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Jäsenkysely.
Jäsenkirjeen mukana tulee tällä kertaa jäsenkysely, johon
toivoisimme mahdollisimman monen vastaavan. Kyselyllä
kartoitetaan MMAF:n toimintaa koskevia toiveita nyt ja tulevaisuudessa ja samalla jäsenkunnankiinnostuksen kohteita.
Kyselykaavakkeella voi myös antaa sanallista palautetta ja
esittää ehdotuksia. Vähäisimpänä ei myöskään ole mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoiseksi duunariksi. Yhdistyksessä
löytyy tehtäviä kertaluonteisista projekteista pidempiaikai-

siin sitoutumisiin. Kyselyyn voi vastata täysin nimettömänä tai antaa yhteystietonsa yhteydenottoa varten. Kaikkien
kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan MMAF:n huppari ja
ja kaksi T-paitaa. Arvonta suoritetaan kyselykaavakkeessa
olevan juoksevan numeron perusteella, joten se kannattaa
laittaa itselle muistiin. Voittajanumerot ilmoitetaan netissä ja
seuraavassa jäsenkirjeessä.
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L-luokkien tyyppihyväksynnän uudistaminen –
asetusehdotukset komissiosta
Vastaanotimme yllä mainitunlaisen otsakkeen sisältävän
viestin Liikenne- ja viestintäministeriöstä 5.10. Viestin mukana tuli neljä tausta-asiakirjaa EU:n komission julkaisemalle ehdotukselle L-luokan ajoneuvoja koskevien säädösten
kokonaisuudistuksesta. Jokainen voi mielessään kuvitella,
millaisia teollisuuden ja viranomaisten hengentuotteita tuollainen paketti voi pahimmillaan pitää sisällään – ja olla kuvitelmissaan oikeassa. Alla on muutamia ensi vaiheen huomioita. Lausunto aiheesta tulee antaa 19.10 mennessä LVM:lle.
Kyse on moottoripyörien tyyppihyväksyntädirektiivin uudistamisesta. Ehdotuksen mukaan direktiivi muuttuisi asetukseksi, joka on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä
kaikissa EU-maissa. Toisin sanoen Suomen eduskunta tai
liikenne- ja viestintäministeriö eivät voi puuttua asetuksen sisältöön mitenkään sitten, kun se on hyväksytty. Lisäksi teknisten vaatimusten sisällöstä päättäminen on ehdotuksen
mukaan tarkoitus siirtää pelkästään komission toimivaltaan,
mikä merkitsee, että käytännössä asia on jatkossa vailla todellista demokraattista kontrollia.
Tyyppihyväksyttyjen pyörien rakentelun kannalta ehdotuksesta ei seuraa yhtään mitään hyvää. Eri vaatimusten kautta
”roplauskielto” käytännössä ulottuisi melkein koko pyörään.
Esimerkiksi moottorin ja voimansiirron osalta ”roplauskiellosta” säädetään jo suoraan tässä puiteasetuksessa, tehoa
tai huippunopeutta ei saisi kasvattaa edes hyväksytyillä palikoilla. Akselivälin ja rengaskokojen muutoskielto puolestaan tulisi mutkan kautta siksi, että ABS:t tulevat pakollisiksi.
Bensatankkia taasen ei voisi jatkossa muuttaa ilman erityistä
haihtumispäästötestiä. Tässä siis vain joitakin esimerkkejä.

Omavalmisteet, eli yksittäishyväksyntäsääntelyn, asetus jättäisi edelleen kansalliseen harkintaan samalla tavalla kuin
muutama vuosi sitten autojen puitedirektiivissä. Teoriassa olisi siis mahdollista säätää omavalmisteille kevyemmät
päästövaatimukset, kuten APU II-raportissa ehdotettiin.
Tämä on kuitenkin vain teoriaa, todellisuudessa asia ei etene
yhtään mihinkään, ellei komento siihen tule joltakin meikäläistä liikenneministeriötä korkeammalta taholta.
Miten tästä pääsee rakentelijoiden kannalta enää huonompaan suuntaan? No siten, että seuraavaksi aletaan ulottaa
näitä vaatimuksia taannehtivasti myös vanhempaan kalustoon ja määrätään kaikille pyörille määräaikaiskatsastus.
Hienovaraisia viitteitä siihen suuntaan ehdotuksessa jo on.
Hyvät neuvot ovat nyt kalliita. Jos ehdotus toteutuu, se merkitsee rakenteluharrastuksen auringonlaskun alkamista. Ei
harrastus tietenkään heti mihinkään lopu, mutta parinkymmenen vuoden kuluttua, kun käytössä olevasta kalustosta
valtaosa on roplauskiellon piirissä, tilanne on toinen. Markkinoiden kaventuessa esimerkiksi harrastuksen ympärillä
pyörivä pienyritystoiminta ajautuu kovin ahtaalle. Erilaisten
aftermarket-osien saatavuus heikkenee merkittävästi. Koko
harrastuksen idea persoonallisen näköisistä moottoripyöristä ja niiden itse käsin tekemisestä kärsii, ellei käsityön tuloksia voi enää käyttää tarkoitukseensa – ajamiseen.
Paljon olisi työtä tiedossa. Myös kirveelle.

Tarjous jäsenistölle
Olemme tehneet Readme -kustantamon kanssa sopimuksen,
joka koskee tässä vaiheessa Kustomeita Härmästä -kirjaa.
Sopimusta saatetaan laajentaa muihinkin saman kustantamon opuksiin, mikäli sopivia löytyy.
Jäsenistölle tarkoitettu tarjous löytyy osoitteesta:
www.readme.ﬁ/mmaf/

Ajoneuvoharrastajat ovat saaneet mittansa täyteen säännösten kiristämisestä vailla yhteiskuntataloudellisia perusteita. Samoin kansallisen päätäntävallan vähentäminen tuomitaan haitallisena kehityksenä ja tahdottomuutena. Ajoneuvoharrastajat
epäilevät vahvasti, että lainsäädäntökoneiston toimintaa sanellaan suuren ajoneuvoteollisuuden toimesta pyrkimyksenä rajoittaa ja lopulta kieltää omaehtoinen ajoneuvoharrastaminen tai tekemällä se taloudellisesti mahdottomaksi. Kansalaisten
oikeustajun mukainen puhdas yhdenvertaisuus on tuhottu byrokratisoinnilla ja kehittämällä yhdenvertaisuutta yksinomaan
taloudellisesti voimakkaille toimijoille sopivaan muotoon.
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Testauspalvelu käynnistyi – MMAF:n testaustoiminta
yhteistyöhön Testmill Pentanova Oy:n kanssa
Testilupa saatiin – vihdoinkin!
Liikenteen turvallisuusvirasto
TraFi on myöntänyt Testmill
Pentanova Oy:lle valtuudet
suorittaa chopper-moottoripyörien käsittelykoe ja jarrutesti uuden lain mukaisesti.
Tämä merkitsee, että MMAF
ry:n ja monen harrastajan
haave ajamisesta choppermoottoripyörällä
laillisesti
Suomen maanteillä on vihdoin toteutunut!
Luvan saaminen ja ylläpitäminen on byrokraattista, aikaa vievää ja kallista. Näistä
syistä MMAF otti kiitollisena
vastaan Testmillin Ari Westerlundin tarjouksen ryhtyä
tekemään testejä Testmillin
lukuun, tällä tavoin säästetään kaikkien osapuolten aikaa, vaivaa ja rahaa.

Mitä jokaisen chopper-rakentajan
tulee tietää testin sisällöstä
Laki asettaa kopterinrakentajalle seuraavia vaatimuksia:
1. Etujätön tulee olla välillä 50-175 mm.
2. Maavaran tulee olla vähintään 80 mm.
3. Pyörän rakenteen on turvattava sen hallittavuuden kannalta riittävät
a) ohjaustasapaino
b) kaarreajo-ominaisuudet
c) kääntyvyys, sekä
d) jarrutusominaisuudet.
4. Tarvittavat runkomuutokset on tehtävä käyttäen alkuperäisen runkomateriaalin kaltaista materiaalia sekä sille
soveltuvaa hitsauslisäainetta ja -tapaa. Liitosten on oltava
rakenteeltaan lujia ja huomioitava mahdollisesti kasvaneet
rasitukset.
5. Teleskooppietuhaarukan putkia ei saa jatkaa, mutta ne
saa vaihtaa pitempiin. Myös koko haarukan saa luonnollisesti vaihtaa. Springeriä saa myös jatkaa noudattaen, mitä
runkomuutoksista säädetään.
6. Kokonaispituus ei saa ylittää 4 metriä. Käytännössä maksimipituus on tätä lyhyempi, sillä 4 metriä pitkä kopteri ei
läpäise kääntyvyys- ja jarrutuskokeita.

matkustajan kädensija. Yksityiskohtainen luettelo Testmillin
pätevyysalueesta löytyy osoitteesta http://www.testmill.ﬁ
Testmilliltä saa myös ns. jäykkäperäisiksi muutetuille moottoripyörille lain edellyttämän todistuksen jarrujen suorituskyvystä. Toivomuksenamme kuitenkin on, että lainsäädäntöä
muutettaisiin siten, että tätä testiä ei enää jatkossa vaadittaisi. Yhdessäkään testatussa jäykkäperäiseksi muutetussa
pyörässä ei toistaiseksi ole ilmennyt testissä ongelmia sen
paremmin jarrujen suorituskyvyssä kuin pyörän hallittavuudessakaan.

Lain mukaan käsittelykoe ja jarrutesti on tehtävä kaikille akseliväliltään yli kaksimetrisiksi muutetuille pyörille sekä pyörille, joissa teleskooppihaarukan
kallistuskulma ylittää 47 astetta.
Käytännössä tämä merkitsee, että
Testmill tutkii kohdat 1-3.

Sudenkuoppia…
Tätä kirjoitettaessa testien hylkäysprosentti on ollut melko pieni.
Yleisimmät ongelmakohdat ovat
kokemuksemme mukaan liittyneet
joko renkaisiin tai etujousituksen
toimintaan. Vanhan renkaan kumiseos on yleensä kovettunut, jolloin kitkaominaisuudet ovat heikot
ja jarrutestissä saattaa tulla hylky.
Etujousituksen osalta ongelmana voi puolestaan olla liian kova
tai pehmeä jousitus. Ellei etujousitus kykene vastaanottamaan
jarrutuksen aikana tapahtumaa
painonsiirtymää, eturengas saattaa alkaa pomppimaan ja seurauksena on testin hylkääminen. Teleskooppietuhaarukassa
on myös huolehdittava siitä, että keula ei pääse jarrutuksen
aikana kiertymään – mummorauta ja tuplalevyt ovat paras
lääke tähän tautiin.

Käytännön asioita
Toistaiseksi testauspalveluja on saatavilla kahdesta paikasta. Etelä-Pohjanmaan alueella testaamisesta vastaa Testmillin aikaisempi henkilöstö, Ari Westerlundin johdolla. EteläSuomen alueella palveluja tarjoaa sivutoimenaan MMAF:n
testaushenkilöstö, Testmillin palveluksessa. TraFi:lle ilmoitettuja testaajia Etelä-Suomen alueella ovat Teemu Lindfors,
Mikko Leivo, Veli Koskivirta, Kai Tanninen, Juha Liesilinna,
Samuel Heikkinen, Jussi Katajainen ja Juha Vengasaho.
Jos tarvetta ilmenee, testausyksiköitä tullaan jatkossa perustamaan myös muualle Suomeen. Alustavasti on keskusteltu
yhden yksikön perustamisesta Pohjois-Suomen alueelle.
Testejä järjestetään tarpeen mukaan asiakkaiden kanssa
erikseen sovittuina ajankohtina. Testausta voidaan suorittaa
myös asiakkaiden toivomilla paikkakunnilla.

