
Puheen-
johtajan
palsta

Pyöräkuume – siihen ei ole muuta
parannusta kuin uusi pyörä

Viime vuonna pyörittelin mielessäni ajatusta uudesta
nopeaan ajoon sopivasta nojapyörästä. Niin, aina täytyy
olla sopiva tarve tai peruste uudelle hankinnalle, tämä
koskee niin pyöriä kuin mitä tahansa uutta hinnakasta
hankintaa. Oma tarpeeni oli päästä pyöräilemään vielä
kovempaa kuin aikaisemmin hankimillani kolmi-
pyöräisillä. Kovempaa vauhtia pääsee joko harjoit-
telemalla enemmän tai hankkimalla "nopeampi" pyörä,
jotenkin uuden pyörän ostaminen alkoi tuntua parem-
malta ja helpommalta ratkaisulta. Pyöräkuume alkoi
kuumottaa ajatuksia oikein kunnolla.

Loppuvuodesta surfailin internetin nojapyöräsivuilla,
valikoimaa kyllä löytyy, mutta mikä olisi minulle
sopiva. Ensiksi päätin, että pyörä olisi kaksipyöräinen,
sillä kaksipyöräiset ovat kevyempiä ja niiden ilman-
vastus on pienempi kuin kolmipyöräisillä, joten
nopeuden pitäisi olla parempi. Tarjolla oli ns. low-
racereita, jotka ovat erittäin matalia, virtaviivaisia ja
nopeita kilpailuihin tarkoitettuja. Low-racerit jotenkin
houkuttelivat, mutta ne eivät ole oikein käytännölisiä
mataluutensa takia tavallisilla teillä ja enhän minä
aikonut osallistua sentään mihinkään kilpailuihin.

Vähitellen uuden pyörän luonne alkoi hahmottua. Sen
pitäisi olla sopivan virtaviivainen, ilmanvastushan hidas-

taa pyörää eniten, ja renkaat täytyy pitää maksimiin
pumpattuna, joten jousitus olisi paikallaan vaikka siitä
tulee jonkin verran lisää painoa. Pikku hiljaa alkoi myös
tuntua, että pyörän ulkonäönkin olisi hyvä olla
mahdollisimman nopean ja vetävän näköinen. Jotkut
keski-ikäiset miehet kohottavat egoaan hienoilla urheilu-
autoilla, mutta hieno urheilunojapyörä tulee halvem-
maksi. Hei! Tässähän tuli hyvä peruste vaimolle uuden
pyörän hankkimiseksi, tärkeä asia jota ei kannata
unohtaa ja johon täytyy valmistautua hyvin etukäteen.
Vaimo kysyy esimerkiksi aivan varmasti: Mistä sait
rahat? Oikea vastaus ei ole "säästin talousrahoista" tai
"tilillä sattui olemaan ylimääräistä". Toinen vaimon
kysymys saattaa olla: Sinullahan on jo kolme pyörää,
mihin sinä neljättä tarvitset?. Tähän toiseen kysy-
mykseen on jo helpompi vastata kuin ensimmäiseen,
sillä eri tarkoituksiin tarvitaan tietysti erilaisia pyöriä,
valitettavasti vaimot eivät aina "niele" helposti tällais-
takaan vastausta.

Pitkällisen tutkimisen ja asian sulattamisen jälkeen
uuden pyörän vaihtoehdoiksi valikoitui kaksi hienoa
täysjousitettua sporttista menijää: Saksalainen HP
Velotechnikin Speedmachine ja hollantilainen M5:n
Shock Proof. M5 oli jonkun tuhannen markkaa halvempi
ja jotenkin minusta paremman näköinen ja tilaaminen
kävi suoraan webbi-sivujen kautta ja toimitusaika oli
nopea. Sähköpostitse kävin yksityiskohdista neuvotte-
luja pyörän suunnittelijan Bram Moensin kanssa,
onneksi tällaisissa tilanteissa pärjää hyvin normaalilla
kouluenglannilla. Joten tilasin Shock Proofin ja lähetin
samalla maksumääräyksen M5:n tilille. Jos tilaa noja-
pyörän ulkomailta, niin sen joutuu aina maksamaan
etukäteen ja ottamaan tässä pienen riskin. Kolmen viikon
kuluttua rahtiliike toi uuden pyörän valmiiksi koottuna
kotiin ja nyt vain odottelen, että kevätaurinko sulattaa
pyörätiet, jotta pääsen kokeilemaan uutta nojakkiani.

