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Head klubikaaslased!
Ongi saamas täis järjekordne aastaring, aeg
vaadata tagasi tehtule ning teha plaane tulevikuks.
Klubi on jätkuvalt stabiilse liikmearvuga. Eelmise
Tempo ilmumisest kuni tänaseni on meiega
liitunud 7 uut liiget. Keskmine vanus meie
aktiivse 169 liikmega klubis on 53 aastat.
Nooremaid liikmeid on samuti juurde tulnud ja
seda on vaid heameel näha, et ka noorem
põlvkond tunneb huvi vanamootorrataste ja
vanatehnika vastu.
Ka sel aastal on klubiliikmed olnud esindatud
hulgaliselt nii kohalikel kui ka välismaistel
motoüritustel. Kohalike ürituste hulka lisandus
meie Pärnu liikmete initsiatiivil suurem osalemine
kohaliku motoklubi korraldataval Eesti
Motohooaja lõpetamisel. Plaaniks oli kokku saada
Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul 100
vanamootorratast ja see plaan sai teoks! Kiitus
kõigile, kes on oma vanamootorrattal sel hooajal
üritustest nii siin kui ka mujal osa võtnud ja
sellega Eesti vanamootorrattaliikumist ja UnicMotot kaardil hoidnud, tublid olete!
Klubi sõit Soome jäi sel hooajal ainukeseks
suuremaks koossõitmiseks välismaal, kuid ei
maksa meelt heita. Plaanid uueks aastaks on
olemas ja siinkohal saladuseloori kergitamata
tõotab tulla huvitav ringsõit, läbides uusi ja
huvitavaid sihtpaiku. Kes veel ei tea, siis Soome
sõiduga sai Soome Vanamootorrattaklubist
VMPK meie esimene ametlik sõprusklubi. Selle
kohta on Soome reisikirja all natuke ka pikemalt
juttu.
Jätkuvalt on Tagadi Restauraatorite päev
populaarseks külastuspaigaks mai ja oktoobri
esimesel pühapäeval. Viisime ellu mõningad
radikaalsed muudatused, kuid sellest hoolimata
on hea meel tõdeda, et on klubiliikmeid, kes lausa
koos pereliikmetega tulevad vabatahtlikult appi,
et üritus teoks saaks. See on suur asi ja just selline

asjasse suhtumine viibki meie vahvat liikumist
edasi ja toob juurde vahendeid klubile ning
võrdselt kõigile liikmetele, et pakkuda paremaid
tingimusi üritustel ja muudel ettevõtmistel.
Jooksvalt loodame muuta Restauraatorite päeva
veelgi paremaks meie klubiliikmete jaoks, seda nii
neile, kes tahavad laadal lihtsalt ringi vaadata või
klubi telgis kokku saada ja juttu puhuda, kui ka
külastajatele ja kauplejatele. Seekord tõime
Restauraatorite päeval välja Urmas Teearu ja
Anatoli Metuse BMW külgkorvidega tsiklid.
Urmase roostes, sammaldunud ja väidetavalt
tanki alla jäänud masin ning Anatoli ilus taastatud
isend moodustasid huvitava kontrasti ja
ostusoove oli mõlemale masinale.
Olulisi elavnemise märke on näidanud ka meie
foorum. Siinkohal ei tee numbrit mõnest mitte
just kõige meeldivamast postitusest, vaid on hea
meel selle üle, et klubiliikmed leiavad vajadusel
foorumi üles ja agaramad sinna ka ühtteist
postitavad. Jätkake samas vaimus, kuigi isiklikud
ja solvavad mõtted võiks inimestele ikkagi otse
nelja silma all edastada.
Suvine kokkutulek toimus meil see aasta
Mustjõel, väljanäitusega Tapal. Huvilisi tuli kokku
piisavalt, vaatamata reedesele vihmasajule.
Järgmise aasta plaanid on samuti paigas ja ootame
kõiki uhkete vanamootorratastega Holstre-Polli
Vabajakeskusesse Viljandimaale!
Häid saabuvaid pühi ja kohtumiseni uuel, 2019.
aastal!
EVMK Unic-Moto juhatus
Margus, Maarek, Andrus
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Tere!

Alustame tähtsast aastapäevast. Eesti 100.
Eesti Maapäeva Vanematenõukogu koostatud ja
21. veebruaril 1918 vastu võetud Manifest
kõigile Eestimaa rahvastele on Eesti Vabariigi
iseseisvusmanifest.
Dokument trükiti Eesti
Maarahva Liidu Pärnu
Maakonna-Komitee
esimehe August Jürmanni
tellimisel. Aleksander
Jürvetsoni trükikojas
korraldas manifesti
ladumist ja trükkimist
Aleksander Jürvetsoni
naine Maria Jürvetson.
Manifest kleebiti Pärnus
kiires korras üles.
Manifesti esimene avalik ettelugemine toimus
23. veebruaril 1918 kell kaheksa õhtul Pärnus
Endla teatri rõdult. Manifesti luges
linnakodanikele ja Eesti pataljoni sõduritele ette
Maapäeva pärnakast saadik Hugo Kuusner. 24.
veebruaril loeti manifest ette Toris ja Viljandis ja
25. veebruari Tallinnas ning Paides.
Selle sündmuse põhjal taotles Hugo Kuusner 23.
veebruaril 1937 Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamist 21. või 23., aga mitte 24. veebruaril.
Riigiarhiivi direktor Gottlieb Ney aga leidis, et
„...peab jõudma otsusele, et Eesti Vabariigi
algpäevaks tuleb pidada 24. veebruari 1918, s.o.
päeva, mil pealinnas kuulutati välja iseseisvus ja
mil ka tegelikult läks kõrgeim võim selleks
valitud organite (esialgu Päästekomitee, siis
ajutise valitsuse) kätte.” (Vikipeedia „Manifest
kõigile Eestimaa rahvastele”)

ähvardasid korraldada „veresauna" ja Aegviidust
kutsuti omakaitsemehi appi. Lahing kestis
ülekaaluka vastastega 3-4 tundi ja punased
taganesid, võttes kaasa surnud ja haavatud.
Ambla kaitsjate hulgas oli lahingus langenuid,
nende seas üks tundmatu noor mees.
Murrang Eesti Vabadussõjas
Raskeks läks noorel vabariigil, kui punased olid
jõudnud juba 40 kilomeetri kaugusele Tallinnast.
Murranguks Eesti Vabadussõjas oli Kehra lahing
4. jaanuaril 1919. Soomusrong nr 1 ründas 6,4
kilomeetrit Kehrast asuvas Vikipalus ja sealt
hooga edasi vastaseid lüües võideldi Mustjõeni.
5. jaanuaril juba Aegviiduni, kust saadi hulganisti
sõjamoona. Järgmise päeva hommikul võeti
Jänedal vastaselt ära suurtükipatarei kolme
kahuriga koos komandöriga. Saadi teada, et
Rägavere mõisa on üles seatud kaks 6-tollist
suurtükki. Rünnati läbi metsa Rägavere mõisa,
kus selgus, et üks suurtükk oli jõutud ära viia.
Rägavere metsades toimus lahing kuus korda
tugevama vastasega ja see löödi laiali. Leiti
vastaste telefoniliin, ühendati sinna külge oma
telefon ja kuulati pealt kolm kilomeetrit eemal
olevat Lehtse raudteejaama ühendust Tapaga.
Lehtse raudteejaam vallutati 7. jaanuari
hommikul kell 5 ja Tapa kaks päeva hiljem.