Usein on hyödyllistä liittää myös kuvia testattavasta pyörästä sähköpostiin. Jos kuvan perusteella voidaan havaita, että
jokin asia pyörässä saattaa estää testin läpimenon, se voidaan tällöin korjata jo ennen testiin tuloa.
Toivomme, että Suomen maanteillä nähdään jatkossa entistäkin upeampia moottoripyöriä!
Ari Westerlund, Teemu S. Lindfors
Testmill Pentanova Oy
PL 20
61401 YLISTARO
Puh. (06) 474 0914
Fax (06) 474 0915
testmill@testmill.ﬁ
Pohjanmaan alue
teemu@testmill.ﬁ
Etelä-Suomen alue

Etujarrun oikea mitoitus on pitkäkeulassa tärkeää: kun painojakauma muuttuu, on syytä muuttaa myös jarruja. Peukalosääntönä voi sanoa, että mitä pitempi keula on, sitä
pienemmät jarrulevyt eteen on syytä laittaa. Halkaisijaltaan
8,5-10 tuuman tuplalevyt ovat pitkäkeuloissa toimineet varsin hyvin.
Mikä on ”oikea” tai ”sopiva” etujättö? Tästä asiasta voisi
keskustella pitkään – jossain määrin kyse on makuasiasta.
Todettakoon kuitenkin tässä käytäntöön perustuvana kokemuksena, että akseliväliltään pitemmässä pyörässä noin
kahdeksan sentin jättö on tähän mennessä osoittautunut
kaikkein parhaaksi (kyllä – olemme testanneet hyvin monenlaisia jättöjä). Tällaisella jätöllä testatut pyörät ovat olleet vakaita ajettavia kaikissa nopeuksissa, mutta kuitenkin kevyitä
käsitellä myös kadunkulmissa hitaissa nopeuksissa. Joka
tapauksessa testit on läpäisty myös lyhyemmillä ja pitemmillä etujätöillä, joten liian vakavasti tätä ”suositusta” ei ole
tarpeen ottaa.

Testiin tulijat voivat ilmoittautua puhelimitse tai sähköpostitse alla mainittuihin osoitteisiin. Ilmoittautuessa on mainittava nimi ja yhteystiedot sekä pyörän tiedot. Tämän jälkeen
Testmill ottaa ilmoittautuneisiin yhteyttä sopiakseen testin
ajankohdasta ja paikasta.

Yhden moottoripyörän käsittelykokeen ja jarrutestin hinta veroineen on 500 euroa. Lisäksi erikseen veloitetaan testaajien
matkakulut. Testmill suosittaa, että samalla alueella samaan
aikaan testattaisiin useita moottoripyöriä, jolloin matkakulujen osuus jakautuu useammalle asiakkaalle.
Testmillillä on toimivaltuudet suorittaa testejä ja antaa todistuksia myös monille muille sellaisille kohteille, joiden vaatimustenmukaisuudesta tarvitaan moottoripyörien rekisteröintikatsastuksessa hyväksytyn asiantuntijan todistus. Tällaisia
kohteita ovat esimerkiksi nopeusmittari, sivuseisontatuki ja
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World Champions of Custom Bike Building
FlyGirl

7
SWAP miittejä on aika turha Sturgisista enää etsiä. Nykyään
lähes kaikki ajavat uusia pyöriä ja aika paljon myös vuokrattuja vehkeitä, joten osa-kauppa ei käy kuumana. Ennen
swpeille oli varattu keskeinen osa kylästä. Niin se aika muuttuu.

FlyGirl voitti Norrtäljessä Twin Club MC:n järjestämän Custom Bike Shown kesäkuussa ja palkintona oli matka Sturgisiin elokuussa edustamaan Pohjoismaita custompyörien
rakentamisen maailmanmestaruuskisoissa. World Championship of Custom Bike Building -kisan järjestää AMD, eli
American Motorcycle Dealer magazine.
Norrtäljen humun laskeuduttua alkoi mietintä Sturgisin matkaa varten.
Aloitimme soittokierroksen rahtiﬁrmoihin. Kisojen järjestäjän
yhteistyökumppanina toimiva rahtiﬁrma tippui heti pois kuvioista reippaan hinnoittelunsa takia. Tosin olisivat varmaan
säästäneet paljon päänsärkyä ja vaivaa meiltä rahdin hoitamisen kanssa. Tämä näin jälkikäteen viisastuneena. Mutta
hinta oli todella kova. Löysimme sitten Ruotsalaisen ﬁrman
Arlandan läheltä joka vaikutti pätevältä. Teimme itse laatikon
pyörälle. Tähän saimme paikalliselta HD diileriltä kahden kuljetuslaatikon pohjat jotka yhdistimme yhdeksi laatikoksi.
Kuljetusjärjestelyjen lisäksi oli paljon selvitettävää tullimuodollisuuksien kanssa. Laput on hyvä valmistella huolella
jotta välttää ongelmat Amerikan päässä. Pyörästä piti tehdä
myös ”vaarallisena tavaran” selvitys. Se myös tarkistettiin
ennen matkaa viranomaisten puolesta. Tosin en ymmärrä
miten he mitään tarkistavat laatikon läpi, mutta olipahan taas
yksi muodollisuus.
Pyörä haettiin rahtiﬁrman toimesta ja odotimme sen laskeutuvan Denveriin saman viikon lauantaina. Toisin kävi. Viikon
päästä maanantaina aloimme soitella rahtiﬁrmaan onko heillä tietoa missä FlyGirl menee.
Tiistai-aamuna saimme sitten epämiellyttävät uutiset: Pyörä seisoi edelleen Arlandassa. Selitystä tälle emme koskaan
saaneet. Vaikutti siltä että koska se ei ollut mahtunut suunnitellulle lennolle, oli se jäänyt ikään kuin ”odottamaan” kuljetusta. Tämä siitäkin huolimatta että olimme käyneet henkilökohtaisesti rahtiﬁrman puheilla ja kertoneet päivämäärät
milloin sen täytyy olla ja missä.

Kylän pääkatu on parkkeerattu täyteen pyöriä. Liikenne on
jatkuvaa.
Suurin osa pyöristä on uusia mutta sekaan mahtuu aina jotain rakennettua kalustoakin. Ja makuasioista voi sitten olla
montaa eri mieltä. Amerikka on Amerikka. Monen täällä olijan tarkoitus on myös selkeästi erottua joukosta erilaisuudellaan, oli se sitten hienoa tai ei.
Ensimmäinen reaktio kavereilta rahtiﬁrmassa oli että eipä voi
mitään enää tehdä. Että sori. Vastasimme että pyörän on oltava perjantaina Sturgisissa ihan sama miten, mutta hoidatte
sen. Ja sen jälkeen alkoi armoton säätö.
Mopo kulki lopulta rekalla Frankfurtiin jossa se lastattiin koneeseen torstai-aamuna. Tällä kertaa seurasimme pyörän
kulkua olemalla henkilökohtaisesti yhteydessä sitä kulloinkin
käsittelevän henkilön kanssa.
Ei ollut enää varaa yhteenkään oho eiku juttuun....

Täältä voit siis helposti vuokrata tai ostaa harrikan, tosin
vuokratessa etukäteisvaraus suotava jos haluat varmasti
saada pyörän alle. Voit ostaa myös asuntoauton, mihin saat
parkkeerattua moposi sisälle, mikäli ei kiinnosta ajaa takaisin
kotiin. Paikalliset autodiilerit myyvät erikoistarjouksella autoja tähän tarkoitukseen. Muitakin vaihtoehtoja on:
Kuljetusyhtiöt kuljettavat rekoittain pyöriä tänne eri puolilta
Amerikkaa.

Atlantin yli mentiin yhtä aikaa siis mopon kanssa, tosin eri
koneissa.
Torstai-aamuna pyörä lastattiin koneeseen kohti USA:ta ja
perjantai-aamuna FlyGirl odotti jo tulliselvitystä Denverissä.
Tämä oli jännitysnäytelmä sinällään. Jos Amerikan tulli olisi
halunnut tutkia pyörää lisää, olisi homma mennyt viikonlopun
yli, koska töitä tehdään vain virka-aikaan. Olimme yhteydessä asiaa käsittelevän rahtiﬁrman Denverin edustajan kanssa
päiviä ennen kuin pyörä saapui tonteille. Tuntui että hän otti
asian tosissaan ja oli hieman peloissaan tullin kohtelusta. Ja
sai paniikin tarttumaan meihinkin. Muuta ei voinut kuitenkaan tehdä kuin odottaa. Kaikki meni hienosti ja FlyGirl lähti
kohti Sturgisia erikseen järjestetyllä yksityiskuljetuksella.

Baareissa on hyvä villin lännen meininki. Monissa on isot
esiintymislavat saluunoitten sisällä ja katon rajassa roikkuu
tietenkin pyöriä. Yksi kuuluisimmista on Brkoken Spoke Saloon ja Knucklehead Saloon Sturgisin kaupungissa

Perjantaina Sturgisissa lähdimme tutustumaan rallikaupunkiin ja kisapaikkaan Twin Clubin Uffen, Perran, Ansen ja Pirren kanssa. Ralli alkoi virallisesti vasta maanantaina mutta
kylässä ja sen ympärillä oli jo täysi höyry päällä. Kylään jossa
asuu 6000 asukasta normaalisti, odotettiin viikon aikana yli
puolta miljoonaa kävijää.
AMD teltta oli hienolla paikalla, keskellä Sturgisin kylää ja
virallisen Harley Davidson alueen vieressä. Teltassa oli vielä
tyhjää, vain järjestäjät paikalla tekemässä valmisteluja. Venäjän kaksi pyörää oli saapunut paikalle. Tämä olikin oikeastaan ainut päivä kun oli aikaa tutustua ympäristöön joten
lähdimme kierrokselle.
Paikalle tulevat myös kaikki suuret osamyyjät. Tämä meilläkin tunnettu J&P tulee paikalle viiden täysperävaunullisen
rekan voimin.

Paikallista naiskauneutta löytyy joka puolelta. Baarit kilpailevat asiakkaista kauniilla tarjoilijoilla.
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Kun hälinään väsyy ja vannon, että siihen varmasti väsyy, on
hienoa löytää tällainen keidas kaiken keskeltä. Kylän parhaiten varjeltu salaisuus on tämä Road Kill Cafe. Erinomaista
ruokaa ja palvelua keskellä hulinaa.
Paikan ovesta ei voisi arvata mitä se kätkee sisälleen. Jos
joskus eksyt tänne, älä tilaa vettä, silloin käy niin että saat
kannullisen jäävettä päälle.
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Mikäli on täällä nauttimassa rallista ja on pyörä alla, kannattaa ehdottomasti tutustua ympäröiviin vuoriin. Tiet ovat
kauniita ja ympäristöstä löytyy mielenkiintoisia lännen kaupunkeja kuten Dead Wood.