Nojakkiterveisin

Ilpo Tiihonen,

puheenjohtaja

E-mail: ilpo.tiihonen(at)mbnet.fi
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Ajankohtaista

Kokouskutsu:
Kevätkokous lauantaina 21.4.2001
klo 13

Kevytkulkuneuvojen Ystävät ry:n kevätkokous 2001
pidetään lauantaina 21.4.2001 klo 13 Helsingissä
HYHY ry:n tiloissa Meritullinkatu 9 B 24. Kokouk-
sessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja mm.
keskustellaan kesän 2001 toiminnasta (esim. Eco-Trip)
sekä päätetään yhdistyksen logosta (logokilpailun pää-
tös). Tomas Lindén on luvannut näyttää kilpailuvideon.

Jäsen, jos osoitteesi on muuttunut, ilmoita siitä minulle!
Sähköinen muutoslomake on www-sivulla:
http://www.davinci.pp.fi/kevylomake.html.

Yhdistyksen säännöt sanovat kokouksesta seuraavaa:

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja
syyskokous elo-joulukuussa hallituksen määräämänä
päivänä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muina asioina käsitellään:

- logokilpailu, päätös yhdistyksen logosta
- Eco-Trip 2001 -järjestelyt ja sponsoronti
- kevään ja kesän muu toiminta
- muut esille tulevat ilmoitusluonteiset asiat.

SPEZI in Germersheim

Erikoispyörämessut Etelä-Saksassa 21.–22.4.2001
antavat ehkä parhaan kuvan nojapyörien ja kaikenlaisten
erikoispyörien nykytilasta ja kehityksestä. Www-sivu:
http://www.spezialradmesse.de/admin/start.htm. Valo-
kuvia edellisistä messuista (2000) on sivulla
http://liegerad.com/html/germersheim00.html.

Pyöräilyviikko 6.–13.5.2001.

Järjestäjänä mm. Suomalainen pyöräilykuntien verkosto.
Päätapahtuma 12.5.2001 Töölönlahden ulkoilukeskuk-
sessa. Sihteeri: Rauno Pajunen, rauno.pajunen(at)tul.fi.
Nojapyöriä ja muita erikoisajoneuvoja kaivataan näytille
klo 10:stä lähtien.

Kangasalan Kevätpyöräily
helatorstaina 24.5.2001

Lenkin pituus 80 km. Ei osanottomaksua, arvontapalkin-
toja osanottajille. Myös nojapyörät: tervetuloa! Viime
vuonna mukana oli Helsingin seudulta useita nojapyöriä
ja tietysti Kangasalasta pyöräilyguru Markku Lahtinen
omalla nojiksellaan.

Pirkan pyöräily 3.6.2001

Pirkan Pyöräily, Tampere 3.6.2001. Lähtöpaikka ja
-aika: Hakametsän jäähalli klo 7.00. Matkojen pituudet:
128 km ja 215 km, perhelenkki 40 km. Yhteyshenkilö:
Pirkan Pyöräily, (03) 3126 1450, fax (03) 3126 1455.
Osallistumismaksut: 160 mk...210 mk, perhelenkki 75
mk/hlö, 140 mk/perhe 11.5. mennessä. Järjestäjät:
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja Pirkan Pyöräily
seurayhtymä. Osanottajia 2000: 1362. Lisätietoja:
http://www.pirkankierros.hlu.fi

Cycle Vision Lelystadissa

Cycle Vision 9.–10.6.2001 Lelystadissa Hollannissa,
noin 60 km Amsterdamista koilliseen. Junalla pääsee
Lelystadiin muutaman kilometrin päähän lentokentästä,
jonka laidalla näyttely ja kisat ovat. Lelystadista menee
bussi kentän lähelle. Loppumatka kävellen n. 1,5 km.
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Kevytkulkuneuvojen Ystävät ry,
hallitus ja toimihenkilöt 2001

Puh.joht. Ilpo Tiihonen

Varapuh.joht Pekka Liimatainen

Sihteeri Esko Meriluoto

Rah.hoitaja Tomas Lindén

Åke Gustavson

Ari Paanala

Hallituksen varajäsenet 2001:

Heikki Matilainen
Esko Meriluoto

Tilintarkastajat 2001:

Terttu Tikkanen
Veli-Matti Vuorensyrjä

Varatilintarkastajat 2001:

Arto Kolehmainen
Asko Tikkanen



TrainTaxiakin voi käyttää melko halvalla. Näyttely
(messut), koeajokentä, nojapyöräkilpailut ellipsiradalla.
Näyttelyssä hyvä katsaus erityisesti saksalaisia ja
hollantilaisia nojapyöriä. Tapahtuman tiedot
http://www.ligfiets.net/.