Esimene Eesti iseseisvuse eest peetud
lahing
Esimene Eesti iseseisvuse eest peetud ohvritega
lahing toimus Järvamaal, Amblas 25. veebruaril
1918. aastal kirikuesisel platsil. Ambla punased
lk. !4
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Unic-Moto teguderohke aasta
Meie suvine Mustjõe Unic-Moto kokkutulek
oligi pühendatud Eesti Vabadussõja vapratele
meestele ja nendega seotud sündmustele.
Huvisõidu marsruut jälgis soomusrongi nr 1
võitlusteed ja selle dessandi lahingu paiku
Vabadussõjas kuni Tapani. Edasi Moe
piiritusevabriku muuseum, Pandivere kõrgustik,
mis vabanes mandrijääst 12 500 aastat tagasi.
Neeruti ooside järgi liikus mandrijää loode ja
kagu suunas ning see on looduse poolt loodud
suur jääaja lõpu vaatamisväärsus –
jääajamuuseum. Tuntud Eesti rahvusliku
skulptuuri rajaja Anton Starkopf`i I
Maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute
monumendi külastus ja pärjapanek Amblas.
Õhtusel autasustamisel ja tantsuks mängis meile
tsiklimeeste lemmikansambel Apelsin. See oli
meie Eesti Vabariik 100 sünnipäevapidu.
Klubi oli esindatud ka 18. augustil Arseni Palu
mälestusmärgi avamisel Karulas, Valgamaal.
Tundub, et lisaks suurele panusele mootorrataste
raamatute koostamisel – toetudes Lembit Lauri
raadiosaatele „Kirjutamata memuaare” 1987.
aastal, milles Arseni Palu jutustab oma
tegevusest Nõukogude Punaarmees, kus ta
koolitas punakotkaid – aitas ta tegelikult kaudselt
ning kogemata kaasa Narva, Tartu, Tapa ja
Tallinna saatuse kujunemisele 1944. aastal.
Selline on kahjuks
Eesti vastuoluline
ajalugu.
Paides 20. augustil
raskes vihmasajus 100
külka paraadsõidul oli
näha ka Unic-Moto
ekipaaže. 2018. aasta
alguses 9.-11. märtsil
osales klubi Tallinna
Motor Show’l ja
Motoexotikal Tartus ning hooaja lõpetamisel 22.
septembril Pärnus üle saja vanaegse
mootorrattaga ülivõimsal tuhandete tsiklite
paraadil. Eesti 100 sai väärikalt tähistatud.

Säilinud mootorratas
17. novembril 2018 said Pärnus kokku Eesti
vanatehnika hindajad, klubide ja Eesti
Vanatehnika Klubide Liidu esindajad. Alguses
toimus koolitus, oma
teadmisi vanatehnika
laternaklaasidest jagas
nõukogude tehnika
spetsialist, pärnakas Väino
Karu, mootorrataste
pildistamisest rääkis
Tarmo Riisenberg
Viljandist. Pärast lõunat
toimus arutelu säilinud
vanatehnikast, kuidas
suhtuda, hinnata
originaalsust. Võimalik, et tekib mõiste „säilinud
vanatehnika”, mida peaks ehk vajadusel
konserveerima, et peatada rooste kuriteod.
Mõnel pool hinnatakse säilinud vanatehnikat
tunduvalt rohkem kui taastatud, värskest värvist,
niklist, kroomist säravat, lakitud möödunud
aegade tehnikaimet. Teema tekitas erinevaid
seisukohti, teravaid vaidlusi, kuid kõlama jäi
mõte ajaloolise tõe säilitamise vajadusest
järeltulevatele põlvedele. Praegu esineb kahjuks
palju ülerestaureerimist, seda eriti NSVL tehnika
puhul.
Unic-Moto foorum
Foorum on mõeldud heade mõtete,
vanatehnikaharrastust edendavate ideede,
teadete avaldamiseks. Vahepeal aga tekkis mingi
Delfi kommentaatorite taoline mõneliikmeline
vihakõnede autorite grupp, kus solvati eriti
tublisid Tagadi Restauraatorite päeva viitkümmet
korraldajat ja klubi juhatust. See oli inetu,
tsiklimeeste sõbralikku mõttemaailma mittesobiv
ning rikkus jämedalt klubi aumehekoodeksit.
Eks järeldused tuleb asjaosalistel endil teha.
Aga kokkuvõtteks –
meil oli tore Eesti
100. Elagu Eesti!
Märt Karu
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Unic-Moto esitles juubelihõngulisel Tartu
Motoexotical krossitsikleid
Eesti vanim motomess, tänavu 15. aastat
toimunud Motoexotica on endiselt
populaarne – märtsi lõpus toimunud messi
külastas kolme päeva jooksul 7041 külastajat
ning ASi Tartu Näitused
kommunikatsioonijuhi Henrik Urbeli
hinnangul võisid messi lugeda kordaläinuks
nii eksponendid kui ka külastajad.
Unic-Moto silmapaistva boksi disainis jälle meie
Lõuna regiooni volinik Heiki Vint, kellel õnneks
oli palju abilisi nii oma perekonna kui ka UnicMoto liikmete näol. Urbeli sõnul oli tal
korraldustiimi liikmena hea meel selle üle, et
osalejad näevad oma ekspositsioonidega palju
vaeva ning nii mõndagi neist võib nimetada lausa
kunstiteoseks. Ta tõi näiteks Eesti
Vanamootorrattaklubi Unic-Moto oskuslikult
üles ehitatud väljapaneku, mis viis väikesele

ajarännakule läbi
Eesti motokrossi
ajaloo.
Motoexotica on
kogu oma ajaloo
jooksul olnud
mitmekülgne,
tuues publiku ette
nii mototehnika
ja lisavarustuse
müüjad kui ka
motoklubid. Kes
on Tartu
motomessil
käinud, teab, et
külastajate hulgas
on märkimisväärsel hulgal mootorrattureid.
Motoexotica on hea sündmus sõpradetuttavatega kohtumiseks, uute tsiklite
uudistamiseks ning varustuse täiendamiseks
enne hooaja algust. 2019. aastal leiab
Motoexotica aset 15.-17. märtsil.
Unic-Moto tänab 2018. aasta Motoexotika
väljapaneku korraldajaid ning liikmeid, kes
lahkelt oma rattaid vaatamiseks välja tõid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jaanus Lüüding - CZ-125 984.2 (1972)
Jaanus Lüüding - CZ-380 981.5 (1973)
Jaanus Lüüding - CZ-250 980.8 (1974)
Aivar Kents - CZ-125 996 (1977)
Heik Reitel - CZ-125 516 (1985)
Urmas Teearu - ESO-500 Motocross (1961)
Urmas Teearu - Minsk MMVZ 3.221 (1987)
Urmas Teearu - Kovrovets K-175SK
Juhan Laansoo - IZ Planeta Sport K-15
(1986)
Aivar Michelson - Jawa 653/350 Six Days/
Sadilek (1972)
Rain Raudnagel - Karpatõ 2-Sport (1989)
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Palju õnne! Unic-Moto

