73 oli ns. sporttipyöriä. 17 pyörässä oli 
”jonkinasteinen viritys” eli ”viritettyjä” pyöriä oli aineis-

tossa alle 15 %. Näistä neljä pyörää oli muuteltu muuten-
kin kuin vain pakoputken osalta. Selkeästi viritettyjä oli 
siis vain reilu 3 % kaikista kuolemaan johtaneista tapauk-
sista.

Pelkkää pakoputken vaihtamista ei motoristipiireissä 
yleensä edes mielletä pyörän virittämiseksi toimenpi-
teen pienehkön tehonlisäyksen vuoksi. Ilman tarvittavia 
säätöjä tehtynä pelkkä putken vaihtaminen voi jopa 
alentaa moottoripyörän tehoa. On huomattava, että 
tyyppihyväksyttyyn ns. normaaliin moottoripyörään on 
laillista ja sallittua vaihtaa kyseiseen pyörään tarkoitettu 
E-hyväksytty putki.

Motoristeille sattuvien onnettomuuksien yleisin tyyppi 
on ns. yksin ulos tieltä suistumisonnettomuus. Tämän 
tyyppisissä onnettomuuksissa tilannenopeus ja/tai 
kuljettajan taidot eivät ole olleet tilanteen tasalla. Pitää 
muistaa, että liian suuri tilannenopeus ei välttämättä 
tarkoita ylinopeutta. Myös tiellä oleva irtohiekka, liuk-
kaat pikipaikkaukset ja varsinkin tänä kesänä näkynyt 
tienpintojen huono kunto, reiät ja asfaltin mureneminen, 
aiheuttavat kaksipyöräisille ajoneuvoille huomattavasti 
suuremman turvallisuusriskin kuin neljän pyörän varassa 
tiellä liikkuville autoilijoille.

Moottoripyörien muuntelun turvallisuusvaikutuksia on 
tutkittu melko laajasti (mm. www.maids-study.eu). Sekä 
kuolemaan että loukkaantumisiin johtaneiden onnetto-
muustilastojen valossa näyttääkin enemmän siltä, että 
muunnellut moottoripyörät joutuvat ongelmiin keski-
määräistä harvemmin. Syytä tähän ei voi kuin arvailla; 
ehkäpä kyse on kuitenkin motoristin sitoutumisesta 
harrastukseen ja pyöränsä kunnon seuraamiseen.

Smoton jäsenedut 2012 
MMAF:n jäsenenä olet oikeutettu Smoton neuvottelemiin 
jäsenetuihin. 
Voimassa olevat edut löydät SMOTO:n nettisivuilta, osoit-
teesta www.smoto.fi/index.php/jasenedut
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FEMA tiedottaa
Highlights of the 9th International Mo-
torcycle Conference

On the 1st and 2nd of October 2012 the Institute for Motorcycle 
Safety (IfZ) hosted the 9th International Motorcycle Confer-
ence with a multiplicity of top-class speakers form Europe and 
the United States. On the fair ground in Cologne right before 
the opening of INTERMOT to the public, both conference days 
were split up in four sessions on safety & technology, acci-
dents, riders and trends.

On the first conference day Dr.-Ing. Achim Kuschefski, Director 
of the Institute for Motorcycle Safety, presented a survey of the 
actual state of the initial rider training for motorcycle riders in 
Germany. The study found remarkable differences in between 
driving schools. In his conclusions Mr. Kuschefski called driving 
schools to further encourage the learners to reflect on their 
behavior in road traffic and to improve their self-perception 
regarding own skills and behavior as well as to offer more infor-
mation about mental training.

In the safety and technology session Klaus Werkmeister from 
BMW Motorrad spoke about his company’s experiences with 
the implementation of the ISO 26262 standard which applies 
for production vehicles up to 3,5t, with great relevance in the 
automotive sector. In June 2012 it was officially decided to 
expand the ISO 26262 to motorcycles. Therefore, all safety 
relevant vehicle functions, controlled by electric and electronic 
components, are going to be evaluated by this standard. Mr. 
Werkmeister highlighted that there are needs for specifications 
instead of applying the standard without changes from the car 
to the motorcycle production.

During the second conference day Prof. Dr. Ernst Pfleger of the 
EPIGUS-Institute gave an introduction on how to apply viewing 
analyses to improve the safety for motorcyclists. Via video 
analyses Mr. Pfleger illustrated the different viewing habits of 
novice and experienced riders. While experienced riders screen 
the far distance of the road novice riders tend to stick with their 
eyes too close to the immediate surroundings of the bike.

Mr. Franz-Josef Görges from the helmet producer Schuberth 
introduced a new, automatic eCall system for motorcycle rid-
ers. The system consists of five sensors which are located on 
the bike and as well as within the helmet of the rider. If two or 

more sensors react an emergency call is sent out and the rider 
will be connected to an emergency call center. The system will 
first be available in Germany and then be expanded to the rest 
of Europe during the year 2013.