HePo:n pyöräretki Keski- ja
Etelä-Viroon 10.–16.6.2001

Matkan hinta 1.900 mk/hlö, etumaksu 200 mk 4.5.2001
mennessä. Majoitus hotelleissa ja retkeilymajoissa. Ks.
Hepon (Helsingin Polkupyöräilijät ry) www-sivut!

Spokesfest Englannissa

Spokesfest järjestetään 28.–30.7.2001 Leicesterin
kaupungissa Englannissa viikkoa ennen Brightonin MM-
kisoja. Spokesfest on pääasiassa sosiaalinen tapahtuma,
mutta siellä tullaan myös pitämään IHPVA:n vesi-
kulkuneuvojen MM-kisat. Lisäksi on luvassa HPV-
lentonäytöksiä ja jonkinlaiset nojapyöräkilpailut.

Ks. britti-hpv-yhdistyksen www-sivu
http://www.bhpc.org.uk/.

Eco-Trip 2001

Eco-Trip 2001 Saaristokierros 16.–19.8.2001 Turun
saaristossa. Lähtöjuhla torstaina 16.8. klo 9 Kaarinan
pienvenestamassa ja saapuminen Turkuun sunnuntaina
19.8. klo 15 ja Kaarinaan klo 17. Tarkemmat tiedot ja
ilmoittautmilomake Åke Gustavsonin www-sivulla:
http://www.abo.fi/~agustavs/echo/

Odotettavissa on entistä useampia ulkomaisia nojailijoita,
mm. Hollannista.

Jäsenluettelo

Kevytkulkuneuvojen Ystävien jäsen- ja sähköpostiluettelo
(2001-04-01) on ohessa erillisella arkilla. Samoin vuoden
2001 jäsenmaksulomake. Maksa heti ja käytä viitenume-
roa, koska se on henkilökohtainen! Maksa myös rästit!

Esko Meriluoto

sihteeri

IHPVA-uutisia
Poiminta IHPVA:n uustisista 6 1.2001

IHPVA on saanut uuden puheenjohtajan. Uusi puheen-
johtaja on Ben Wichers Schreur Alankomaista, joka
on siis Chris Broomin seuraaja.

Viime vuoden Battle Mountain -tapahtumassa Neva-
dassa, USAssa ajetut uudet ennätykset ovat nyt
virallisia:

1. LAND – MEN'S 200 METER FLYING START
SPEED TRIAL (Single Rider):

Speed: 117.07 kph, 72.75 mph
Elapsed Time: 6.150 seconds
Designer: George Georgiev
Vehicle: Varna Mephisto
Rider: Sam Whittingham
Location: Battle Mountain, Nevada USA
Date: 13-Oct-2000
Altitude: 1407 metres

2. LAND – WOMEN'S 200 METER FLYING
START SPEED TRIAL (Single Rider)

Speed: 86.96 kph, 54.03 mph
Elapsed Time: 8.280 seconds
Designer: George Georgiev
Vehicle: Bibet Varna
Rider: Andrea Blaseckie
Location: Battle Mountain, Nevada USA
Date: 09-Oct-2000
Altitude: 1407 metres

On varsin todennäköistä, että ensimmäinen näistä
ennätyksistä tulee kaatumaan tänä vuonna. Mahdol-
lisesti jopa useamman kerran. Odotan jännityksellä
ensi kesän ennätystapahtumia.

Tomas Lindén

rahaston ja kansainvälisten yhteyksien hoitaja
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Leitra-visiitti
joulun alla
Kööpenhaminaan
Sain järjestettyä itselleni varsinaisen joululahjan, kun
minulle jäi käyttämättä lentoliput Helsinki – Köpis –
Helsinki. Päätin hyödyntää liput, ja tiedustelin C. G.
Rassmusenilta, voisinko pistäytyä hänen LEITRA-pajal-
laan. Sovimme ajan 14.–17.12.2000, jolloin saamani
liput oli buukattu. Saavuin Köpiksen lentokentälle
kuuden jälkeen illalla, nousin junaan ohjeiden mukaan ja
vaihdoin pääasemalla toiseen junaan, jonka pääteasema
oli Ballerup. Noustessani junasta katselin ympärilleni ja
pian havaitsin vähän matkan päässä Leitran ja sen
vierellä valkotukkaisen herrasmiehen. Kävelin hänen
luokseen, ja esittelin itseni ja paiskasimme kättä. C.G.,
kuten häntä tuttavallisesti kutsutaan, kehotti heittämään
repun Leitran kyytiin, jonka jälkeen kävelimme hänen
asunnolleen työntäen Leitraa edellä. Kerrostalon pihaan
saavuttuamme näin siellä toisen Leitran parkissa.