Teltassa kävi tasainen ihmisvirta ja pääsin vastaamaan usein
kysymykseen ”voiko tällä ajaa?” ja ”sinäkö tällä ajat?” Valistimme amerikkalaisia pohjoismaisesta chopperikulttuurista
parhaamme mukaan ja edustimme Custom Bike Showta.
Swedish style- oli tuttu sanana usealle.
HD teltasta löysi myös viihdykettä, sai seurata kiihdytyskisoja dynossa, kokeilla persuuksille sopivampia penkkejä ja
käsille ohjaustankoja sekä naiset saivat opetella nostamaan
maasta kaatuneen pyörän. Naisille oli muuten varattu ihan
oma alueensa. Tämä kertonee naisharrastajien määrästä.

Päivä huipentui Partner Pick of Exellence- palkintojen jakoon
joita jaettiin 16 kpl. Kisan sponsorit pääsivät näin palkitsemaan oman suosikkinsa. FlyGirl sai Motorcycle Storehousen
palkinnon. Tämä oli hieno juttu.

Isoimmat bilepaikat leirintäalueineen kuten Monkey Rock,
BuffaloChip, Full Throttle Saloon ja Broken Spoke Saloon
löytyvät jonkun matkan päästä kaupunkista. Näissä esiintyyy isoja nimiä pitkin viikkoa: ZZ Top, Ozzy, Mötley Crew,
Scorpions. Täällä ymmärtää miksi amerikkalainen kalja on
sellaista litkua, jos kaikki nämä kaljaa juovat bikerit joisivat
meidän keskiolutta, voisivat liikenneturmatilastot olla surullista luettavaa. Tänäkin vuonna silti tuli muutama kuolematapaus kuuloomme.

Lauantaina alkoi paikalle virrata muita pyöriä Euroopasta ja
Amerikasta.
Melkein kaikki Euroopan pyörät tulivat yhteisellä kuljetuksella, sillä kalliilla. Täytynee mainita että jos pyörä lähtee KeskiEuroopasta, on yhteiskuljetuksen hinta huokeampi kuin pohjoismaista.
FlyGirl saapui komeasti omalla rekalla. Yksinäinen laatikko
pitkän rekan lavalla. Kuljettaja oli meksikolainen ja puhelut,
joita hänen kanssaan käytiin, ennekuin paikan sijainti saatiin
selvitettyä, olivat aika koomisia. Lopulta pysäytimme pääkadun liikenteen hetkeksi että pitkä rekka saatiin ohjattua
alueelle.
Tunnelma teltassa oli mukava ja oli tosi mielenkiintoista seurata rakentajia kun he kaivoivat pyöriään esiin pakkauksista. Kisan ehtona on että pyörän täytyy olla ajettava. Tämän
sai todistaa joko videolla tai ajokokeella. Me tankkasimme
pyörän ja sain käydä heittämässä lyhyen lenkin kaupungilla.
Aika moni muu esitti ajon videolla. Lentokuljetusten ajaksi
pyörien tankit pitää olla hyvin tyhjiä polttoaineesta. Moni ei
varmaan jaksanut nähdä vaivaa.
Tämän jälkeen alkoi armoton kiillotus ja puunaaminen.
Sunnuntai oli sitten se päivä kun show virallisesti alkoi. Päivä
oli ns.
VIP päivä ja paikalla oli kutsuvieraita ja yhteistyökumppaneita. Kilpailun järjestävät pitivät yhteisen palaverin kaikille
osallistujille ja kertoivat menneestä vuodesta sekä shown
käytännöistä. Jokainen näytteilleasettaja äänestäisi kolmesta eri luokasta listan pyöriä paremmuusjärjestyksessä. Sen
lisäksi oli virallinen jury joka yhdessä siis näytteilleasettajien
kanssa valitsisi voittajat.
Tämä päivä antoikin jo osviittaa tulevista menestyjistä. Toiset osallistujista tekivät töitä asian eteen aamusta iltaan. Yllättävän tärkeässä osassa kilpailua oli siis sosiaalinen puoli.
Kanssakilpailijathan ne toisiaan äänestivät. Ja monissa pyöristä olikin erikoisia teknisiä ratkaisuja jotka vaativat hieman
avaamista katselijalle. Ja monet pyöristä olivat suoraan sanottuna niin kummallisia että tarvitsivat hieman selityksiä.

Kilpailuluokkia varsinaisessa kisassa oli freestyle, production
manufacturer, modiﬁed harley ja metric. Freestylessä rakentajilla on vapaat kädet, ainut vaatimus on että pyörää pitää
todistettavasti voida ajaa. Tässä luokassa oli 50 pyörää.
Production luokan pyörät ovat sarjavalmisteisia. Toki sarjat
voivat olla aika pieniä joten mistään massatuotantopyöristä
ei ole kyse. Tässä luokassa oli 13 osallistujaa joista valittiin
5 parasta. Yksi suosikeistani oli Kiwi Indian Motorcyclesin
Flathead. Hienoa kun tuollaisiakin klassikkoja tehdään vielä
uustuotantona.

Rallin ydinalueet ovat Sturgisin kaupunki ja sitä ympäröivät
isot leirintäalueet kuten Buffalo Chip, joissa isoimmat konsertit myös järjestetään. Tämän lisäksi rallikansa asuttaa joukon pienempiä leirintäalueita joita rallia varten on pystytetty
sekä kaikki ympäröivät pikkukaupungit. Rapid City on n 70
km päässä Sturgisista ja se on lähin oikea kaupunki joka elää
myös rallin ulkopuolisena aikana. Ympäröiviltä vuorilta löytää majoituspaikkoja pienimuotoisempaan ralleilun hienoissa maisemissa.
Sturgis täyttyy rallin aikana baareista, t-paita ja krääsäkauppiaista ja ruokamyyjistä. Kuulin että suurin osa kylän suurista
lokaaleista on tyhjillään muun ajan vuodesta. Vain muutamat
ravintolat ja kaupat ovat täällä pysyvästi. Mahtaa olla aavemainen kylä rallin ulkopuolisena aikana.

Modiﬁed Harley luokan pyörissä piti olla Harleyn runko ja
lohkot.
Osallistujia oli 14 ja 5 parasta pääsi palkinnoille. Uusi trendi
markkinoilla Amerikassa on Baggers, ns. rakennellut homosohvat. Empire Engineeringin rakennettu Electra Glide sijoittui hienosti viidenneksi tässä luokassa. Tällä luokalla on
varmaan osuutensa siihen seikkaan että Harley Davidson oli
ensimmäistä kertaa mukana AMD kisoissa sponsorina.
Metric luokka on kaikista oudoin, vaatimuksena ei amerikkalainen moottori ja muuten vapaat kädet. Osanottajia oli
kuitenkin vain Yuri Belaruksesta, joten hänet laittettiin myös
Free style luokkaan mukaan ja sitten hänen luokkaansa tuli
kaksi osallistujaa free stylesta. Ilmeisesti jotta palkinnot saatiin jaettua. Eli pojille tuli kaikille tuplavoitot.
Kaksi muuta metric palkittua olivat molemmat nuoria kavereita. Toinen tuli Amerikasta Speed Shop Designin Chris
Flechtner hienolla aikakoneellaan Beezerker ja toinen Itävallasta, Blech&Drueberin chopperilla Walton jossa oli paljon
kupariletkua väännetty koristeeksi.
Aikaero painoi vielä viikonloppuna sen verran että iltarientoihin riitti ruoka ja sitten kaikki olikin valmiita unten maille.
Yritimme kuitenkin sitkeästi käydä klassisissa rallipaikoissa
kaupungin ulkopuolella. Pieniin kuvioihin tottuneena söi kuitenkin näiden supersaluuunoiden koko viihtyvyyden mielestäni paikoista. Ja useimmat vaikuttivat isoilta strippiklubeilta
mikä varmaan miellytti miespuolista rallikansaa.
Maanantai oli oikeastaan ainut normaali näyttelypäivä kilpailijoille.

Kaupungin asukkaat muuttavat pois rallin aikana ja vuokraavat talonsa isoon hintaan ralliväelle. Paikallisten keskuudessa on kädenvääntöä rallin muuttamisesta muualle, osa saa
koko vuoden elantonsa näistä parista viikosta, toisaalta se
tuhoaa täysin tällaisen pikkukylän normaalin kehittymisen.
Tiistai oli sitten jo tuomarointipäivä. Tuntui ettei kisa oikein
vielä ollut edes alkanut kun oltiin jo päättämässä voittajia.
Valitsimme 12 freestyle luokan parasta paremmuusjärjestyksessä, 5 motiﬁed luokassa ja 3 production luokassa. Olimme
aloittanet tuomaroinnin jo edellisenä päivänä.
Teimme Gugen kanssa molemmat omat listamme jotka sitten yhdistimme.
Selvisimme tästä aika vähillä ristiriidoilla. Mutta 12 suosikkipyörän valinta oli vaikeaa. Aloitimme karsimalla pois ne joita
emme ainakaan äänestäisi. Ja silti oli vaikeaa löytää 12 mistä oikeasti piti.
Katsantokantoja on niin monenlaisia. Jos valitset listan sen
mukaan, millä pyörällä lähtisit reissuun, on lista erilainen
kuin se jossa annetaan pisteitä käsityölle ja tekniikalle. Ja
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sitten vielä ulkonäköasiat joissa jokaisella on oma mielipide.
Voittajapyörässä yhdistyikin insinöörien taidonnäyte käytännöllisyyteen ja hienoon viimeistelyyn. Krugger on aiemmilla
kisassa saavuttamillaan kolmella 3.sijallaan ja yhdellä 13.sijallaan varmaan sisäistänyt mitä voitto vaatii.

Keskiviikkona teltassa olikin sitten jo rennompi tunnelma
kun päätökset oli jo tehty. Porukka kokoontui lavan eteen
ja jännityksen kanssa yhdessä nousi lämpötila. Teltassa oli
lähinnä kilpailuun jollain tavalla kuuluvaa ryhmää. Tämä kertonee kisan sisäpiiriydestä. Meillä oli mukana kuitenkin jokunen ruotsalais- ja suomalaiskannattaja. Nettiyhteys oli saatu
kuntoon ja kotiväkikin pääsi seuraamaan suoraa lähetystä
palkintojen jaosta.
Siinä vaiheessa kun tultiin sijaan 10, tiesin että meillä oli peli
menetetty. Vaikka oma pyörä mielestään hieno onkin, niin
realismi oli tallella. Tulimme siis sijalle 17. lopulta. Odotimme
hieman parempaa sijoitusta muiden puheiden perusteella,
mutta luulen, että ne muutamat jotka pitivät, sijoittivat meidät korkealle ja ne joita tyyli ei sykäyttänyt eivät sijoittaneet
laisinkaan. Päästiin siis hyvään keskiarvoon.

Ilmassa alkoikin olla jo muutoksen tuntua näyttelypyörien
rakentamisen suhteen. Vaikutti siltä että muutaman vuoden
kuluessa tämänkin kisan osallistujista voi useampi olla jo
pelkistetympi ja enemmän ”tavallinen”
moottoripyörä.