Second European Motorcyclists’ Forum a 
success

The European Motorcyclists’ Forum at the INTERMOT fair in 
Cologne on October 3rd  attracted a numerous and diverse 
audience ranging from motorcyclists and politicians to repre-
sentatives of road authorities and the motorcycle industry. Or-
ganized by the Federation of European Motorcyclists Associa-
tions (FEMA), the event is a platform for discussion on safety, 
mobility and the future of two-wheel transport in Europe. 

The first contribution was made by Aline Delhaye, General Sec-
retary of FEMA, who presented the RIDERSCAN project and 
the associated launch of a large scale motorcyclists’ survey. 
Dr. Liz de Rome came all the way from Australia to present her 
findings on Australian accident research.

 Claes Tingvall, Director of Traffic Safety Swedish Transport 
Administration, gave an introduction to Vision Zero, the Swed-
ish safety approach aiming at reducing motorcycle fatalities to 
zero. Robbert Verweij, Senior Advisor at the Dutch Ministry of 
Transport, closed the morning session underlining the  impor-
tance of including riders into safety policies at the earliest stage 
possible.

The afternoon opened with the user forum of the SIM2CO 
research project on rider training simulator development, 
followed by  a lively panel discussion on training and licensing 
requirements led by FIM Director John Chatterton Ross. The 
panel featured prominent personalities Michael Pfeiffer, Editor 
in Chief of MOTORRAD, Castro Benitez Lopez whose unit at the 
European Commission is responsible for the implementation 
of the 3rd Driving Licence Directive, and Kaarsten Nikolaisen,  
Senior Adviser at the Norwegian Public Roads Administration.

A second panel discussion on motorcyclist-friendly infrastruc-
ture was introduced by Maurice Anderson, FEMA Board Mem-
ber, who presented a newly developed website allowing road 
authorities to search for motorcycle friendly guardrails as well 
as the publication of guidelines on the use and implementation 
of motorcycle protection systems.

RIDERSCAN project officially launched at 
the European Motorcyclists’ Forum

The RIDERSCAN project is co-funded by the European Union, 
gathering existing data on motorcycle safety in order to identify 
missing knowledge and information and provide guidance to 
road authorities. It brings together all road safety stakeholders 
involved in motorcycle safety to create a knowledge network, 
enhancing communication and fostering better cooperation 
among partners.

The launch of the project during the European Motorcyclists 



21

Forum at INTERMOT offers a unique opportunity to reach the 
various members of the motorcycling community: industry, 
users, and the press.

Unveiled activities feature:

An open Call for Contributions – www.riderscan.eu/contribute 
- allows anyone with an interest in motorcycle safety to submit 
relevant information, success stories, data and other achieve-
ments. All information submitted will be carefully considered 
by the project team.

A pan-European Survey – www.fema-online.eu/riderscan-
survey - aims at mapping the motorcycle community across 
Europe. This six-month survey will be launched in English, and 
will soon expand to include most European languages by De-
cember 2012. Country-by-country support campaigns in part-
nership with the major motorcycle media will enlarge the scope 
of respondents. Moto Magazine (France), MC-Folket (Sweden), 
and Motorrad (Germany), partners of the RIDERSCAN project, 
will provide support campaigns for the survey.

Aline Delhaye, RIDERSCAN project coordinator and General 
Secretary of the Federation of European Motorcyclists’ Asso-
ciations (FEMA), highlights: “There is no better place to launch 
the RIDERSCAN project than the European Motorcyclists’ 
Forum. Following the IfZ conference at INTERMOT, all impor-
tant stakeholders gather the first week of October in Cologne. 
Everybody who is interested in motorcycle safety can easily 
join the event.”

Guidelines for motorcyclist-friendly 
guardrails published

Most road restraint systems do not offer any protection to mo-
torcyclists falling off, sliding or rolling onto the pavement. Vic-
tims are likely to hit one or more posts which have no energy 
absorption properties. As a result, collision with guardrail posts 
is a major cause of fatal motorcyclist injury, along with serious 
limb and organ injury often leading to amputation.

A great variety of motorcycle protection systems is available in 
Europe. These products can be installed along the road or com-
bined with existing road restraint systems and offer protection 
not only to car occupants but also to users of two-wheelers. 
www.mc-roadsidebarriers.eu presents these products and 
offers a comprehensive search function to help interested 
road authorities and infrastructure operators identify suitable 
products. Manufacturers are also invited to provide information 
about their products.

The website includes a download link to the publication “New 
Standards for Road Restraint Systems for Motorcyclists - 
Designing safer roadsides for motorcyclists”. This document 
provides accurate and complete information on the solutions 
available to road authorities and infrastructure operators who 
wish to upgrade road restraint systems, by presenting the cur-
rent technical standards available, statistical data and in-depth 
research, accident profiles configurations, as well as best 
practices and success stories.