Mentyämme sisään minut esiteltiin C.G:n vaimolle,
pojalle ja kolmannelle miehelle, joka ilmeisesti oli
yhtiökumppani tai jotain muuta sellaista. Heillä sattui
olemaan jokavuotinen strategiapalaveri, jonka takia
myös C.G:n poika oli tullut Köpiksestä isänsä luokse.
Nautimme rouvan laittamaa teetä ja piirakkaa ja näytin
heille Egu-projektini kuvia. Palaverin jälkeen C.G. lähti
edeltäkäsin pajalleen noin kymmenen kilometrin
päähän, tietysti Leitralla, koska hän ei omistanut autoa
eikä ajokorttia sen jälkeen, kun se varastettiin häneltä
lompakon mukana joskus kuuskytluvulla. Minut ohjat-
tiin bussiin, joka vei tuonne pajalle päin. Bussikuskille
vielä neuvottiin heittämään minut oikealla pysäkillä
pois. Pysäkillä C.G. oli taas vastassa Leitransa kanssa.
Siitä jatkoimme jalkaisin Leitraa työntäen pajalle.
Teollisuusalue näytti olevan keskellä maaseutua suurten
peltojen ympäröimänä. Vihdoin yhden tien päässä
pensasaidan takaa näkyi Leitran pääskyskyltti. Menim-
me sisälle ja huomasin pari valmista velomobiilia ja
useita muita osia. Minulle oli vuode valmiina toimisto-
huoneessa. C.G. esitteli minulle paikkoja ja vastaili
minun kysymyksiini. Oli jo puoliyö, kun menimme
nukkumaan.

Aamulla rupesimme virittämään yhtä käytettyä Leitraa
minulle sopivaksi. Aikaa tuhraantui koko aamupäivä
ennenkuin pääsimme liikkeelle. Ajoimme ensin takaisin
Ballerupiin C.G:n kotiin, missä rouva oli laittanut meille
ruokaa. Syötyämme meidän oli tarkoitus vierailla
vanhainkodissa C.G:n äidin luona. Mukaan meille rouva
laittoi piirakan viemisiksi. Vanhainkoti oli aika kaukana,
joten sain kunnolla tuntumaa Leitralla ajamisesta. Pian
taivas synkkeni ja alkoi sataa. Hetken päästä satoi
kaatamalla ja välillä jopa rakeita. Taivaalla välähteli
salamoita ja minua nauratti hytissä. Oli kumma tunne
pyöräillä tuommoisella ilmalla pelkät farkut ja paita
päällä ja vielä nauttia olosta. Ylämäissä ”moottori” läm-
peni siinä määrin, että jouduin raottamaan tuuletus-
venttiileitä auki. Kummallista, että vettä ei tihkunut
mistään reiästä, vaikka ulkona satoi kaatamalla. Toinen
asia, joka kummastutti oli kabiinin lasien pysyminen

huurteettomina. Tuulilasi pysyi kirkkaana ja riitti, kun
silloin tällöin pyyhkäisi käsikäyttöisellä pyyhkijällä
lasin kuivaksi. Matka taittui yllättävän nopeasti näitä
miettiessä ja pian huomasin edessä tuijottamani Leitran
takavalon kaartavan vanhainkodin pihaan. Nousimme
ajokeista ylös ja menimme sisälle, jossa meitä odotti
herttainen 88-vuotias isoäiti kahvit ja leivonnaiset
valmiiksi katettuna pöytään. Esittelyn jälkeen istuimme
kahvipöytään ja äiti ja poika alkoivat muistella sodan-
aikaisia asioita. C.G. käänsi minulle englanniksi, miten
heidän isänsä lähti usein yöllä vastaanottamaan ase-
lasteja, joita englantilaiset lentokoneet pudottivat
alueelle. Tätä oli edeltänyt aina radion kuuntelu, jossa
saksalaisten häirinnän maustamassa amerikan äänessä
aina lopuksi lähetettiin terveisiä tietyn nimisille henki-
löille. Tämä oli koodi, jonka mukaan Tanskalaiset
tiesivät, mille aluelle aselastit pudotettiin. Kerran
kuitenkin lentokone oli ollut tunnin myöhässä ja sitten
jylisi paikan yli tumma kone. Miehet antoivat valo-
signaalin koneelle, jonka jälkeen kone kaarsi takaisin ja
avasi tulen. Kone olikin saksalainen yöpommittaja.
Kukaan ei kuitenkaan loukkantunut tässä hyökkäyk-
sessä. Lisäksi isoäiti kertoi heillä työskennelleestä ren-
gistä, joka lähti Suomeen sotimaan Venäjää vastaan ja
jäi sille reissulle.