auliikmete hulka lisandus Urmas Teearu
Kolmandale motokokkutulekule 28. mail 1983.
aastal kihutas sinise suitsupilve sees kirsipunane
mootorratas M1A 125cc. Suitsupilve hajudes
osutus nooreks tsiklimeheks Urmas Teearu.
Restaureerimiskomisjonil jäi ta motikale kohe
pilk peale. Vaadati, et sest poisist saab asja ja
tunnustati tema tehtud restaureerimise tööd
kolmanda koha vääriliseks, kuigi arvati pärast, et
oleks võinud olla ka esimene koht. Urmas oli siis
23-aastane.

kollektsioneerimise pisikusse ja see haigus on
praeguseks kestnud juba kolmkümmend viis
aastat. Juba Kavori pööningul, kus ta oma
rariteete hoidis, oli tunda tulevase muuseumi
hõngu. 2001. aastal alustas Urmas Teearu
Kurtnasse mootorrattamuuseumi rajamist ja
aasta hiljem ka pidulikult see avati. Kollektsioon
koosnes 36 vanaegsest tsiklist, kuid tänaseks on
muuseumis uudistajatele nähtaval juba sadakond
mootorratast ja plaanis ehitada olemasolevale
lisaks suurem näitusesaal.
Igal aastal restaureerib Urmas vähemalt ühe
vanaaegse mootorratta. Viimastel aastatel on
värske värvi alla saadud Harley-Davidsone ja
Indiane. Veereva kivi peale sammal ei kasva!

Aasta hiljem, kui Ants Kivimäe pani klubi UNIC
motosektsooni vanema ameti maha, valiti
motosektsiooni vanemaks
Urmas Teearu. Ta püsis sellel
kohal kümme aastat –
1984-1994. Edasi asus Urmas
juhtima Eesti
Vanamootorrattaklubi UnicMoto, kus ta on olnud president
aastatel 1995-1998 ja 2011-2012.
Alates 2012 aastast kuni tänaseni
on Urmas Unic-Moto Tallinna
piirkonna volinik.
Lisaks organisaatori tööle
haigestus Urmas koheselt ka
mootorrataste
Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2018
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Kuidas kulges Unic-Moto
välisreis naaberriiki Soome
Eellugu

Kõik teame, et Eesti sai äsja 100-aastaseks ja
selle tähistamiseks on inimesed mõelnud välja
kõikvõimalikke ja võimatuid kingitusi. Tekkis ka
meil kihk teha midagi kodumaale juubelikingiks.
Arutasime asja nii- ja naapidi ning jõudsime
järeldusele, et tegelikult saavad sama vanaks ka
meie lähinaabrid – Läti, Leedu ja Soome. Mis
sest, et väikesed ajavahed sees, aga laias laastus
on ju tegu lausa regiooni juubeliga!
Sellest mõttekäigust lähtuvalt otsustasimegi sel
aastal korraldada ühe suuremat sorti
vanatehnikasõidu. Ettevõtmise ristisime nimega
„Suur Sünnipäevasõit“. Ka logol otsustasime
kajastada selle pealkirja all kõiki nelja riiki.
Kleepsul aga
rõhk riigil, kus
sõit teoks saab.
Nii tegimegi.
Vormiriietuseks
igale mehele
vastavalt
embleemitatud Tsärgid ja mõned
kinkimiseks
lisakski.
Kuna asume naabrite vahel, siis üheaegselt nii
põhja kui lõunasse sõita ei õnnestu. Tuli teha
valik, aga ilmselt mõjutas otsust ka see, et
lõunapool eelnevatel aastatel korduvalt käidud,
Soomes nagu vähem. Marsruudi koostamisel
püüdsime selle maksimaalselt siduda soomlaste
poolt iseseisvuse eest peetud võitluspaikadega.
Paikadega, kus ka meie esivanemad kaasa
aidanud. Loomulikult ei saanud mööda vaadata
ka tehnikaajalugu käsitlevatest muuseumitest,
rajatistest.

lk. !8

Teine oluline
märk oli selle
sõidu puhul
kontaktide süvendamine Soome vanatehnika,
just vanamootorrattahuvilistega. Tiit, kellel kõige
suurem sõprus Soome Veteraanimootoripyörä
Klubi Päijänne piirkonna juhi Reinhardiga, andis
plaanist sõbrale juba aegsasti teada. Soomlased
sattusid ideest samuti hoogu ja haarasid ühise
sõiduosa korraldamise hoovad hea meelega enda
kätte.
Nagu hiljem meie auliige Märt Karu lisas, sai
sellel aastal ka täpselt kolmkümmend aastat
tookordse klubi UNIC motosektsiooni esinduse
esmakordsest Soome visiidist. Ka seda võib
lugeda üheks tähistamisvääriliseks sõidu
põhjuseks.
1. juuni, reisi algus
Päike pärastlõunaselt liikumas läänekaarde,
kellaaeg lähenemas seitsmele. Ilm mõnus, suve
algusele omaselt mitte veel lämbe, kuid juba
suviselt soe. Õue keerab ulja kaarega kollane
Volkswagen, mille roolist vinnab end välja
Tabivere mees Aivar, tervitab ja asub kohe asja
juurde: Jawa kaubaruumist välja, kaasavõetavad
asjad ka. Zündapp ka juba garaaži ees ootel.
Kiired kohvid... ja siis see algab – Suur

Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2018

Sünnipäevasõit. Zündappi külgkorv punnis
kotte-kompse täis, isegi minikülmik sees. Start
aga kujuneb vähetõotavaks. Alguses ei taha
Aivari Jawa kuidagi kodumaalt minema sõita.
Näitame inimese üleolekut tsikli tujudest –
lükkame. No nii, end mugavalt sadulatesse
seatud, käigud sisse ja mõnusa surina, teiste
jaoks vist pigem küll plärina saatel, aga uhkelt
minema. Mahajääjad isegi koduõuel uhket
lahkumist filmimas.
Sõidurõõm jäi aga üürikeseks – vähem kui saja
meetri läbimise järel jääb Zündappi mootor
matsu pealt vait. Piinlik küll, aga tuleb käekõrval
koduõele naasta. Naabrimees veel aasimas, et
ega Saksa ja Tšehhi tehnika ikka kuidagi sinna
Soomemaale minna ei taha. Äsja vahetatud
kontaktid ja ankru nukkvõll olid kokkutöötanud
ning kontaktivahe läinud. Järgneb siis ka
Zündappile selgekstegu, et inimese vastu pole
mõtet punnima hakata. Remondiks kulub kõva
viis minutit. Uus start, seekord tõrgeteta.
Sõitjad: Aivar Michelson, Aivar Palk, Aivar Tiik,
Andrus Lüüding, Jüri Bäärs, Avo Kompus, Tiit
Riisalu. Osaliste jaoks suve tippsündmus,
vähemalt vanatehnika mõistes kindlasti.
Kohtumine kokku lepitud Tuukri tänava tanklas
kell üheksa, siis poolteist tundi enne laeva
väljumist. Jõuame kenasti kokkulepitud ajaks.
Tanklas juba ees Andrus oma Arieli ning Tiit
Pannoniaga. Mõne minuti möödudes vurab
kohale ka Pärnu sektsioon: Aivar Palk IZ-49
ning Aivar Tiik sõjazündappiga. Pärnust
kohaleveeretatud rattad jäävad esialgu Jüri Bäärsi
juhitava bussi kärusse. Bussi ja haagise eest
laevapilet nagunii juba makstud, olgu siis juba
tsiklid ka kärus. Eks Helsinkis saa need maha
võetud.
2. juuni

jalutuskäigu. Endise Soome pealinna vana
puitarhitektuur mõjub väga imposantselt.

Edasi kurss Kotka peale, kus vaja üle vaadata
meremuuseum ja Maremaarium – maakeeli suur
akvaarium, kus ujuvad ringi kõikvõimakud
mereelukad. Teel Kotkasse veel tankimine, väike
puhkepeatus koos Zündappi kontaktivahe
kontrolliga – vastuhakk koduväravas alles

Äratus hommikul pool kuus, kiire kohv ja kuna
laev peab kell kuus hommikul tühi olema, kohe
minek. Pärnumeeste tsiklid koormast maas ja
suund Porvoo peale. Kella kümne paiku kohal.
Tiit helistab Porvoos elavale soomlasest sõbrale,
kes korraldab meile mõnusa vanalinna
Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2018
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värskelt meeles. Sel korral kõik OK! Alustasime
ägeda meremuuseumiga, mille tippeksponaadiks
on jäälõhkuja Tarmo, vesilennuk ja lisaks veel
virtuaalne osa…. Meil on tegelikult suur eelis,
nimelt oma merevaldkonna spetsialist pundis.
Kõik tekkivad küsimused saavad koheselt
Andruselt vastused. Muuseum üle vaadatud,
Arieli siduritrossi ots parandatud, ootab ees
Maremaarium.
Seejärel võtame suuna Miehikkälä peale, et
uudistada soomlaste Talvesõja-aegset kaitseliini.
Tegemist kaljusse raiutud kaitserajatisega, mis
võimaldas vajadusel täielikult blokeerida
ülekaaluka vaenlase edasitungi. Kuna talvesõja
ajal vene vägi Miehikkälä alla ei jõudnudki, siis

aga neid kaitserajatisi kasutada ei tulnud.
Rajatised läbi käidud, eine võetud ja
talvesõjateemaline dokumentaalfilmgi üle
vaadatud, suundume reisi eesmärgistuse
olulisimasse kohta, nimelt Taavettisse. Seal asub
mälestusmärk Eesti poistele, kes osalesid
Talvesõjas. Mälestuskivil on nii eesti kui ka

soome keeles „Soome vabaduse ja Eesti au
eest!”
Nüüd aga suund Imatra lähistele kinnipandud
ööbimiskohta. Sõita veel 80-90 kilomeetrit, kell
aga muudkui lippab. Teel tuleb ette ka
väiksemaid reguleeringuid. Lisaks võtab meiega
ühendust Eesti Rahvusringhääling, soovivad
kommentaare ning videoklippi õhtuse Aktuaalse
Kaamera jaoks. Andrus võtab telefoniga väikese
klipi ja saadab selle koos kommentaaridega
Eestisse. Hiljem veendume, et väga hästi tehtud.

Sihtkohta jõuame õhtul pärast üheksat.
Õhtusöök matkagrillil ja tehnika korrastus, sest
Tiidu sõiduriistal on purunenud mõned kodarad,
mis tuleb asendada. Lõpuks öörahu. Läbitud üle
300 kilomeetri, kolatud mitmes kohas, nii et uni
kõikidel hea. Mis jääb aga tegemata, on õhtune
Imatra tammi allalaskmise imetlemine. Selgus, et
see atraktsioon algab alles
juuni keskel. Noh, pole
hullu – jääb miski ka
tulevikuks.
3. juuni
Tänane päev sisustub
peamiselt mööda VeneSoome piiriäärset teed
põhjasuunas sõitmisega.
Suuri linnu ette ei jää, seeeest aga naudime kaunist
loodust ja väiksemaid teid.
Ühe peatuse ajal vaatan
oma Zündappi üle ja mida
näen – summuti
kinnituskronstein katki.

lk. !10
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Samast kohast, kust aasta tagasi Nürnbergi
sõidul. Sai tol korral lätlaste juures kinni
keevitatud, aga elu näitab, et kehvasti. Kuna
keevitust kohe võtta ei ole, päästab olukorra
Andruse püksirihm. Sõidu lõpuni peab see
lahendus igatahes edukalt vastu ja ka Andrusel
püsivad püksid kenasti üleval.
Ette jääb ka üks muuseum-elektrijaam. On
suletud, nii et kiikame sisse läbi akende. Õhtul
kusagil seitsme paiku oleme kenasti Ilomantsi
lähedal ööbimiskohas. Koht kaunis metsaalune
järve kaldal ja sissejuhatuseks tellime sauna.
Õhtusöök jällegi Andruse grilli peal, siis saun
koos järves ujumisega. Mõnus õhtu, ainult sääski
võiks vähem olla.

varda rulli ja Zündappi taga olev Eesti lipp
kruvib end lahti ja kaob igaveseks.
Lembit Arunurme soovitusel otsime Varkauses
üles mehaanilise muusikamuuseumi. Pidi väga
äge väljanäitus olema, ent kahjuks on uksed
esmaspäeval kinni. Jällegi miski, mis annab
põhjuse kunagi tagasi tulla. Oleme muuseumi
ees ja asutame juba edasisõitu, kui Aivari juurde
astub Jüri ja osutab tema IŽ 49 tagaosale –
number kadunud! Arutame asja nii ja naa ning
otsustame kodutee jaoks ise uue numbri
joonistada. Nüüd küsimus, mille peale maalida?
Siis aga tuleb Jüri bussist, plekitükk käes,
kavalavõitu nägu peas ja küsib, kas sellele ei
saaks teha. Näpuvahel Aivari kadunud number!
Rõõm suur, nalja palju. Jüri oli bussiga taga
sõites numbri äralendu näinud ning selle siis
kraavist üles korjanud. Nüüd kurss Jüväskylä
peale, kus on planeeritud ööbimine.
5. juuni