In addition, these guidelines feature a comprehensive list of 
road restraint products available on the market today, their 
characteristics, their use, the standards against which they are 
tested, and guidelines on where and how they should be used 

to the best benefit.

Sustainable2Wheels - What can 2 Wheels 
do for European Cities?

The Sustainable2Wheels event took place on September 18, 
2012 on the esplanade in front of the European Parliament 
in Brussels. Organized by ETRA, the Greens/EFA and Forum 
Europe, FEMA had the opportunity to present itself as part of a 
widespread 2Wheels community showing ways of sustainable 
mobility for future challenges in European cities.

The event was officially started by a panel discussion on 
sustainable two-wheelers, examining the current problems of 
inner city traffic with the help of high-level decision-makers in 
European policies. Participants were Janez Potocnik, EU Com-
missioner for the Environment, Isabelle Durant, Vice president 
of the European Parliament, Fotis Karamitsos, Deputy Director-
General DG MOVE, Matthias Groote, Chair ENVI Committee of 
the European Parliament, Bruno De Lille, Secretary of State of 
Brussels Capital Region and Helga Truepel, Vice-Chair of the 
CULT Committee of the European Parliament.

The discussion was mostly about electric or conventional 
bicycles as an alternative for taking a car for trips of distances 
under 6 kilometres. The focus of the participants answers was 
not on electric or conventional scooters and motorbikes, how-
ever, no negative remarks had been made either by most of the 
speakers. Only Bruno De Lille, Secretary of State for Mobility 
in Brussels, said that scooters and motorcycles are as useless 
as cars to avoid congestion since they would take up the same 
amount of space on the road.

Mr. De Lille declared that only electric and conventional 
bicycles in combination with public transport are a solution to 
traffic jams. What he did not say was how to cope with prob-
lems regarding people not having access to public transport or 
in need to travel longer distances unsuitable for commuting by 
bicycle. He also overlooked the fact that powered two wheelers 
do just take a quarter of the space of a car when being parked.

After the panel discussion which was followed by some 
inaugural words from Janez Potocnik, Fotis Karamitsos, Erik 
Oddershede and Isabelle Durant, the presentation of differ-
ent kinds of electric and conventional two-wheelers started 
on the esplanade together with FEMA promoting its views to 
the public and, of course, EU officials. Since it was an event 
regarding sustainable mobility FEMA’s task was to promote the 
reasonable use of powered two-wheelers (PTWs) as a means 
to improve urban traffic.

By using less fuel and space, a PTW is a sensible alternative 
to a car. In addition, PTWs are a cost-efficient way of personal 
transport which only needs slight adaptions to the existing 
infrastructure. Showcasing this is a key to influence the overall 
discussion on two-wheeler-usage. FEMA believes that only a 
mix of all available kinds of transportation can be a solution to 
the future challenges of inner city traffic and commuting.
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Tapahtumia 2012 - 2013
Löydät kaikki tapahtumat MMAF:n kalenterista www.mmaf.fi. Kaikki keskustelutaululle rekisteröityneet voivat 
lähettää tapahtumia MMAF:n kalenteriin. Toiveena kuitenkin on että, kalenterissa olisi nimenomaan prätkien 
rakenteluun liittyviä tapahtumia, kuten swappeja, näyttelyitä jne. Jos tapahtumasi puuttuu listasta, voit siis 
lisätä sen itse MMAF:n kotisivujen kautta!

MMAF Shop & FAW D-sign 
joulumyyjäiset, Tuusula   29.11-1.12.2012  www.faw.fi
Custombike 2012, Saksa  30.11-2.12.2012  www.custombike-show.de
Motor-Man X-Mas swap, Helsinki 8.12.2012  www.goldenclassics.fi
Chopper & rompetorit, Jyväskylä 5.1.2013  www.konepyoraseura.fi
Motor Bike Expo, Italia   18.-20.1.2013  www.motorbikeexpo.it/inglese
Petrol Circus, Helsinki   1.2-3.2.2012  www.petrolcircus.fi
MP 13, Helsinki    1.2-3.2.2013  www.mpmessut.fi
Kustom Kulture Show, Helsinki  16-17.2.2013  www.kustomkulture.fi
Helsinki Bike Show   8.6.2013  www.helsinkibikeshow.fi

MMAF kauppa
Sen lisäksi, että MMAF-tuotteita on myytävänä tapahtumissa, joihin MMAF osallistuu, voi niitä tilata myös netistä. 
MMAF:n support-tuotteiden myyntiä hoitaa FAW Store, ja kauppaan pääsee osoitteesta shop.mmaf.fi. 

Paitojen ja muiden support-tuotteiden myynnillä kerätään pääomaa harrastuksemme edunvalvonnan eteen tehtävän 
työn tarpeisiin, senttikään ei siis mene hukkaan. Tue edunvalvontaa, osta MMAF-paita!
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www.mmaf.fi
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