Palkintojen jaon jälkeen alkoi teltan pakkaaminen välittömästi. Seuraavana päivänä tilalla oli Harleyn oma ride in
show. Muutaman tunnin päästä teltta oli jo yhtä tyhjä kuin
edellisenä lauantaina. Koppasimme FlyGirlin auton lavalle
ja poistuimme paikalta. Koeajoa tehdessä olimme huomanneet että lataus ei toimi, rikoimme säätimen ennen lähtöä
ruotsista ja akku oli näin ollen loppu eikä energia itselläänkään riittänyt korjaamiseen kisapaikalla.
Torstai toivoa täynnä. Suuntasimme muutaman kaverin
kanssa pyörinemme Monkey Rock nimiseen paikaan jossa oli Easy Rider - lehden tuomaroima näyttely. Siellä tuli
chopperin ykkönen. Kun alkuun oli päästy, ajoimme seuraavaksi Cycle Source- lehden järjestämään Chopper showhun
Broken Spoke saluunaan. Siellä alkoi jo näkyä old schoolia
ja pitkää keulaa. Varsinkin miespuolisessa yleisössä herätti
ajamiseni huomiota ja kun käynnistelin pyörää, oli kuulema
muutamalta tippunut niin sanotusti leuka auki. Uteliaille totesin että näin meillä pohjoismaissa daamit tekee. Näyttelyn
keskeytti uhkaavalta näyttänyt pimenevä taivas ja voimistuva tuuli. Kaikki pyörät kehotettiin ajamaan sisään saluunaan
ja niinhän teimme. Tästä tuli todellinen ride in show. Hyvä
meininki ja Chopperin ykköspysti tuli sieltäkin.

Kilpailun hienoin esimerkki erikoisuuden tavoittelusta oli
ehkä sijalle 7 tullut Quantum Leap Amerikasta, jota ohjattiin
takapyörällä ja se oli etuvetoinen. Ajaminen vaati kuulema
totuttelua. Emme päässeet sitä tosin todistamaan koska
pyörää ei saatu käyntiin.

helpompaa. Suurin osa kilpailijoista tulee kuitenkin Euroopasta. Tosin kilpailun viralliselta rahtiyrittäjältä jäisi silloin
varmaan pitkä penni saamatta. :-)
Terkuin,
Minna

ottaen huomioon että on kyse maailman vanhimmasta ja
tunnetuimmasta motskarijulkaisusta.
Perjantaina alkoivat rallialueet jo toden teolla tyhjetä, mutta
väkeä oli niin paljon että riitti sitä vielä viikonlopun ylikin. Isot
leirialueet saluunoineen alkoivat tosin tuntua jo hieman kolkoilta vaikka väkeä vielä olikin. Mielessä siinsi kuva tyhjästä
rakennuksesta jonka läpi tuuli ulvoi ja pöllytti hiekkaa. Niin
kuin länkkärielokuvissa.
Ajoin FlyGirlin Rapid Cityyn jossa se valmisteltiin kotimatkaa
varten laatikkoonsa. Paperityö tuotti vaikeuksia. Meidän piti
täyttää kaavakkeita joita kukaan ei tiennyt mitä ne olivat tai
miten niitä piti täyttää ja lopulta parin yrityksen jälkeen se
alkuperäinen meillä ollut paperi olikin se oikea. Pyörän paluumatka vei melkein kaksi viikkoa.
Sturgis on rallina niin iso, ettei AMDn ﬁnaali pääse siellä
kaiken kansan tietoisuuteen. Edellisiin vuosiin verrattuna
varmaan paikan sijainti ja HD teltan läheisyys on tuonut tavallisen rallikansan nyt telttaan. Uskoisin kuitenkin tälle tapahtumalle löytyvän parempiakin ajankohtia ja paikkoja jossa se saisi osakseen enemmän huomiota ja arvostusta.
Kilpailun järjestäjältä odottaisi myös enemmän kilpailijoiden
auttamista käytännön järjestelyissä puhumattakaan taloudellisesta tuesta. Mutta kaiketi tämä söisi sitten taloudellisen hyödyn järjestäjiltä. Nythän kisan tekevät sponsorit sekä
osakilpailut jotka osallistuvat edustajansa rahtikustannuksiin
sekä osallistujat itse jos maksavat ﬁrmansa mainostamisesta kilpailun yhteydessä. Eli bisnes on tämänkin kilpailun järjestämisen taustalla.
Lähes kaikki kilpailijat edustivat jotain alan yritystä. Kilpailu
olikin hyvä tilaisuus saada kontakteja eri maiden kollegoihin
ja katsella miten muualla tehdään ja tykätään. Osallistujia oli
17 eri maasta.

Valkovenäjältä tullut Yuri oli aika sympaattinen. Kaveri oli rakentanut pyörän jota AMD showssa ei aiemmin ollut nähty.
Hänen luomuksensa oli tehty yhdistämällä kaksi moottoria ja
vielä nekin yhdistämällä osia eri moottoreista. Yuri on ammatiltaan insinööri. Kuten yllättäen aika moni muukin kilpailun
osallistuja.
Tiistai-iltana kävimme katsastamassa kuuluisan biker valokuvaajan Michael Lichterin 30 vuotis juhlanäyttelyn. Tila oli
upeasti sisustettu hienoilla choppereilla ja jokainen pyöristä
oli valaistu kuin taideteos. Tämä näyttely pesi kyllä AMD:n
näyttelyn mennen tullen. Samana iltana Buffalo Chipissä
esiintyi muuan Bob Dylan ja Kid Rock.
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Tämän jälkeen meillä ei ollut muuta tekemistä kuin odottaa
kuvaussessiota Michael Lichterin kanssa. Perjantaina kävimme tekemässä ajokuvat ja viikonlopun aikana vielä studiokuvat. Michaelilla on erikoisvarusteinen pyörä ajokuvien
tekemiseen ja kuvauskalustossakin löytyy. Huomasi että kaveri on kuvannut pyöriä jonkun vuoden. Näiden kuvien olisi
tarkoitus tulla Easy Rideriin jonain päivänä. Tämä on kunnia

Amerikan maassahan tälle kisalle ei vielä tähän asti ole ollut
karsintoja toisin kuin muualla maailmassa. Amerikkalaiset
pystyivät osallistumaan kilpailuun ilmoittautumalla ja maksamalla osanottajamaksun. Ensi vuodeksi osakilpailut on
tarkoitus järjestää. Tuntuu aika kummalta ettei niitä ole jo.
Onhan kyse kuitenkin MM-kisoista. Erikoista on myös se
että monet Amerikan suuret nimet loistavat kilpailussa poissaolollaan.
Mielestäni ﬁnaali pitäisikin olla täällä Euroopassa. Jo siitäkin
syystä että pyörien paikalle kuljettaminen olisi halvempaa ja
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2010 AMD tulokset

TEE-SE-ITSE RENKAANVAIHTO
Yleensä kun kaveriporukan saunaillassa tulee puheeksi moottoripyörän renkaanvaihto, monen miehen suusta tulee humalaisen itsevarmasti: ”Joo joo, onhan noita vaihdettu ihan paljain käsinkin, helppo homma!” Kuitenkin monesti itse vierestä
seuranneena olen huomannut ettei renkaanvaihto ole kovinkaan monella kauhean hyvin hallinnassa. Yhden renkaan ympärillä saattaa häärätä viisi miestä ja vanhaa kumia yritetään irroittaa peltisaksilla leikkaamalla ja nyrkeillä hakkaamalla. Öhh...
homma hanskassa, vai?
Sen takia esittelenkin tässä omat ohjeeni joilla jokainen pyöränropaaja pystyy vaihtamaan oman pyöränsä kumin pienellä
opettelulla. Itse olen vaihtanut näillä konsteilla muutamia kymmeniä renkaita. Vaihtamani renkaat ovat olleet aina 110 – 200
mm leveitä katu- tai krossipyörän kumeja, eli en takaa ohjeiden toimivuutta jos yrität vaihtaa 330mm läskiä tai anoppisi traktorin rengasta. Kun homma alkaa sujumaan, renkaan vaihtaa parhaillaan ”alta alle” kahdessakymmenessä minuutissa.
Ohjeisiin ei sitten sisälly uuden renkaan tasapainotusta! Jos haluat tasapainottaa vanteesi, vie se rengasliikkeesseen tai rakenna itsellesi tasapainotuspukki. Itse en ole ikinä kokenut tasapainotusta kuitenkaan normaaliajossa tarpeelliseksi.
Työkalut hommaan ovat yksinkertaiset:

2010 AMD Mestaruus (Sturgis) Free Style luokan voitto
meni Belgiaan Kruggerille, Veon pyörälle
Tuloksia:
Freestyle Class
1.Krugger Motorcycles
2.Thunderstruck Custom Bikes
3.Yuri Shif Custom
4.Garage65
5.Speed Shop Design
6.Blech & Drueber
7.Hardly Civilized
8.Cook Customs
9.Fine Custom Mechanics
10.Speed Dept & Mayhem Kustomz
Modiﬁed Harley-Davidson Class
1.Shaw Harley-Davidson
2.Cooper Smithing Co
3.Hardninechoppers

• Etu- tai takapukki renkaan ilmaan nostamista varten, peruskamaa prätkätallilla
• Työkalut joilla saat vanteen irti prätkästäsi
• Venttiiliavain
• Pistolapio tai pari pätkää kakkosnelosta
• Astianpesuainetta (Fairy tms...)
• Kaksi pientä rengasrautaa
• Kompura renkaan täyttöä varten
• Kaveri jeesaamaan, vittuilemaan ja juomaan tallisi oluet (ei pakollinen)
Aloitetaan. Oletan että jokainen saa nostettua pyöränsä pukille ja irroitettua vanteen pyörästään. Jos et osaa, kysy kaveriltasi
tai äidiltäsi. Jos et omista pukkia, voit korvata pukin vaikka isolla puupölkyllä jonka päälle nostat pyöräsi pohjasta tai swingistä lepäämään.
1. Nyt ollaan tilanteessa jossa edessäsi on irtovanne ja vanteella on vanha kumi jonka haluat irti. Ensimmäisenä irroita vanteesta vetopakka mikäli sellainen pyörässäsi on.
2. Poista venttiilin suojahattu ja avaa venttiili kokonaan auki siihen tarkoitetulla venttiiliavaimella, niitä myy jokainen autoliike.
Tämä ei kuitenkaan ole tarpeellista jos olet polttanut kumin puhki. Tarkoituksena on vain päästää renkaasta ilmat ulos. Tässä
vaiheessa laita irtovanne makaamaan kyljelleen. Pistä alle pala vaneria tai pari lankunpätkää, se suojaa vannetta kolhuilta ja
mahdollisesti jarrulevyä maahan kolistelulta.

Production Manufacturer Class
1.Sbay Motor Co
2.Darwin Motorcycles
3.Kiwi Indian MotorCycle Co
Metric World Championship
1.Yuri Shif Custom
2.Speed Shop Design
3.Blech & Drueber
www.amdchampionship.com

Kohta 1

Kohta 2
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3.1 Renkaan irroittaminen vanteelta on oma hommansa. Itse olen käyttänyt siihen kahta eri keinoa. Prätkäfestareilla kenttäolosuhteissa renkaita vaihtaessa irroitusapuna on aina ollut pelkkä pistolapio. Pistolapion terä asetetaan renkaan reunalle,
hieman irti vanteesta. Pyydä kaveria pitämään jalalla vastakkaiselta puolelta rengasta paikallaan tai aseta vanne jonkun tason alle niin, ettei se pääse kippaamaan. Ota tukeva ote lapiosta, hyppää ja polkaise päättäväisesti. Joskus kumi irtoaa heti,
joskus kun kumi on tiukassa, voi mennä pidempikin aika hyppiessä. Tässä kannattaa olla varovainen ja varata hieman tilaa
ympärilleen. Tai sitten voi kokeilla seuraavaa, huomattavasti helpompaa tyyliä.
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6. Nosta vanne pystyyn ja ota käteen yksi rengasrauta. Aseta rengasrauta vanteella olevan kumin ulkoreunan puolelta kumin
ja vanteen väliin. Kampea kumia vanteelta rengasraudalla niin paljon kuin pystyt ja ota sen jälkeen vanteesta tukeva ote kädellä, samalla painaen polvella kumia alas- ja ulospäin. Tämä vaatii joskus paljon liukkaria, voimaa ja hermoa. Tässä vaiheessa
vanha kumi lähtee vanteelta ja voit tehdä siitä vaikka koristeen tallin tai olohuoneen seinälle.