Ilta jo hämärtyi, kun jätimme hyvästit isoäidille ja
suuntasimme kohti Roskildea, jossa kyläilimme C.G:n
nuoremman veljen luona. Siellä vietimme jonkin aikaa
oluen kera. Roskildesta lähtiessämme sain oikein hienon
sightseehingin, kun kruisailimme pitkin kävelykatua
C.G. aina välillä kertoen nähtävyyksistä.

Pian jätimme Roskilden ja suuntasimme takaisin Balle-
rupiin, missä menimme pizzeriaan syömään illallista
oluen kera. Kävin yöpuulle 164 km testiajelun jälkeen.
Mikään paikka ei tullut kipeäksi Leitran istuimella, joten
se varmaan on hyvän muotoinen. Aamulla söin aami-
aisen yksikseni pajalla ja tutkin pajan keskeneräisiä töitä.
Kaikessä näki, että rakenteissa oli kiinnitetty päähuomio
keveyteen. Kymmenen aikaan C.G. tuli ja hänellä oli
jotain pientä hommaa ja paketointia Saksaan lähe-
tettäväksi. Tänään sain alleni toisen Leitran, joka piti
ensin säätää minun mitoilleni. Lähdimme liikkeelle
käyden ensin leipurinliikkeessä ostamassa minulle
aamiaissämpylöitä. Sitten jatkoimme matkaa kohti
Köpistä. Taas seurasi hieno sightseehing keskellä käve-
lykatua ihmisvilinässä. Eivät ne kaikki tanskalaisetkaan
olleet nähneet ennen Leitraa, niin hämmästyneitä heidän
katseensa olivat. Sitten suuntasimme yhteen pyörä-
liikkeeseen, jossa C.G. ilmeisesti usein vierailee, koska
vastaanotto oli niin tuttavallinen. Ostin tuolta liikkeestä
tarjous-T-paidan. Sieltä kaupunkiesittely jatkui kunin-
kaanlinnan ja Tivolin ohi alueelle, joka oli vähintäänkin
arveluttava. Ympärillä pyöri kaikenmaailman huume-
hippejä, ja toivoin, että Leitran kuori kestäisi
tarvittaessa. Olimme Kristianian alueella, jossa sijaitsee
pyöräkauppa, joka myy Pedersen-pyöriä, sekä Köpiksen
ainoa kauppa, josta saa recumbenttejä. Vieressä oli
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kahvila, ja C.G. ehdotti, että menisimme sinne teelle.
Minun onnekseni paikka oli kuitenkin suljettu, ja
jouduimme jatkamaan matkaa. Huokasin helpotuksesta,
kun pääsimme ulos tuolta alueelta. Kiertelimme vielä
satamassa ja kuningattaren asunnon edessä, jonka
jälkeen suuntasimme matkan takaisin Ballerupiin.

Kaupunkiin päästyämme menimme turkkilaiseen ravin-
tolaan, mistä C.G. oli varannut pöydän meille illallista
varten. Koska olimme ajoissa, menimme ensin toiseen
pöytään juomaan yhdet oluet. Myöhemmin vaihdoimme
pöytää, ja C.G:n vaimo liittyi seuraamme. Illallinen oli
seisovasta pöydästä ja se oli runsas ja hyvä, kuin myös
viini. Koska oli lauantai-ilta, oli tuossa ravintolassa
myös ohjelmaa. Valot himmennettiin ja saimme nähdä
huikean napatanssiesityksen kaikilla väristyksillä.
Ruokailun jälkeen hyvästelin isäntäni, koska heillä oli
sunnuntaiksi muuta ohjelmaa ja minä palaisin takaisin
Köpikseen tutustumaan Tivoliin. Jatkoin pimeässä takai-
sin maaseudulle C.G:n piirtämän kartan avustuksella,
kun hän itse jäi kaupunkiin kotiinsa yöksi. Pimeässä ja
sateessa etäisyydet tuntuivat tosi pitkiltä, ja en uskonut
koskaan löytäväni perille. Lopulta ketjut putosivat pois
päältä eräässä risteyksessä ja verstas olikin aivan siinä
vieressä. Sinä päivänä ei tullut kuin hieman yli 40 km,
mutta hienoja kilometrejä ja hienoja kokemuksia. Kävin
yöpuulle tyytyväisin mielin.

Aamulla palasin bussilla ja junalla takaisin Köpikseen,
missä menin Tivoliin katsomaan joulumarkkinoita.
Tivoli oli täynnä lapsiperheitä, jotka selvästi nauttivat
näkemästään, niin minäkin. Iltapäivällä oli aika palata
Kastrupin lentokentälle ja kotiin.