4. juuni
Hommik on jahedavõitu, natuke tuleb ülevalt
midagi vihmataolist. Mõjub isegi hästi, kuna
ööbimiskohast päris teeni on oma viis
kilomeetrit kruusa ja see võtab vähemalt tolmu
kinni. Suund Joensuu peale, kus külastame Mylly
eraautomuuseumi. Kõva perekond, et sellise
väljapaneku kokku on ostnud. Lisaks veel
haldamine… Küsisime, kas deponeerite tehnikat
ka väljastpoolt. Vastus, et eriti mitte, kuna siis
probleemid omanikuga, kunagi ei või teada,
millal tahab sõitma minna, millal jälle tagasi toob
ja muud taolised probleemid.
Edasi Varkause peale: vastutuul väga tugev, lausa
tormi piiril. Vooreline pinnavorm, pikad tõusudlangused, masinatel kõva vedu peal. Ka ilm
muutub jahedaks, kisub nii kuue-seitsme kraadi
kanti. Endiselt tiirutavad vihmapilved
ümberringi, kuid meil veab. Satume korduvalt
teelõikudele, kus just äsja kõva sadu üle käinud,
asfaldil alles vaht peal, kuid meie jääme kuni
õhtuni kuivaks. Suure tuulega kisub Andruse
ratta peal ilutsev klubi lipp pidevalt end ümber

Jahedapoolne hommik, kuid ei saja. Täna siis
Tampereni, aga ette jääb veel Tampere lähedal
asuv Vehoniemi Autoküla automuuseumi.
Õhtuks kenasti kohal, grill, väike koosistumine,
kokkuvõte päevast ning voodisse hommikut
ootama.

6. juuni
Täna kohtume Soome sõpradega Päijänne
Vanamootorrattaklubist VMPK
(Veteraanimootorpyörä Klubi). Enne aga tarvis
sõita peaaegu Hämeenlinnani, mille külje all suur
tankimuuseum. Seal ka kokku lepitud
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trehvamine. Püsime ilusasti graafikus, soomlased
samuti kohal. Vaatame siis need sõjamasinad üle.
Edasi kulgeb teekond Hämeenlinna. Vaatame
üle ajaloolise kindluse koos militaarnäitusega.
Seal toimub ka juhuslik kohtumine ühe estofiilist
vanaprouaga, kes on pisarateni liigutatud, et
näeb Hämeenlinnas päris ehtsaid ja elus eestlasi.
Sel ajal, kui käime kindlust vaatamas, tõi proua
kodust meene, mootorratta
mudeli, mille meile ka kinkis.
Igal juhul südantsoojendav
kokkujuhtumine. Edasi
põrutame Asiakkala lähedal
asuvasse ööbimiskohta. Koht
mõnus, saun ja järv ka kohal.
Esimesel õhtul sauna kütma ei
hakka. Küll aga käime üle oma
tehnika, homme ju karm sõit

koos soomlastest sõpradega. Piinlik ka, kui
lihtsalt lohakusest teel midagi laiali läheb.
Grillime järjekordse õhtusöögi ja tõdeme, et
Eesti grillvorstid on oluliselt paremad kui päeval
Soomemaalt ostetud.
7. juuni
Täna sisustavad meie ringsõidu soomlased ning
õhtul on plaanis pidulik koosistumine. Veel
erineb tänane päev selle poolest, et Jüri ei tule
bussiga, vaid mängib Zündappi korvis kallutajat.
See eriti oluline, kuna soomlased hoiatasid eile,
et tuleb selline teelõik läbida, kus igas kurvis
näeb sõitja korraks iseenda tagatulesid. Oleme
väljasõiduks valmis. Tulidki kohale võõrustajad
ning sõit algab.
Esimene sihtmärk on Vesivehma
lennundusmuuseum. Kohal on endine Soome
Õhujõudude piloot, jagab selgitusi, vastab
küsimustele ja tegelikult ka muidu muheda
olemisega mees. Saame tükk maad targemaks.

Edasi tutvustavad Päijänne VMPK mehed vana
ajaloolist palgiparvetamiskanalit ja Verlaa
paberivabrikut.

lk. !12

Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2018

Ja siis palju hirmu tekitanud kurviralli! Tõsi, tee
on valitud eriline. Kurv järgneb kurvile, sinna
juurde veel tõusud-langused, mis kohati pärispäris järsud. Jüri täidab oma kallutajarolli
ülistiilselt. Paremkurvides pool keha korvist
väljas, lisaks käsi ka pikalt välja lükatud. Meie
taga sõitnud soomlane päris pärast, et miks sul
see korvimees igas paremkurvis käe kraavi
sirutas. Ütlen esimese hooga, et ju tahtis lilli
korjata. Kurvides mõtlen, et mis minul viga,
proff kallutaja korvis, kuid kuidas küll Tiit
tempot hoiab, endal korv tühi ja pealegi
Pannonia korv ülikerge. Ju siis omaaegne
krossimehe kogemus päästab.

Ja siis saab pidu läbi ning padavai 40 km
eemale ööbimiskohta. Vahepeal oli hakanud
sadama ja „koju“ jõudes oleme läbimärjad ja
külmunud. Päästab saun. Vestlusringis
selgub, et kõik on rahul ja mõtted on juba
järgmise, 2019. aasta sõidu juures.
8. juuni, viimane sõidupäev
Kohtume VMPK Päijänne klubi meestega, kes
näitavad oma klubi ruume, räägivad tegevusest,
finantspoolest ja paljust muust. Teel
kokkusaamisele läheb Aivari Zündappilt peegel
lendu – maandub kraavis ja klaasiosa katki mis
katki. Kuna mõni kild ikka veel peegeldab,
otsustame tagasi külge keerata, aga selleks vaja
leida üks kaheksane tiheda keermega polt.