3.2 Aseta pistolapio samalla tavalla kuin aiemmassa kohdassa. Ota pätkä kakkosnelosta käteen ja aseta se pistolapion
päälle. Kiilaa lankun toinen pää johonkin tukevasti, esimerkkikuvassa on käytetty tallin portaita. Pidä vannetta paikallaan kippaamisen estämiseksi ja paina kumi irti. Mitä pidempi lankku, sitä enemmän vipuvartta ja vähemmän vääntämistä. Huomaa
että työkalut tässä voivat olla mitä tahansa, pistolapio ei ole pakollinen vaan sen voi korvata vaikka toisella lankunpätkällä.
Näppärämpi sälli rakentaa putkesta hitsaamalla samalla periaatteella toimivan työkalun itselleen.
Loppurengas irtoaa kevyesti vanteelta kun sen on ensin saanut irti yhdestä kohdasta. Tässä kohtaa käännä vanne ympäri ja
toista sama renkaan toiselle puoliskolle.

Kohta 6

7.1 Laita vanne taas makaamaan lankkujen päälle kyljelleen. Levitä liukkaria runsaasti uuden renkaan kaikille reunoille, myös
hieman sisäpinnalle, se helpottaa rengasraudan liikkumista. Katso renkaasta pyörimissuunta, se on merkittynä renkaan kylkeen. Aseta rengas vanteen päälle hieman toinen reuna edellä ja paina edellä menevä reuna vanteelle nopealla näppäisyllä.
Melkein aina renkaan toisen puolen saa painettua vanteelle käsin, se riippuu täysin renkaan rakenteesta. Jotkut kun ovat
löysempiä ja jotkut jäykempiä. Jos kumi ei mene käsin painaen, käytä rengasrautaa hieman apuna kampeamalla rengasta.
Kun kumi on puoliksi vanteella, asenna sisäkumi paikalleen, jos on tarve. Tässäkin kannattaa lisätä kumiin aivan aavistus
ilmaa, se on helpompi käsitellä kun sisäkumi pysyy muodossaan ja sen lisäksi estät taas sisäkumin joutumasta rengasraudan
ja vanteen väliin.
Kohta 3.1

Kohta 3.2

4. Seuraavaksi hierotaan liukkaria renkaan reunoille. Kuivana tästä(kään) hommasta ei tule yhtään mitään. Reilusti liukkaria, ei
kannata säästellä. Itse käytän fairya jonka olen laimentanut 1:1 vedellä ja laittanut suihkepulloon, on muuten todella kätevä.
Hiero liukkaria renkaan sisä- ja ulkopinnalle, sen tulee auttaa vanteen ja renkaan, sekä rengasraudan ja renkaan väliseen kitkaan. Jos omistat sisäkumillisen vanteen, laita tässä vaiheessa sisäkumiin ilmaa sen verran että se pullistuu ihan aavistuksen,
näin on helpompi välttyä siltä että sisäkumi jää rengasraudan ja vanteen väliin seuraavassa kohdassa.

Tärkeät pointit
• Paljon liukkaria

5. Ota kaksi rengasrautaa ja laita ne kumin ja vanteen väliin tarpeeksi lähelle toisiaan, älä ahnehdi.
Ala vääntämään kumia pala kerrallaan ylös vanteelta. Ota niin pieniä siivuja kuin vain pystyt. Jatka kunnes kumin toinen puoli
on pois vanteelta. Tässä vaiheessa voit ottaa sisäkumin pois, mikäli sellainen löytyy.

• Paina kumia aina uraan vastakkaiselta puolelta, saat lisää liikkumatilaa
renkaalle

Kohta 7.1

• Älä käytä liikaa voimaa. Jos homma
ei toimi, tekniikka on väärä. Pienet
rengasraudat riittävät hyvin
• Kun kampeat kumia rengasraudalla,
ota niin pieniä siivuja kuin vain pystyt.
• Aloita harjoittelu kaverin, naapurin
tai puolisosi pyörällä ettet riko omaasi.

Kohta 4

Kohta 5
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7.2 Paina kumin toinen puolikas vanteelle käsin niin pitkälle kuin pystyt. Ja nyt tulee tärkeä pointti! Paina jalalla tai polvella
vanteelle painetun renkaan reuna vanteen keskelle uraan. Näin saat käyttöösi muutaman kriittisen lisäsentin renkaalle liikkumatilaa. Käytä kahta rengasrautaa ja väännä kumi vanteelle samaan tapaan kuin otit sen poiskin. Eli niin pieniä siivuja kerrallaan kuin pystyt, se on aina helpoin ja nopein tapa. Kun kampeat raudalla rengasta, muista painaa vastakkaiselta puolelta
rengas vanteen uraan. Jatka tätä kunnes kumi on vanteella.
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FLYBOY eli lentojätkä ja vapaus
Lentojätkä- nimitys on käsitteenä vanha sanonta. Nykyteinit lienenevät koskaan kuulleetkaan sanaa mainittavan. Mitä
lentojätkä ja vapaus pitivät sisällään ja olivat ulkonaisesti ennen ja mitä ne voisivat pitää sisällään ja olla ulkonaisesti tänäpäivänä; yritän selvittää sitä tässä kertomuksessa ja ehkä
myös sitä mistä syystä ﬂyboy-sana ilmestyi verkkokalvoilleni
tässä päivänä eräänä.
Ajaessani yhtenä päivänä, miksei myös kahtena, mutta vain
yhtenä päivänä kerrallaan, koska en voi ajaa kahtena päivänä samaan aikaan samassa ajassa; siis ajaessani yhtenä
kauniina tänä loppukesäisenä päivänä pitkin maantietä pitkänokallani maaseudulla, viljapeltojen keskellä aistien juuri
kypsymässä olevien ruistähkien tuoksun pitkällä nokallani,
tuli mieleeni sana, vapaus.

Kohta 7.2

8. Asenna venttiili takaisin ja lisää kumiin ilmaa. Lisätessäsi ilmaa, tarkista että rengas on tiivisti vanteella joka kohdasta. Yritä
oikoa mahdolliset rypyt ja raot renkaan ja vanteen välistä. Jos käytössäsi on jotain sotakonetta muistuttava tappajakompura,
niin tällä ei ole niin väliä, tehokkaalla kompuralla rengas kyllä nousee vanteelle pienistä raoista huolimatta. Yksi keino saada
hankalampi rengas tiivisti vanteelle on laittaa renkaan ympäri kuormaliina ja kiristää sillä. Tällä keinolla saa vaikka krossipyörän kumin streetﬁghterin vanteelle.
Laita renkaaseen ilmaa kunnes se on noussut vanteelle molemmilta puolilta. Sen jälkeen voit asettaa kumiin haluamasi paineet. Heitä vetopakka kiinni ja asenna vanne pyörään takaisin. Jos et ole juopotellut tallilla kumia vaihtaessasi, voit ajaa grillille
kehuskelemaan suorituksellasi.
Kuvista huomasit ehkä että minä itse en käytä mitään suojia vanteen reunalla. Ja siltä vannekkin tietysti näyttää, täynnä
ruhjeita. Jos haluat, voit tehdä suojat vaikka ämpärin reunuksesta. Suojia saa myös kaupasta hyvin halvalla. Vaihtoehtoisesti
voit vetää rengasraudan päälle jonkun kortsun suojaksi. Ja tietysti harjoittelu kannattaa aloittaa kaverin pyörällä ettei omaan
vanteeseen tule skraaduja ja lommoja.
Jos et ymmärtänyt tekstistäni mitään, voit ainakin yrittää tuijottaa kuvia silmä kuumana. Jos haluat, voit kysellä lisää asiasta
minulta MMAF:n foorumilla, laita yksityisviestiä nimimerkille Ape. Tai sitten sähköpostia osoitteeseen Pontsa@hotmail.com
Hyviä loppusyksyn talli-iltoja
Temolle kiitos kuvien näppäilystä!

Ape

Maaseutu, maantie, viljapelto, solifer 3 speed. Palaan ajatuksissani vuosikymmeniä taaksepäin, koska saan saman
ﬁiliksen ajaessani tänä päivänä pitkänokallani kuin ajaessani vuosikymmeniä sitten solifer 3 speed:llä. Sama vapaus,
sama tunne, sama vapaudentunne. Eri aika, sama tunne.
Ja vaikka en ajakaan juuri samaa maantietä kuin vuosikymmeniä sitten, aistiessani samat tuoksut tai juuri nämä samat
tuoksut, tuovat mieleeni menneet ajat, koska mieli löytää varastostaan samanlaiset kokemukset ja niihin liittyvät tunteet
ja tuntemukset syövereistään ja tuo ne tähän hetkeen. Vertailee niitä. Se mikä teki vuosikymmeniä sitten siitä hetkestä
mieleenpainuvan ja ehkä ihanan ja kauniin hetken, nousee
esiin, koska mielestä ja meistä tuntuu samasta syystä samalta tässä hetkessä. Tunsin olevani vapaa jostakin ajaessani nöösipoikana solifer 3 speed:llä ja tunsin olevani vapaa
jostakin ajaessani pitkänokallani tänä kesänä. Tunne on juuri
sama. Ajat ovat muuttuneet, mutta huomaan että tunne on
sama. Oivallan että vapaus ei katso aikaa ja että minun ajatukseni ovat nuoria, edelleenkin. Olen ikuinen ”lapsi”. En lapsellinen vaan olen onnistunut löytämään sisäisen lapseni ja
säilyttämään lapsenmielisyyteni näin kokiessani. Ja tärkein
asia ei ole tässä tapauksessa se, millä minä ajan ja ajoin,
sama vaikka olisin kävellyt pitkin pellonpientareita tai vaikka
hiihtänyt pitkänmatkan suksilla, vaan se että olen säilyttänyt
herkkyyteni aistia eri asioita edelleenkin. Ja tähän auttaa jos
on samassa rytmissä luonnon kanssa eli myötäilee ja virittäytyy luonnon kanssa samaan rytmiin ja samalle taajuudelle. Kaikella on oma rytminsä, oma energiansa ja oma värähtelytaajuutensa. Kaikilla meillä ihmisolennoillakin?!.
Vapaus. Meidät on luotu olemaan vapaita ajattelemaan. Meidät on luotu olemaan vapaita valitsemaan. Ajatuksia ja mieltä ei voi vangita, mutta ilman ajatuksia ei ole ihmisolennon
mieltä.
Olemme vapaita valitsemaan asuinpaikkamme, koulumme,
työpaikkamme jne, mutta vapauden mukana seuraa vastuu,
itsestämme. Jos haluamme olla vapaita esimerkiksi, kahdeksasta neljään työnteosta, meillä kun kuitenkin itsellämme on
vastuu huolehtia millä muulla keinoin hankimme päivittäisen
ruoka-annoksen, vaatteemme ja missä vietämme yömme,
ehkä nukkuen.
Ihmisolennon mieli on ehkä yksi ihmeellisimmistä asioista
täällä maa-nimisen planeetan päällä olevista asioista. Ihmisolennon mieli pitää itseään erittäin tärkeänä ilmestyksenä