Oli hienoa päästä katsomaan velomobiilimestarin töitä!

Heikki Matilainen

Hallituksen varajäsen

P.S. Tilaamani Leitran haen Tanskasta huhtikuussa.
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Leitran historiaa ja nykypäivää

Ensimmäiset Leitrat valmistuivat vuonna 1982.
Sen jälkeen niitä on valmistunut yli 200.
Lähimmät löytyvät Ruotsin puolelta, jossa niitä on
muutama. Suurimmat markkinat ovat kuitenkin
Saksassa, johon on myyty suurin osa Leitroista.
Myös Yhdysvalloissa on kiinnostus herännyt Leit-
roja kohtaan. Suurin osa asiakkaista on keski-iän
ylittäneitä, jotka ovat havahtuneet, että kunnos-
takin pitää huolehtia, että saa sitten viettää terveen
vanhuuden. Leitrat valmistetaan asiakkaan mitto-
jen mukaan ja varustelussa otetaan toiveet huomi-
oon. Koreja on kolmea kokoa, joista pienin sopii
170–175cm:lle. Myös korkeutta voidaan vaih-
della. Muita varustevaihteluja ovat esimerkiksi
takajousitus, tavaratila, lapsenkuljetusistuin kus-
kin takana, Rohloff-takanapa, nestelevyjarrut, ajo-
valot jne. Myös väritystä voi vaihdella. Onpa joku
jenkki kuulemma varustellut oman Leitransa
CD-soittimella. Kaikenkaikkiaan on Leitra paras
näkemäni jokapäiväiseen liikkumiseen rakennettu
velomobiili. Lisää tietoa löytyy sivulta
LEITRA.DE.



Sähköistä menoa
– lähikuvassa
Yamaha PAS

Sähköpolkupyöriä on varsin monenlaisia. Yksinker-
taisimmillaan tavalliseen vahvarunkoiseen polkupyö-
rään on laitettu etupyörä, jonka navassa on moottori.
Rakenne on yksinkertainen ja toimiva. Pyörää poljetaan
tavalliseen tapaan, ja tarpeen vaatiessa kytketään
sähkömoottori avustamaan kulkua. Parhaissa malleissa
moottorin tehoa voidaan säätää portaattomasti.

Toinen suosittu vaihtoehto on moottoripaketin liittä-
minen esim. maastopyörään siten, että voima välittyy
takarenkaaseen ”hankaamalla”. Tämä lisää tietysti ren-
kaan kulumista ja energiahävikkiäkin syntyy.

Lisäksi on olemassa virityksiä, joissa moottori asenne-
taan taka-akselin jatkoksi, josta sen voima välitetään
renkaaseen ketjun ja rattaiden avulla.

Yamahalla oma ratkaisunsa

Yamaha PAS sähköpolkupyörä on innovatiivisempi
kulkuneuvo. Melko tavallisen näköiseen polkupyörään
on liitetty kiinteäksi osaksi sähkömoottori ja ajoneuvo
on alusta pitäen rakennettu moottoriavusteiseksi
ajoneuvoksi. Voimapaketti on täysin integroitu pyörän
rakenteeseen, ja moottori sijaitsee mopomaisesti juuri
oikealla paikalla. Ulkonäössäkin on hitunen pappa-
tunturin designia.

Pyörän polkimet ovat osa moottoria eli niitä poljettaessa
pyöritetään myös moottorin sydäntä eli sähkömoottorin
ankkuria akselin ja rattaiden kautta. Samassa paketissa
pyörii eturatas, josta voima välittyy takarenkaaseen
tavanomaisella ketjulla. Pyörässä on neljä vaihdetta.

1 sensori, joka kontrolloi poljinvoimaa ja ajonopeutta

2 mikroprosessori, joka laskee tarvittavan lisävoiman
määrän ja välittää tiedon moottorille

3 235 W moottori

4 vaihdelaatikko.

Kuinka Yamahan PAS-systeemi
toimii?

Yamahan PAS-systeemi (Power Assist System)
tarkkailee jatkuvasti poljinvoimaa ja vauhtia sensorin
avulla. Siitä tieto välittyy mikroprosessorille, joka laskee
kuinka paljon virtaa 235 wattinen sähkömoottori
kulloinkin tarvitsee. 15 km/t asti poljinvoima ja moot-
torin antama apuvoima ovat suhteessa 1:1. Kiihdy-
tyksissä, ylämäessä ja alhaisella nopeudella PAS antaa
eniten voimaa. Nopeusalueella 15-24 km/t systeemi
vähentää vauhdin myötä moottorille annettavaa sähköä,
ja yli 24km/t nopeuksilla sähkönsyöttö päättyy.