Õhtu lõpeb ühise piduliku õhtusöögiga.
Lausume vastastikuseid kiidu- ja tänusõnu,
anname üle meened ning sõlmime igavese
koostöö- ja sõpruse lepingu. Meie poolt
kirjutavad alla Andrus kui juhatuse liige ning
Tiit. Minu kohustuseks on olla edaspidi Soome
VMPK ja Unic-Moto vaheliseks ühenduslüliks.
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Paraku soomlastel poldivalik väike ja nii
nikerdab Aivar peegli kuidagi ratta külge, aga
selgub, et ega neilt kildudelt tervikpilti taga
toimuvast ikka ei saa küll. Klubiruumid üle
vaadatud, suund Lahti motomuuseumisse. Ja
järjekordselt leiab kinnitust fakt, et maailm on

väga väike: nimelt said kokku Aivar ning
muuseumiomanik, kellega olid juhuslikult
tutvunud poole aasta eest kusagil USA-s!
Ja nüüd ots kodu poole. Kõik rõõmsad, tehnika
töötab hästi. Helsingis käime veel läbi Biltemast.
Ah-jaa, seal avastab veel Andrus, et tagakumm
pehmevõitu. Pump abiks ja sadamasse – koju
peab vastu. Selle soomlastele kuuluva naela saab
Andrus alles ligi kuu aega hiljem, napilt enne
Unic-Moto kokkutulekut, rehvist kätte.
Tallinna sadamasse jõudes näitab odomeeter
läbitud kilometraažiks 1903 km.
Reisiseltskonna meenutused kirjutas üles
Avo Kompus

lk. !14
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Mustjõe Moto 2018 –
Vabadussõja jälgedes
Koos Marguse ja Maarekuga üritusega tegelema
hakates vilksas peast läbi esmane mõte: „Koht
on ju valitud, seega edasi on kõik ju lihtne!”.
Varemalt sarnase üritusega kokku puutumata
vähemalt nii tundus, kuid mida päev edasi, seda
kiiremini tundus aeg minevat ja ikka oli midagi
puudu. Ka ei aidanud kaasa olukord, et istusin
alles kokkutuleku päeval reede varahommikul
Ühendkuningriigist lennuki peale, et kodumaale
lennata, sest tööl olid asjalood natuke veninud…
Mustjõe on huvitav koht, käies kokkutuleku
marsruuti paika panemas, kuulasime Avoga
autosõidu vältel Märdi räägitud huvitavaid
lugusid tema noorusest selles piirkonnas. On ta
ju sealkandis üles kasvanud. Sõitsime mõõda
mitmest kohast, kus olid toimunud reaalselt
sõjalahingud, kokkupõrked vastaspoolega ja
kohati viis tee lausa mööda rindejoont.

OKOKKUTULE
K
31. MOT

6.-8.07.2018

MUSTJÕE - MOTO 2018

Registreerimine sai hoo sisse ja esimesed
kohalejõudjad olid meie sõprusklubi liikmed
Soome VMPK-st, kes olid saabunud juba
eelneva päeva õhtul. Lisaks neile saabus ka
sõpru Peterburist ja Poolast. Eelregistreerimine
oli suhteliselt edukas ja tubli esimene
registreerija oli muide meie grammatikapolitsei
Gerli. Rattad pargitud, asuti muidugi muljeid
rääkima ja vennastuma, nagu see on juba heaks
tavaks kujunenud... Mina maandusin samal ajal
Tallinnas, vahetasin koju jõudes riided ja asusin
väikese tsikliremondi kallale: vahetada tuli
tagarehv ja veel natuke üht-teist reguleerida, mis
pärast Unic-Moto Soome sõitu oli jäänud
tegemata.
Lõpuks oli kõik nii nagu peab ja asusin teele,
seljakott seljas. Teada oli, et Mustjõele viib
Aegviidust mitte just kõige parem kruusatee,
seega otsustasin sõita nii otse kui saab ja
läheneda läbi metsa Mustjõe küla poolt. Tee oli

Kokkutuleku alguseks said siiski kõik
kokkulepped ja
toimingud ilusti paika
Sõiduteekond Mustjõe-Moto 2018, pikkus 115 km
ning üritus võis alata.
Olles ise eemal, asus
tubli abikaasa minu
eest toimetama ja
telefoni teel viimased
juhtnöörid üle
andnud, astusin reede
hommikul lennukile
teele kodumaa poole
ja tema koos
1. Mustjõe kõrtsitalu, laagripaik
8. Moe piiritusetehas, lõuna,
haagisetäie vajalike
2. Aegviidu
K. Rinaldo sõit
vahenditega võttis end 3. Jäneda raudteejaam
9. Ambla kirik ja mälesustmärk
4. Rägavere
10. Jäneda mõis
sappa Maarekule ja
5.
Lehtse
raudteejaam
11. 04.01.1919 - 09.01.1919 toimunud
Margusele, et koos
6. Tapa väljänäitus,
Vabadussõja lahingud,
Mustjõele kulgeda.
1. Mai puiestee ja Pika tänava ristil
osales soomusrong nr. 1.
7.

Neeruti vabajooksu võistlus
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huvitav ja äsja lõppenud vihmasajust parajalt
märg. See aga motomeest ei takista ja jõudsin
veel enne hämarat ilusti kohale, leides eest juba
täies hoos kokkutulekumelu. Terekäed antud, sai
tehtud veel mõned ettevalmistused, käidud enne
keskööd Tapal näituseplatsi üle vaatamas, sõita
läbi Neeruti Maastikukaitseala teekond ja panna
paika vabalaskumise ajavõtukoht.
Ja juba oligi käes veel tegusam laupäev
Laupäeva hommikul laekusid veel viimased
hilised osavõtjad ja pärast hommikusööki oligi
juba aeg koguneda ürituse ametlikus
avamistseremooniaks, milleks on klubi lipu
heiskamine vanima osavõtja poolt. Järgnes
grupipilt ja siis tuli valmistuda eesseisvaks
sõiduks. Ilmnesid mõned osavõtjad, kes leidsid,
et siiski on vajadus tankida ja seepärast sõidu
algus natuke viibis. Liikusime kolonnis
Aegviidust Jänedale, sealt edasi Rägavere poole,
Lehtse raudteejaama ja Tapa näituseplatsile.
Kuna meie sõidu algus viibis natuke, oli meid
ootamas juba paras hulk linnarahvast. Väike
plats sai peagi ratastest ja rahvast täis ja oli palju
uudistamist. Ega just iga päev sellist hulka vanu
mootorrattaid linnakestes ei näe!
Edasi liikusime kolonnis Tapalt Neeruti suunas.
Neerutis toimus vabaveeremise võistlus, kus
igaüks pidi seisva mootoriga veerema künkast
alla ja kirja läks maha märgitud distantsi läbimise
aeg. Näha sai mitmeid erinevaid stiile, mille eest
seekord paraku punkte ei jagatud. Viimased
sõitjad selle ettevõtmise edukalt lõpetanud,
sõitsime Moe Piiritusetehasesse. Tehase hoovil
pakuti Kaitseliidu poolt lõunasööki ja
sõdurpoiste katlas valmistatud supp maitses
pärast pikka sõitu hästi. Seejärel said soovijad
võtta osa Rinaldo sõidust ja samas toimus ka
giidiga külastus piiritusetehase muuseumisse.