tai sanoisinko ilmentymänä eläessään täällä maa-nimisen
planeetan päällä. Se vatvoo asioita edestakaisin, on murheissaan menneisyydestä ja on huolissaan tulevaisuudesta
enemmän kuin tohtorit määrää. Harmi kun en tehnyt silloin
niin tai näin, mieli päivittelee. Oi kun olisin tehnytkin silloin
niin , kaikki olisi tällä hetkellä paremmin ja voisin nauttia tulevaisuudessani paremmin. Ihmisolennon mieli on jatkuvassa
oravanpyörässä. Aika usein mielen omasta mielestä asiat
ovat väärinpäin eli päinvastoin kuin niiden pitäisi olla. Ihmisolennon mieli pitää itseään maailman napana. Minä, minä ja
minä pitää olla jokapaikassa, ensimmäisenä, mulle heti kaikki, nyt. Mutta kaikkea ei voi saada,
muillekin täytyy jääda jotain, tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti. Tätä mieli ei ymmärrä. Mieli on hetken aikaa tyytyväinen, mutta jo kohta haluaa lisää samaa tai jotain muuta.
Sellainen mieli on. Vertaileva. Valikoiva. Ei vapaa. Harhaa...
Mutta kun lopetamme halumme saada joka hetki jotakin,
ja olemme tyytyväisiä tähän hetkeen ja olemalla tyytyväisiä
kaikesta siitä mitä meillä on ja mitä mitä olemme saaneet,
elämällä tässä hetkessä, mieli rauhoittuu ja ihmisolento on
vapaa. On vaikeaa olla vain tässä hetkessä, läsnä.
Mieli karkaa ajatuksissaan tuon tuostakin jonnekin menneeseen tai tulevaan ja oravanpyörä ja vatvominen alkaa taas.
Tästä huomaamme että mieli tarvitsee ajanmuodon ollakseen
olemassa. Kuten aikaisemmin totesin, vapaus ei katso aikaa
eli ei tarvitse ajanmuodon olemassa oloa. Emme ole näin
ollen niin sanotusti sitoituneita aikaan ollessamme vapaita.
Me ihmisolennot olemme täällä maanpäällä eläessämme sitoutuneita jollakin tavalla vanhempiimme, yhteiskuntaan ja
kulttuuriimme ja näiden mukana tuomiin asenteisiin ja käsityksiin. Näin tuntiessamme emme tunne itseämme vapaiksi
olennoiksi. Edellä mainitut asiat edellyttävät mielestämme,
huom. mielestämme, määrätynlaista käytöstä, ei ole oikein
tehdä sitä taikka tätä, vaikka haluaisi. Mitä muut ihmisolennot ovat minusta mieltä jos toimin eri tavalla kuin normaalisti, ajatellaan. Joskus on hyvä miettiä ja kyseenalaistaa omia
ajatuksiaan ja asenteitaan ja toimia kenties eri tavalla kuin
on aikaisemmin tottunut. Ketä on sanomaan mikä on niin
sanotusti normaalia ja mikä ei. Normaali-sana käsityksenä
on muodostunut aikojen saatossa, eli jokin asia on tullut yleiseen hyväksyntään, sen kummemmin kenenkään siitä päättämättä. Elämme täältä ikuisuuteen. Pitäisi kylläkin sanoa
että, elämme täältä ajattomuuteen, koska ikuisuus on eräs
ajanmuoto. Vain ajattomuudessa ei ilmenny aikaa, kaikessa
muussa kylläkin. Kannattaa ajatella joskus mitä ajattelee ja
miten ajattelee, sillä ajatuksista seuraa puhetta ja puheesta
seuraa tekoja ja kokemuksia ja teothan ja kokemukset ovat
elämäämme täällä maanpäällä ollessamme ja eläessämme.
Olemme sitä tulevaisuudessa mitä tänään ajattelemme!.
Olen kertonut edellä ajatuksista, mielestä ja vapaudesta.
Palatkaamme tarinani otsikkoon, lentojätkä ja vapaus. Miten edellä mainitut asiat liittyvät toisiinsa. Lentojätkiksihän
nimitettiin, ennen sotia eli kolmekymmentäluvulla, ja sotienjälkeisinä, siis neljäkymmentäluvun puolivälin ja viisikymmentäluvun, aina kuusikymmentä luvun loppupuolelle asti,
maaseudulla talosta taloon vaeltavia ja niissä elantonsa
ansaitakseen erinäisiä työsuorituksia tekeviä, miespuolisia
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ihmisolentoja. He olivat tavallaan kulkureita, ilman pysyvää
asuinpaikkaa, jostain syystä, ehkä omasta tahdostaan tai
valinnastaan olevia, kiertolaisia, vaeltajia. Ehkä he halusivat olla vapaita, jostakin, juuri siitä oravanpyörästä. He eivät olleet huolissaan tulevaisuudestaan ja menneisyys oli
taakse jätetty, sitä liiemmin muistelematta ja siitä liiemmin
kertomatta. He eivät olleet mieliensä riivaamia. He luottivat
elämään ja elämää eteenpäin vievään suurempaan voimaan.
He uskaltautuivat antautua elämän virran vietäväksi. Heillä
oli ja heistä on mystisiä tarinoita kerrottavana. Heille kaikille
oli muodostunut aikojensaatossa kutsumanimi, joista heidät
tunnettiin. Tapasin itse pikkupoikana yhden tallaisen lentojätkän. Hänen nimensä oli Riitom, savoksi. Ihme nimi, mistä
lienee tullut. Hän oli isokokoinen, voimakas, lämminsydäminen ja aina valmis kuuntelemaan muiden iloja ja suruja ja
valmis auttamaan kykyjensä mukaan. Avarakatseinen, ymmärtäväinen ihmisolento. Hän ilmestyi jostakin ja lähti sitten
aikoinaan jonnekin… Hän oli vapaa, elämään….

kin asettuivat paikoillensa asumaan ja hävisivät maaseudun
maantiekuvasta.

Kaasuttimien surma

Tekninen yllätys

Tämän päivän, niin sanotut bikeri-ihmisoliot; kuka sitten on
bikeri tai pitää itseään sellaisena, moni luulee olevansa sellainen; voisivat olla tai ehkä pitävät itseään jollakin tapaa vapaina, jostakin. Heillä on, ehkä, samansuuntaisia ajatusmaailmoja kuin lentojätkillä, vapaudesta ja elämänasenteesta.
Bikerimyyttiin kuuluu tai liitetään yleensä sana vapaus. Valitettavasti ainakin rakkaan isänmaamme virkamieskoneiston
byrokratian etu- ja myöskin takarattaat rajoittavat tai ainakin
yrittävät omalta osaltaan, kaikin tavoin estää kaikkien kansalaistensa vapautta, aiheuttaen pikemminkin pahoinvointia
kuin hyvinvointia kansalaisissaan. Mutta emme anna tämän
seikan vaikuttaa negatiivisesti ajatuksiimme, sanoihimme
emmekä tekoihimme. Pitäkäämme ne positiivisina, kirkkaina
ja iloisina. Tällöin elämä ilmenee ihmeellisenä ja ihanana. Hymyile elämälle niin elämä hymyilee sinulle. Kiitos!

Kaikki nykyisin myynnissä olevat uudet moottoripyörät pitävät sisällään digitaalitekniikkaa. Ilman sitä ja sen ohjelmoitavuutta ei kyetä täyttämään viranomaisten vaatimuksia päästöjen suhteen. Laitteita ei myöskään tarvitse huoltaa eikä

Koska rakenneratkaisuja ja niiden sovellutuksia on runsaasti
eikä niitä ole juurikaan standardisoitu vaan joka valmistajalla on omanlaisensa palikat. Siksi on yllättävää että näissä
järjestelmissä on yksi yhdistävä tekijä riippumatta siitä onko
kyseessä analoginen vai digitaalinen viritys.

Mihin katosivat lentojätkät?. Yhteiskunnan kehityttyä ja niinsanotun hyvinvointiyhteiskunnan saavuttua tai vallattua rakkaan isänmaamme, lentojätkätkin saivat ehkä tarpeellisen
toimeentulonsa yhteiskunnalta ja näin ollen heidän ei välttämättä tarvinnut enää vaeltaa leipänsä eteen ja näin ollen he-

Muistiinmerkitsi Ole W

Joskus ammoisena aikana moottoripyörissä oli kuuden voltin jännitteellä toimiva sähköjärjestelmä. Tällä järjestelmällä
toimivat kaikki matalajännitepuolen toiminnot kuten valot ja
vähäiset muut laitteet. Sytytysjärjestelmässä toki oli, ja on
edelleenkin, korkeajännite. Siitä on ollut juttua aikaisemmissa MMAF:n julkaisuissa joten ohitamme aiheen. Magneettosytytyksestä saa kirjoittaa joku joka siitä jotain tietää.
Myöhemmin pyörien vaatimustason kohotessa siirryttiin
kahdentoista voltin järjestelmään ja suurelta osin ns. akkusytytyksen käyttöön.
Moottoripyörän johtimista voi sen käydessä löytää muitakin
jännitteitä kuin akun nimellisjännite. Latausjännite on enemmän, toivottavasti, kuin 12 V ja vaihtovirtalaturilta voi tulla
jopa liki sadan voltin jännitettä, tosin vaihtojännitettä joka
tasasuunnataan ja säädetään sopivaksi.
Sellaisiakin järjestelmiä on käytössä joissa laturissa on erikseen käämit lataukselle, sytytykselle ja valaistukselle. Vain
sytytys- ja latauskäämien tuottama virta tasasuunnataan
mutta valaistus toimii tasasuuntaamattomana vaihtojännitteellä.

Digiaika alkoi haparoiden
Seuraava askel sähköjärjestelmien kehityksessä oli siirtyä
osittaiseen digitaalijärjestelmään moottorinohjauksen osalta. Kyseessä ovat kolmannen polven ruiskutus- ja sytytysjärjestelmät.

Tietyn tyyppiset anturit jotka antavat digitaaliselle tai analogiselle järjestelmälle analogista tai digitaalista mittaustietoa
tarvitsevat joko vertailu- tai käyttöjännitteen toimiakseen.
Esimerkiksi kahdeksankymmentäluvun H-D:ssa sytytysboksi
tuottaa anturiaan varten viiden voltin jännitteen. Samaa viittä volttia tarvitsevat myös useiden kaasutinmoottoripyörien
kaasunasentotunnistimet (TPS). Tämä myös liittyy usein sytytykseen. Monipuolinen sytytysjärjestelmä tarvitsee tiedon
siitä kuinka nopeasti ja mihin asentoon kuljettaja kaasukapulaa kiertää. Jopa imusarjan ilmanpainetieto ohjaa nykyisin
sytytyshetkeä.

Ps
Flyboy eli lentojätkä tuli mieleeni sanasta ﬂygirl. Onnea hänelle! Ja totta kai myös onnea ﬂyboylle. Tak so mykke om allt
till alla! Och till Svenska Chopper Culture också!