Jos sähkökenttää ei ole kytketty ankkurin ympärille, on
moottori ”kuollut”. Polkeminen on tällöin raskaampaa
kuin tavallisen pyörän polkeminen, koska energiaa
kuluu myös sähkömoottorin pyörittämiseen. Ajaminen
ei kuitenkaan ole mahdotonta. Matka taittuu suhteellisen
mukavasti, ja olenkin käyttänyt Jammua myös kunto-
pyöränäni. Yli 20 kilometrin matka onnistuu ilman apu-
energiaakin. Ylämäet ovat raskaita ja pienintä vaihdetta
tarvitaan. Polkeminen on todellakin kuntopyörämäistä,
koska energiaa varastoituu pyörivään ankkuriin, ja se
tasaa kulkua.

Ohjaustangossa on kolmiasentoinen sähkökatkaisin (off,
on, eko). Kytkettäessä katkaisin asentoon ”on” alkaa
tapahtua. Lainkuuliaisen ajoneuvon herättää henkiin
kuitenkin vasta polkeminen. Se ei siis karkaa itsekseen
matkaan. Mutta moottorin voima todellakin tuntuu. Olen
nautiskellut sen tuomasta lisävoimasta ajelemalla
maastoajoa mm. Jyväskylän Harjun päälle, jonka rinteet
ovat todella jyrkät. Pienimmällä vaihteella pyörä nousee
vaikka puuhun, eikä polkemiseen tarvitse uhrata
paljoakaan voimaa.

Apumoottorin tuoma lisäpotku on kiistattomasti apuna
pitkissä nousuissa ja vastatuulessa. Se tasoittaa ja
helpottaa kulkua juuri siinä vaiheessa, kun tavallisella
pyörällä ajaessa alkaa hiki virrata ja hengitys tihentyä.
Nykyisin käytän ani harvoin täyttä tehoa, sillä
”eko”-asennon antama apuvoima on täysin riittävä
hyväkuntoiselle polkijalle. Tällöin sähkönkulutuskin on
puolta pienempää.

Yhdellä latauksella kohtuullisen
pitkään

Täydellä teholla ajettaessa akun lataus kestää paikka-
kuntamme varsin mäkisessä maastossa n. 15–20 kilo-
metriä, eko-asennolla pääsee 30–40 kilometriä. Mutta
olen minä ajanut kesäisin hallitulla säästöohjelmalla yli
100 kilometrin matkojakin.

Pyörän mukana tulevassa laturissa on kaksi eri
latausvaihtoehtoa. Pikalatauksella latausaika on noin 2,5
tuntia. Toinen latausohjelma purkaa akun varauksen
aluksi kokonaan ja lataa sen tämän jälkeen täyteen.
Aikaa tähän kuluu 6–8 tuntia. Tästä on se hyöty, että
akuille tyypillinen muistitoiminto nollautuu ja
latautuminen on totaalisempaa, virtaa siis riittää
pitempään.

Kieltämättä sähkön käyttö tuo omia rajoituksiaan. Jos
työmatkaa kertyy talvisäällä 20–30 kilometriä, on
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mietittävä riittääkö virta koko matkalle vai onko akku
ladattava esim. työpaikalla kesken päivän. Lataaminen
on helppoa, koska akun voi ottaa helposti mukaansa
lukitusta telineestään ja turvautua ”työsuhdesähköön”,
jolle ei tällä hetkellä ole tietoni mukaan asetettu
minkäänlaista verotusarvoa.

Olen miettinyt Yamahan käyttöä myös retkeilyyn.
Peräkärryn vetäminen kuluttaa sähköä aika runsaasti, ja
yhdellä latauksella ei pääse kuin 25–30 kilometriä.
Kohtuullisen päivämatkan saavuttamiseksi akku pitäisi
ladata jossain kesken matkan, tai mukaan pitäisi ottaa
kaksi akkua. Yksi vaihtoehto olisi varustaa pyörän
peräkärry kahdella 12 voltin akulla. Niiden koko voisi
olla esim. 30 ah. Tällöin matkaa voisi tehdä olosuhteista
riippuen 100-120 kilometriä. Mutta painoa kertyisi
tietysti paljon ja akkujen lataamiseen ei yksi yö riittäisi.

Kenelle sähköavusteiset on
tarkoitettu?