sinna omalt poolt sümboolse pärja ja tegime
leinaseisaku. Amblas lõppes ka meie ringsõidu
programm ja siit sai juba igaüks omal käel tagasi
laagripaika suunduda. Soovijad külastasid veel ka
Jäneda mõisa. Kokku sai ringreisi pikkuseks 115
km.
Tagasi laagripaika jõudes oli saun soe, sai
sõidutolmu maha pesta ja kontidest kanguse
välja vihelda. Toimus restaureerimiskonkurss,
rehvi täpsusvise ning rehvirõhu äraarvamise
võistlus. Ja oligi aeg kokkuvõteteks ning peagi
algavaks õhtusöögiks. Tantsuks oli riigi 100.
aastapäeva puhul tellitud ansambel Apelsin.
Auhinnad, tänukirjad ja diplomid üle antud,
jätkus pidu varaste hommikutundideni.
Pühapäeval ärgates ootas rikkalik hommikusöök
ja pärast seda juba ametlik kokkutuleku
lõpetamine ehk lipu langetamine veel kohal
viibiva noorima osaleja poolt. Hüvastijätud ja
oligi üritus lõppenud. Korraldustiimil jäi vaid
asjad kokku korjata... Kuna valdav tagasiside oli
positiivne, lugesime ürituse kenasti kordaläinuks.
Olenemata kehvast ilmast reedel osales 154
inimest 81-l mootorrattal ning väliskülalisi tuli
Soomest, Venemaalt ja Poolast. Järgmisel aastal
kohtume 12.-14. juulini Holstre-Pollli
Vabaajakeskuses.
Ilusat aastavahetust ja kohtumiseni uue aasta
veel käänulisematel teedel!
Andrus Lüüding

Olles mõned tunnid niiviisi aega veetnud,
käivitasime jälle masinad ja sõit läks edasi
Ambla kiriku poole. Moe tehasest väljasõidul
tehti meie kolonnist ka väike droonivideo.
Amblas külastasime sõjas langenud kohalikele
sõduritele püstitatud mälestusmärki, asetasime
lk. !16
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Mustjõe-Moto 2018 tulemused
Rinaldo sõit

I koht ja rändkarikas –
Ain Mõnjam (ajavahe 0,03s)
II koht – Avo Kompus (ajavahe 0,35s)
III koht – Igor Sumihhin (ajavahe 0,40s)
Restaureerimiskonkurss,
rattad kuni 1945. aastani
I koht – Urmas Teearu - H-D 34 VLD
II koht – Igor Sumihhin – BMW R12
III koht – Vello Närep – TIZ AM 600
Restaureerimiskonkurss, rattad alates 1945.
aastast
I koht – Uko Truu – JAWA 353
II koht – Arno Jõemaa – JAWA 500
II koht – Priit Pedak – M-72
Parim külgkorv
Aivar Tiik – Zündapp KS 750
Hästi säilinud mootorrattad

Parim rekvisiit:
Tõnu Piibur – BMW R12 Wermacht
Kõige kõvem remontija:
Peeter Kivimäe – IZ-49
„Russky Razmer” sumpsid:
Matti Rahnik – IZ-350
Parim kukkuja „Karu Jälgedes”:
Maarek Heinsaar – JAWA 20
Naiste lemmik ehk seksikaim
motokostüüm: Urmas Valgma
Vanim osaleja: Lembit Arunurm
Noorim osalenud naismootorrattur:
Meril Närep
Noorim osaleja:
Alan Aronson (Peterburg)
Omal sõidul kaugeimalt tulija:
Soome VMPK klubi liikmed (ca 460 km)
Rehvirõhu täpseim arvaja: Lembit Nael

Mihhail Polkovnikov – Voshod 2 (1975)
Urmas Valgma – BMW R65 (1983)

Täpseim rehvi viskaja: Henn Pedak

Hea restaureerimistöö

Kiireim „vabaveereja” soolo:
Heikki Tikas, Royal Enfield

Vello Ojamäe – IZ Jupiter 2K
Aivar Palk – DKW 500
Tiit Rea – Zündapp KS600
Heik Reitel – MZ
Mait Eiso – JAWA 350
Tiit Kullik – BMW R4
Helina ja Anatoli Metus – BSA (KAM500)

Kiireim “vabaveereja” külgvanker:
Tõnu Piibur, BMW “Rekvisiit” R12
Tänukirjad
Tiiu Lüüding – ennastsalgava abi eest
kokkutulekul korraldamisel

Muud jagatud auhinnad

Soome klubi VMPK – osalemise eest

Vanima mootorrattaga osaleja:
Agu Koop – Wanderer (1907)

Poola Klubi Rotor – osalemise eest
Peterburi mootorratturid – osalemise eest
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Käes on JAWA aasta - JAWA 90
23. jaanuaril 1878 sündis František Janeček, kelle
tubli inseneritöö tulemus on Unic-Moto tänaste
liikmete kõige populaarsema mootorrattamargi
loomine. František õppis Prahas tehnikakoolis ja
hiljem Berliini ülikoolis. Andeka leidurina
omandas ta lühikese ajaga 60 patenti, nende
hulgas käsigranaat, mida hakati tootma pärast
suurt sõda, ning lisaks veel rahumeelsemat kaupa
nagu kirjutus- ja õmblusmasinaid.

Esimesest maailmasõjast oli möödas üksteist
aastat, kui Praha relvatööstur František Janeček
otsustas hakata valmistama mootorrattaid, võttes
eeskujuks sakslaste ühesilindriline OHV 498cc
kardaaniveoga Wandereri. Lisaks ostetud
litsentsile hankis ka selle tehase seadmed.
Esimesed silbid JA(neček) ja WA(nderer)
moodustasidki 1929. aastal alustanud uue
mootorrattamargi nime JAWA.
1930. aastal kutsuti konstruktoriks tuntud
inglane George-William Patchett, kes lisaks
498cc, 348cc, 248cc ja 173cc võidusõiduratastele
konstrueeris kahetaktilise 173cc Villiers
mootoriga varustatud kerge mootorratta, millel
oli 1932. aastal üle ootuste suur müügimenu.
Suurte, raskete Wandereri koopiate tootmine