Viiden voltin sähköjärjestelmä moottoripyörässä
Taustasäteilyä aiheesta

Viiden voltin järjestelmä

Mitä käyttöä tällä tiedolla on? Normaalisti ei mitään niin kauan kuin vehje pelaa tai ei ole tarvetta muutoksille. Minäkin
niissä juurikaan ilmene normaalista käytöstä johtuvia vikoja
tai kulumista. Kaasuttimet ovat siten katoavaa teollisuusperinnettä.

Aiempia analogisia ruiskutusjärjestelmiä, mekaanisia ja sähköisiä, ei moottoripyöriin juurikaan ole sovellettu. Erilaisia
analogisia sytytyssysteemejä sen sijaan on moottoripyörissäkin ollut. Kaikki ne kuitenkin ovat vain sähköisiä versioita
kärkisytytyksestä jossa katkojan kärjet mekanismeineen ohjaavat sytytyshetkeä ja kondensaattorin sekä puolan toisiokäämin latautumista. Kärjet on korvattu sähköisillä antureilla
ja ennakonsäätö erilaisilla transistoreilla tai vastaavilla elektronisilla gizmoilla joiden asetukset ovat kiinteitä.

Katkojankärjet R.I.P.
Sytytyslaitteiden anturointijärjestelmä onkin oikein erilaisten
keksintöjen ja viritysten mellastuskenttä. Löytyy optisia, induktiivisia ja kapasitiivisia antureita jolla kaikilla on omanlaisensa keskusyksikkönsä joka osaa ”lukea” vain juuri tietyn
anturityypin tuottamaa tietoa. Lisäksi on vielä välimuotojärjestelmiä joissa vain kärjet on korvattu antureilla mutta ennakonsäätö voi silti olla mekaaninen. Kaikissa näissä on puolensa. Vakavamielisen päättelyn ja kokemuksen perusteella
voidaan todeta että katkojan kärjet ovat olleet ne komponentit jotka on haluttu säännöllisen huollontarpeensa vuoksi
ensisijaisesti hävittää. Seuraavaa sijaa katoamisessa pitää
keskipakosäädin samasta syystä.
Kaasutinpyörässä voi siis olla elektroninen sytytysjärjestelmä, joko analoginen tai digitaalinen.
Ruiskutusmoottorissa sen sijaan ei tavata muita kuin digitaalisia sytytyslaitteita. Useimmiten nämä järjestelmät ovat
integroidut toistensa yhteyteen. Muutamia poikkeuksia on.
Lähinnä tarvike- tai omavalmisteruiskujen rakentelijoiden
epäortodoksisia ristisiitoksia.

pärjäsin tietämättä tätä asiaa elämäni viisikymmentä ensimmäistä vuotta. Mutta entä sitten kun tulee vika ja ryhdytään
mittailemaan johtimissa kulkevaa jännitettä? Yllättäen tuleekin vastaan piuha jossa kulkee viisi volttia. Tarkoituksella. Ei
pidä tarjota siihen, tai laitteeseen johon se liittyy, kahtatoista
volttia. Vauriot ovat tällöin todennäköisiä.

Kaikki on kohta digiä
Viimeinen vaihe sähköjärjestelmien kehityksessä on niin kutsutut CAN-väyläratkaisut. Sillä on minimoitu johtimien tarve
koska yksi jännitteellinen johdin voi järjestelmän puitteissa
toimittaa useita asioita. Kyseessä on yksinkertaisen tietokonepuolelta tutun väylätekniikan sovellus ajoneuvokäyttöön.
Useat mp- ja autovalmistajat käyttävät tätä järjestelmää.
Kärjistäen voidaan sanoa että ”puhdasta” sähköä ei löydy
enää kuin akun navoista. Kaikki toiminnot ovat digitaalisia ja
koodattuja. Perinteisiä sähköisiä lisätarvikkeita tähän järjestelmään ei voi helposti liittää.

Anturit joihin menee kaksi tai useampia johtimia ovat pyörässäsi mahdollisesti sellaisia komponentteja jotka toimivat
vain viiden voltin jännitteellä. Varsinkin jos johtimen toinen
pää tulee jonkin umpinaisen rasian sisältä. Useat sytytykseen ja ruiskutukseen liittyvät sähköiset laitteet tuottavat
käyttöönsä viiden voltin jännitettä.
Viiden voltin käyttö- tai vertailujännitteen soveltaminen yleistyi kahdeksankymmentäluvulla ja on nykyisin olemassa lähes kaikissa uusissa pyörissä järjestelmästä riippumatta.
motomatti
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Lieviä takaiskuja multifuelprojektissa
Polttoainepöljäilyä
Poliitikkojen aikeet korottaa bio- ja maakaasun veroa moninkertaiseksi nykyisestä, vie pohjan toistaiseksi kaasulaitteiden asennukseen liittyvien yksityiskohtien huomioon ottamiseen. Mikäli laki toteutuu, olen varautunut muuttamaan
suunnitelmaa joustavasti.
Muiden biologisten ja uusiutuvien polttoainelaatujen veron
korotuksesta en ole kuullut. Toki se veisi pohjan koko projektilta jos näin kävisi.
Pidän käsittämättömänä tällaista esitystä joka erityisesti
suunnataan yhteen polttoainelajiin. Kuinka käynee esimerkiksi Helsingin maakaasubussien olemassaolon kanssa?
Erääksi syyksi mainittiin jopa käytön vähäisyys. Ei se tällä
menolla kyllä lisäännykään!
Toivottavasti asiaan tulee vielä muutos.
Siinä poliittinen kannanottoni. (Kirjoitettu 9.9.-10)

Todelliset ongelmat
Muut ongelmat koskettelevatkin enempi ajankäytöllisiä, terveydellisiä, materiaalisia ja taloudellisia yksityiskohtia. Projektipäällikön ja samassa henkilössä elävän sekatyöläisen
pitää käydä päivätyössä vaikka selkä reistaa. Sytytysantureista toinen kärähti ja koska samanlaista ei enää varaosana
saanut piti molemmat anturit hankkia rahalla uusiksi.
Merkittävin ongelma syntyy siitä että korvaavat anturit ovat
aivan eri muotoiset ja kiinnitykseltään kovin poikkeavat verrattuna niihin jotka aikoinaan asennuspaketin mukana tulivat. Rakenteet ovat suunnitellut ja toteutetut alkuperäisten
antureiden mukaan ja tilantarve niiden mukainen. Uudet anturit eivät kyseiseen paikkaan sovi ilman ankaria muutoksia.
Alkuperäisen asennuksen osalta selvisi että antureita ei olisi
saanut laittaa niin kuumaan paikkaan kuin mihin ne asensin. Tieto tuli hieman liian myöhässä. Nyt jäähdytyksestä on
huolehdittu.
Toisaalta projektin alusta alkaen oli tiedossa että alkuperäisen laturin teho ei välttämättä riittäisi mutta toiveajattelu vei
voiton ja kieltämättä alkuperäisen laturin voimin olisi homma
rimaa hipoen hoitunutkin mikäli ylimääräisinä kulutuskohteina ei olisi otettu käyttöön säätövaiheessa tarvittavaa miniläppäriä
eikä säätötyön aikana olisi tarvinnut sammuttaa ja käynnistää moottoria tämän tästä. Pelkästään polttoainepumppu,
pakolliset ajovalot, sytytyspuolat, sytytys- ja ruiskutuksen
ohjaimet, lambda-anturin lämmitys ja suuttimet kuluttavat
liki kaikki voimavarat jotka suoraan kampiakselin päähän
kiinnitetty vaihtovirtalaturi kykenee puskemaan ulos. Kas
kun sen nimellisteho 280 W tulee 5000 kierroksella ja moottorilla yleensä, erityisesti taajamassa, ajetaan korkeintaan
vain 3000 – 4000 kierroksen tasolla.

Uhraus
Virranpuutteen vuoksi syntyi ruumiinvammakin. Puoliso oli
ajelulla mukana ja innostuin ajelun aikana säätämään hieman

enemmän ja siksi sammuttelin ja käynnistelin pyörää useasti ajelun aikana kunnes ei enää startti jaksanut pyöräyttää.
Tietenkin silloin oli tasamaata, mäkistartti ei onnistuisi joten
pyysin kyytiläistä työntämään kovaa. Niin hän ansiokkaasti
tekikin ja työnsi niin kovasti että pyörän käynnistyttyä hän
kaatui ja katkaisi luun pikkusormestaan. Näin syntyi myös
säätötauko.

Ratkaisun avain
Energiapula on jo ratkaistu hankkimalla autotarvikeliikkeestä
kaksi kertaa tehokkaampi pikkuisen japanilaisen auton laturi. Hinta 45 euroa. Se ei toki sovi alkuperäisen paikalle.
Sinnehän tulee mm uudet, isommat sytytysanturit. Kampiakselin päähän sorvasin kiilahihnapyörän kiinnityksineen ja
siitä hihna pyörän vasemmalle puolelle johon rakensin telineen laturille. Siellä pokaraudan kainalossa sillä on hyvä
olla. Johdotukset toki piti suunnitella uudelleen mutta siinä
oli puolensa: alkuperäiseen latausjärjestelmään kuuluivat
erilliset tasasuuntaaja ja säädin jotka näin ollen vapauttivat
tilaa tankin alta ja oikean sivukotelon takaa. Se tietää hyvää
myöhemmän ahtimen asennuksen suhteen. Johtimien kokonaismäärä myös väheni. Tehokkaampi laturi mahdollistaa
myös huomattavasti pienemmän akun käytön koska ”reserviä” ei tarvitse kuskata mukana. Nykyinen akku on 32 Ah ja
sen korvaaja tulee olemaan nykyaikaisempi 16 Ah lyijygeeliakku jonka voi sijoittaa lappeelleen vaihdelaatikon alle. Tila
on useimmissa Guzzeissa täysin hyödyntämättä. Nyt sekin
saa täyttymyksensä. Tällöin alkuperäinen akun paikka vapautuu ahtimen asennusta varten. Painopisteen suhteenkin
akun alhainen sijainti luo tasoitusta.

Uusia konversioita
Ahtimen voiman ulosotto moottorilta saa nyt myös uusia
näkökohtia. Nyt kun alkuperäinen laturi on nostettu hyllylle,
sytytysantureille on raivattu tilaa ja virrantuotto ratkaistu ulkopuolisella järjestelyllä on mahdollista ottaa myös ahtimen
käyttövoima saman akselin päästä. Tarvitaan vain laakeroitu
akseli edestä moottorin yli vaihdelaatikon yläpuolelle asti.
Kampiakselin päästä tulisi lähtemään kaksi hihnaa: ahtimen
käyttöakselille moniurakiilahihna ja moottorin vasemmalle
puolelle tavallinen kiilahihna joka käyttää laturia. Että ei niin
pientä vastoinkäymistä etteikö siitä olisi jotain isompaa etuakin...
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Tikkuja kynsien alle

Viime hetken tietoa.

Huohotusjärjestelmä pitää muuttaa kokonaan koska se tehtaalta lähtien perustuu imukanavan alipaineen hyödyntämiseen. Ahdetussa paine-ero tulee olemaan liian suuri. Voi
käydä niin että öljy imeytyy huohottimen kautta ahtimeen.
Eikä se ole hyvä. Tässä seuraava tutkimuskohde. Selväähän
on että jos tehdään vähäpäästöinen alkoholimoottori niin ei
voi huohotuskaasuja päästää vapaasti ulkoilmaan. Päätä pitää raapia.