Tein opiskelijoille markkinoinnin tentin, jossa heidän
piti mm. etsiä Yamaha PAS:lle sopivia käyttäjäryhmiä.
Useimmat päätyivät vanhuksiin, jotka eivät enää jaksa
tehdä matkaa omin voimin. Lisäksi kohderyhmäksi
löytyi työssäkäyvät naiset, jotka haluavat olla työ-
paikalla edustuskunnossa polkemisenkin jälkeen.
Muutama oppilas keksi, että sähköpyörät olisivat mainio
kulkuneuvo postinkantajille. Kieltämättä hyviä mark-
kinasegmenttejä.

Sähköpyörien luvattu maa on ollut ilmansaasteiden
kanssa taisteleva Japani. Siellä näitä kulkimia on myyty
satoja tuhansia. Samoin Euroopassa ne ovat saaneet
merkittävän jalansijan. Kaupunki- ja työmatkaliiken-
nöintiin nämä ovatkin todellinen auton vaihtoehto.
Suomessa sähköpyöriä on myyty vain muutamia satoja,
vaikka maahantuojat ja mm. kotimainen Helkama ovat
pitkään odotelleet niiden läpimurtoa. Ehkä korkea hinta
ja epäilykset ajoneuvojen sopivuudesta suomalaiseen
talveen ovat olleet myyntimenestyksen suurimmat
esteet.

Itse olen ollut Yamahaan todella tyytyväinen. Lähes
5000 kilometrin ajokokemuksella voin kertoa, että se on
mitä oivin kulkupeli niin kesällä kuin varsinkin talvella.
Ainoastaan ketjut ovat kilometrien myötä venyneet
vaihtokuntoon, muuten Jammu on toiminut erittäin
hyvin. Tehoton takarumpujarru kaipaisi kyllä paran-
nusta.

Osta kolmannen polven kuljin

Sähkökulkimet ovat olleet jonkin verran esillä alan
lehdissä, mm. Tekniikan Maailma on niitä testannut.
Akuilla on keskeinen asema kun tehdään valintaa eri
merkkien välillä. Lyijyhyytelöakku on kiistatta kaikkein
vanhanaikaisin ja tehottomin. Nikkeli-kadmiumakku
(NiCd) edustaa jo uudenmaa sukupolvea, ja Yamahan
käyttämä nikkelimetalli-hybridiakku (NiMH) edustaa
alan huippua. Erot eri sukupolven akuissa löytyvät
latausajoissa ja tehoissa. NiMH-akuissa ei ole muistia, ja
osittain tyhjentynyttä akkua voi hyvin lähteä lataamaan,
eikä se vaikuta juurikaan sen kapasiteettiin.

Akut painavat 4–7 kg, ja maksavat 1500–1900 markkaa,
joten mistään halvasta ”polttoaine-säiliöstä” ei voi
puhua. Yamaha lupaa akkunsa kestävän noin 500
latausta, itse olen ladannut akun noin 150 kertaa, eikä
sen ominaisuuksissa ole havaittavissa väsymyksen
merkkejä. Mutta vara- tai lisäakun ostaminen tuntuu aika
kalliilta ajatukselta, vaikka ihan tarpeellinen sellainenkin
voisi olla.

Olen seurannut mielenkiinnolla, miten eri valmistajat
pystyvät jatkokehittelemään näitä sähkökulkimia.
Kehittyvätkö akut, elektroniikka, moottorit ja muotoilu
vielä parempaan suuntaan ja kuinka nopeaa tuotekehitys
voi olla. Nyt on kaupallistettu kolmannen polven
sähköpyörät, neljäs polvi on vielä ”julkaisematta”.

Akku on se taikasana, joka tulee ratkaisemaan kaiken-
laisten sähköajoneuvojen tulevaisuuden. Jos niiden
tuotekehittelyyn ei panosteta enemmän rahaa ja aivo-
pääomaa, jäävät sähkökulkimet vain pienten asiasta
kiinnostuneiden kuluttajaryhmien harrastusvälineiksi
saamatta sen suurempaa menestystä massamarkkinoilla.
Öljy-yhtiöt tuskin innostuvat sähköisistä ajatuksista,
mutta IT- ja elektroniikkateollisuudella voisi olla intres-
sejä tälläkin sektorilla.

Ja onhan meillä Nokia, joka valmistaa jo mainioita
Hakkapeliitta-nastarenkaita mm. polkupyöriin, tekee
kännyköitä, ja miksi ei...... myös sähköpolkupyöriä.
Olisimmeko tässäkin asiassa edelläkävijöitä?!

Nokia-sähköpyörän ostajalle kännykkä hands free
-toiminnoilla kaupan päälle. Trendikästä!

Timo Lehtonen

timo.lehtonen(at)ppc.inet.fi
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