Ruiskun ohjelmointiläppärin käyttöjärjestelmä on vaihdettu
ja ruiskutusohjelmisto toimivaksi todettu sen yhteydessä.
Laturi ja anturit ovat paikoillaan sekä johdotukset tehty parhaan ymmärryksen mukaisesti. Sytytyssignaali on löytynyt
mutta kuten usein käy tulee häiriöitä jonnekin muualle. Käynnistinmoottori laiskistui runsaan käytön johdosta ja vanhuuttaan. Se piti kunnostaa perusteellisesti. Maalausta myöden.

Jos jotain negatiivista pitää oikein hakemalla hakea, voitaisiin todeta että moottorin sivulla törröttävä laturi ei varmastikaan kaunista kokonaisuutta vaan on teknisen näköinen.
Toiselle puolelle pitää tasapuolisuuden vuoksi keksiä jotain
tasapainottavaa. Konjakkipullotelinettä on ehdotettu.
Edellisten sattumusten summana on toistaiseksi jäänyt
moottorinohjauksen säätö lievästi keskeneräiseksi. Myös
tietyt, osin nuukuudesta aiheutuneet, tietotekniset ongelmat
ovat hidastaneet projektia. Kirvestä ei ole kuitenkaan heitetty kaivoon vaan jatkoa seuraa.

Soodapuhallus, mitä se oikein on?
Soodapuhallus on verrattavissa hiekkapuhallukseen mutta se
on huomattavasti hellävaraisempi kuin hiekka.Soodapuhallus ei lämmitä puhallettavan materiaalin pintaa eli sillä voidaa
puhaltaa vaikka auton/moottoripyörän osat puhtaaksi maalista kitistä massasta peltiä venyttämättä.Sooda ei myöskään
vahingoita lasia ,muovia,kumia,kromia.Eli periaatteessa ajoneuvo voidaan puhaltaa ulkopuolelta peltipuhtaaksi osaakaan irti ottamatta. Hellävaraisuutensa vuoksi soodapuhallus käy lähes kaikille materiaaleille metallit,puu,kivi,muovi
ym.Sooda ei kuitenkaan pure ruosteeseen mutta samalla
laitteistolla voidaa puhaltaa myös lasikuulaa tai hiekkaa ja
sillä taasen saadaan ruoste puhallettua pois.
Puhalluksen jälkeen osat on helppo puhdistaa puhallusjätteestä ihan vain vedellä huuhtelemalla koska sooda on vesiliukoista niinpä puhallusjäämät saadaan huuhdeltua pois
ahtaistakin paikoista.

Alun perin suunnitelma oli laittaa ahtimen veto vauhtipyörän
ulkokehältä. Se olisi vaatinut vauhtipyörän suuren halkaisijan
suhteen merkittävän ison ahtimen hihnapyörän. Sekä kytkinkotelon teurastamisen hihnan kulkureitiltä. Tämä ratkaisu
siirtyköön reserviin.
Koska ahtimen asennuksen yhteydessä tarvitaan tilaa entisen akkutelineen tietämille siirtyy sieltä seudulta myös sytytysyksikkö ja sytytyspuolat tankin alle tai muuhun sopivaksi
katsomaani paikkaan. Tilaa sieltä kyllä löytyy koska ilmansuodatin sijoitetaan lähemmäksi ahdinta ja läppärunkoa pois
tankin alta.

Uusilla antureilla on uudet ominaisuudetkin. Sytytysboxin
asetuksia muuttamalla löytynee moottoriin käyntikin kunhan
vain keksin että mikä lukuisista muuttujista on juuri se joka
saa anturisignaalin luettavaan kuntoon.
Talvi on aikaa tutkia asiaa...

Kuvissa näkyvä HD moottori on esimerkiksi puhallettu purkamatta ja suojaamatta mitään moottorin osaa. Puhalluksen
jälkeen kone on kuin uusi.

Kaksi soodapuhallusyritystä on muodostanut soodateamin
eli Soodamestarit Uudeltamaalta Karkkilasta ja Keskisuomen soodapuhallus Pyhäsalmelta.Molemmilla on liikkuva
kalusto eli voimme tulla asiakkaan luokse puhaltamaan tai
sitten asiakas toimittaa puhallettavat tavarat puhaltajien
kotipaikkaan.Soodateam tarjoaa tämän ja ensivuoden ajan
Uralroikkalaisille 16 % alennuksen normaalihinnasta joka on
120 €/h+alv
Lisätietoja yrityksistä löytyy internetsivulta:
www.soodapuhallusta.ﬁ
www.sodaclean.ﬁ
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Tein itse säästin… ja muita tallitontun tarinoita
Tähän aiheeseen voi jokainen rakentelija osallistua. Tarkoitus on kerätä kokemuksia ja niksinurkka erilaisista rakenteluun
liittyvistä asioista joiden ei toivo toistuvan.
Tällaisia ovat esimerkiksi hajoamiset synkän metsätaipaleen pieleen Puolassa, sateella, ja yöllä, koska halusit käyttää uudelleen sen startin lukitusprikan sen sijaan, että olisi tuhlannut 0,45 € siihen uuteen prikkaan. Tai se toinen kokemus jolloin opit,
että tärisevä lammas toisessa kädessä on vaikea maalata tai että munasilleen ei kannata sittenkään hitsata.
Jaa parhaimmat hetkesi ja niksisi. Toki saa kirjoittaa myös ihan oikeita niksejä, pelkkien ehkä hiukan pieleen menneiden kenttätestausten kertaaminen ei ole itseisarvo näille jutuille.
Ajatuksemme oli, että tästä tulisi juttusarja MMAF:n tuleviin jäsenkirjeisiin. Voit osallistua omilla tonttuilu- ja vinkkitarinoillasi
joko kirjoittamalla tähän ketjuun MMAF:n www-sivuilla tai lähettämällä juttusi suoraan sähköpostilla puheenjohtaja@mmaf.ﬁ

Ensimmäinen vinkki:

Toinen vinkki:

Tässäpä ihan oikea niksi halvan väliaikaisen maalauskopin
tekemiseksi. Tarvitset:
– Remonttisuojakelmua jonka toisessa reunassa on valmiina
teippi. Bauhaus, RTV, Biltema jne. Myydään rullassa, aukeaa noin 3m korkuiseksi ohueksi muovikalvoksi. Pitää pölyn
ulkona ja maalin sisällä. Tän voi sillä reunateipillä teipata kattoon kopin seiniksi.
– Kanavapuhallin sekä siihen sopivan ilmansuodatin. Puhallin löytynee jokaiselta omakotirakentajalta tai Starkista,
RTV:ltä, K-Raudasta, Onniselta jne. Ilmanputsarin ostopaikkaa ei tarvinne tälle porukalle selvittää.
– Tukevaa muovia lattian suojaksi jos tarvitsee, Etolasta /
Ikeasta löytyy hyviä lattiansuojia (mm. työtuolin alle).
– Maalarinteippiä edellisten
kiinnittelyyn ja tiivistämiseen.
Varsinkin se remonttikelmu
tarvinnee kattoon varmistelua,
ja lattiasta se pitää myös teipata kiinni.

Etupään stefojen vaihdossa voi säästää kun tekee itse.
Säästö on sitä suurempi jos ei hanki tehtävää varten oikeita työkaluja. Iskarin pohjassa oleva kuusiokolo tietty pyörii
tyhjää ja se aukeaa tökkäämällä tallin seinään nojaavan luudan varsi putken sisässä olevan vastakappaleeseen. Näin
voidaan se sisältä vielä öljyinen iskari täyttää puupurulla.
Kun sitä pohjaproppua ei näin saatu käsipelillä auki on helpompaa jättää se perkeleen pumppu purkamatta ja siirtyä
toiseen strategiaan.

Tuloilmasuodattimen läpi puhaltamaan muovikoppiin uutta
ilmaa, ilman poisto oviaukosta jonka jätät pieneksi ja laitat
kelmua reilusti limittäin. Saat
helposti pölyvapaan ympäristön joka on seiniltään kertakäyttöinen sekä nopea pystyttää ja purkaa. Hiﬁstelijä tekee
teipattavan oviaukon ja hoitaa
poistoilman erillisellä putkella
suoraan ulos.

Irroittamalla iskari pyörästä saa stefan yläkautta pois ja uuden tilalle, kunhan sen vanhan stefan saa vain sieltä kolostaan pois. Ei pitäisi olla vaikeaa. Vanhaan stefaan vain varovaisesti muutama puuruuvi kiinni, niistä voi sitten vääntää
alaputken reunaa vasten. Joku ﬁksumpi olisi hiffannut ottaa
stefan päältä lukkorenkaan pois ennen ensimmäistä vääntöä. Joka tapauksessa, tätä vääntelyä toistamalla se vanha
stefa saadaan pois sieltä kolosta sopivissa 0,1mm pätkissä.
Ja ruuvien tekemät naarmut laakeripinnassa jäävät piiloon
sisäputken siihen osaan, jonka stefa aina peittää. Paitsi jos
se iskari oli polvien välissä ja ne naarmut on nyt sitten liukuvaran yläpäässä.

ja yläkerrasta ruuat -20%

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

TALLINK JA SILJA LINE JÄSENEDUT 2010
HELSINKI – TALLINNA – HELSINKI

ECKERÖ LINE 2010
HELSINKI – TALLINNA – HELSINKI

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

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

RG LINE 2010
VAASA - UUMAJA - VAASA

Tapahtumia 2010
Smoton syyskokous ja kerhokonferenssi
Bigtwin Show, Rosmalen, Hollanti
Motoristiristeily
Fighterama, Kalkar, Saksa
Custombike 2010, Bad Salzuﬂen, Saksa

16.10
5.-7.11.
6.-7.11.
6.-7.11.
3.-5.12

Löydät nämä ja muut tapahtumat MMAF:n kalenterista
www.mmaf.ﬁ. Kaikki keskustelutaululle rekisterityneet
voivat lähettää tapahtumia MMAF:n kalenteriin. Toiveena on, että kalenterissa olisi nimenomaan prätkien rakenteluun liittyviä tapahtumia; swappeja, näyttelyitä jne.
Jos tapahtumasi puuttuu listasat voit siis lisätä sen itse
MMAF:n kotisivujen kautta.

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

udet
MMAF u tuotteet
support- nissä!
n
nyt myy

Uuden stefan saa paikalleen pajavasaralla ja ruuvarilla naputtelemalla. Tallikaverit neuvoivat käyttämään vanhaa
stefaa apuna mutta se ei enää ’sovi’. Pienet lisänaarmut
liukuputkessa ei tässä vaiheessa enää haittaa. Loppuosat
kootaan käänteisessä järjestyksessä purkamiseen nähden.
Ja kun tallista ei löydy iskariöljyä voi sinne putkeen tökätä
sitä Mobil 1 10-50W kamaa, samaltahan se näyttää.

Ravintola Texasin tarjoukset MMAF:n jäsenille:
Voimassa olevalla MMAF:n jäsenkortilla alakerran baarista seuraavaa:
- hana Lapin Kulta 4,10 €
- hana Lonkero 5,50 €
- hana Strongbow 5,50 €

Smoton jäsenedut 2010

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

Vetoketjuhupparit

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

Kangasmerkki

T-paidat

MODIFIED MOTORCYCLE ASSOCIATION OF FINL AND

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

5,Edut voimassa toistaiseksi

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

MODIFIED MOTORCYCLE ASSOCIATION OF FINL AND

www.mmaf.fi