lk. !26

lõpetati. Enne teist maailmasõda valmistati veel
250cc kahetaktine ja kaunid neljataktilised 350 sv
(1934-1936), 350ohv (1935-1946) ning Josef
Jozifi poolt konstrueeritud 98cc Jawa Robot
(1937). 1938. aastal okupeeris Saksamaa
Tšehhoslovakkia ja Jawa tehas pandi tootma
ning remontima Saksamaale vajalikku
miltaartehnikat ning seadmeid. Mootorrataste
ehitus keelati.
1940. aastal hakkasid aga tehase
konstruktorid salaja välja töötama ja
ehitama uut mootorratast, mis sai
nimeks tšehhi keeles Perak (Kevad).
Sõja lõppedes oli Jawa tehasel uus
modernne mootorratas valmis, olles
eeskujuks ja suunanäitajaks aastaid
maailmas. Mudeli nimi oli Jawa Perak
typ11 (250cc, kaks takti). 1947. aastal
liideti tehas Ogar Jawaga ja alustati
kahetaktilise, kahesilindrilise
mootoriga Jawa Perak typ18 350cc
valmistamist (1948-1956). 1949.
aastal valminud Jawa 500 OHC
võidusõiduratas oli aga eeskujuks
1952. aasta tänavasõidu
kaherattalisele Jawa 500 OHC typ15.
1954. aastal läksid tootmisse Jawa
250cc typ353 Kyvacka (Kiige), Jawa350 typ354
(1954-1964), Jawa 350cc typ360(1964-1974) ja
Jawa 250cc typ559 (1962-1974). Lisaks
mopeedid Jawa 550,551 ja Stadion.
Jawa 350 typ634 (1973-1984) ning Jawa 350
typ638 (1984-1994) on meil Eestis väga tuntud
mudelid, milledega on sõitnud mitmed
põlvkonnad 50ndail, 60ndail, 70ndail, 80ndail ja
90ndail aastail ning teevad seda praegugi. Elagu
Jawa 90, Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto
populaarseim vanamootorratas!
Märt Karu
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William Hendersoni neljased
Enam kui 100 aastat tagasi, kui mootorrataste
masstootmine oli veel lapsekingades, tegid
kümned tehased Ameerikas, Inglismaal ja vanas
Euroopas mootorrattaid, mis teenisid omanikke
lihtsa ja ökonoomse transpordivahendina. Ent
mõned tootjatest seadsid juba siis eesmärgiks
luksuse ja suutlikkuse: neljasilindrilised mootorid
pakkusid motoentusiastidele sujuvat sõitu,
hobujõude ja kiirust koos teatud annuse
prestiižiga.

Ameerika neljasilindriliste mootorrataste
kuulsusrikas ajalugu kestis ainult 33 aastat. Alates
1909. aastal Pierce’i mootorratta loomisest kuni
Indiani kuulsate Four’ide hiilgusepäevade lõpuni
1942. aastal. Pierce’i languse ajal 1912. aastal olid
vennad Hendersonid Detroidis (Michigan) just
alustanud oma masina tootmist, mis hilisemalt
sai neljasilindriliste mootorrataste arengu
alustalaks. 1912-1936 oli William G. Hendersoni
disain Hendersoni, Ace ja Indian Four
mootorrataste konstruktsiooni aluseks. Tulles
1912. aastal turule oma Hendersoniga ning ligi
kümnend hiljem Ace’ga, tahtsid vennad
Hendersonid toota oma aja parimaid ja
kiiremaid mootorrattaid.
Willim G. Henderson (1882-1922)
Clevelandis, Ohios sündinud William
Hendersoni nimetatakse motoajaloo üheks kõige
väljapaistvamaks inseneriks, kellest oleks
tegelikult pidanud saama Wintoni autotehase
pärija, mille asepresidendiks oli tema isa Thomas
Henderson. Kuid noor William unistas hoopis
kaherattalistest ja visandas tööst vabal ajal
tosinate kaupa jooniseid uue 4-silindrilise
mootorratta jaoks. Tõsisema pöörde võttis asi
1909. aastal, kui Williamil valmis täispakett
jooniseid mootorratta tootmiseks. Kuigi isa ei
uskunud, et William mootorratta tootmise ja
müügiga hakkama saab, andis ta siiski raha
prototüübi tegemiseks, lootes vaikselt poja
loobumisele raskuste tõttu. 1911. aastal valmis
väga hästi töötav prototüüp – unikaalne pika
raami ja neljasilindrilise ridamootoriga
ühekäiguline rihmaveoga kahe istekohaga masin.

Mootorratta tootmiseks lõid vennad William ja
Thomas uue firma Henderson Motorcycle Co,
ning isa abiga leiti raha tootmise alustamiseks.
Esimene Hendersoni mootorratas valmis
jaanuaris 1912. Mootorrattal oli 4-silindriline
934cc kubatuuriga 7-hobujõuline IOE-tüüpi
mootor ning ühekäiguline ketiveo ja siduriga
ülekanne.
1911-1917 Detroidi Hendersonid
Henderson Motorcycle Co asus Detroidis,
Michiganis. William panustas tehasesse oma
inseneriande ja loovusega, vend Thomas tegeles
finantside ja müügiga. 1912. aastal oli
Henderson küllaltki märkimisväärne
mootorratas, olles kolmas Ameerikas toodetud
4-silindriline (esimesed olid Pierce ja Militaire).
Järgnevate aastate jooksul tegid Hendersoni
rattad läbi rea olulisi muudatusi: 1913 Mudel B
sai paremad esikahvli ja pidurid ning madalama
isteasendi. 1914 Mudel C oli esimene

Henderson 1912
mootorratas, millel oli tagaratta rummus paiknev
2-käiguline käigukast. 1915 tõi lühema raami
ning jalatoed liikusid mootori eest
traditsiooniliselt mootorratta külgedele. 1916
Mudel F sai esimese mehaanilise õlitusseadme,
mis 1917. aastast Mudel G-l asendati märja
karteri tüüpi õlitusega. Samuti konstrueeriti
mootori karteri külge kolmekäiguline käigukast.
Vaatamata erinevate rekordite püstitamisele ja
edule võidusõidus, kõigutas esimese maailmasõja
tõttu vähenenud luksuslike mootorrataste müük
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kauaks. Tom lahkus 1919. aastal ning hakkas
tegelema Hendersonide ja Excelsiorite
ekspordiga. Hendersonide tootmist jätkati 1918
Mudel H-ga, millel oli 1100 cc motor ning 1919
Model Z-ga, millel juba 1147ccc motor ning
võimsust 14.2 hobujõudu. Hendersoni
mootorrattaid turustati endiselt sama
kaubamärgi all, kuid uuel logol lisandus
Hendersoni nimele tagaplaanil suur punane Xtäht tähistamaks Excelsiorit.

Henderson 1913

Henderson 1916
firma finantsseisu sedavõrd, et vennad olid
sunnitud oma firma ja Hendersoni kaubamärgi
müüma edukale Schwinni jalgrataste ja
Excelsiori mootorrataste tootjale Ignaz
Schwinnile.
1918-1931 Chicago Hendersonid
Pärast Hendersoni varade ja kaubamärgi müüki
viidi ka tootmine üle Chicagosse, Illinoisi
osariiki, kus asus Excelsior Motor Mfg. &
Supply Co. Vennad William ja Tom jätkasid tööd
Schwinni firmas juhtivatel kohtadel, kuid mitte

Henderson 1918
lk. !28

Murrangu tõi 1920 Mudel K. Selle mootorratta
arendajaks sai William Hendersoni kõrval
Arthur O. Lemon, kes oli Hendersoni tööle
tulnud 1915. aastal müügimehena ning jätkas
hiljem Excelsiori arendusosakonnas. Arthur
töötas enne firma müüki koos Williamiga ning
oli kursis tema disaini põhimõtetega. Mudel K
oli oma eelkäijatest raskem, tugevam, võimsam
ja töökindlam. 1301 cc mootor arendas 18
hobujõudu võimsust ja tippkiirust 128 km/h.
See oli esimene mootorratas, millel oli täielikult
survega õlitussüsteem. Mootori silindritel
kasutati külgklappe nii sisse- kui väljalaskeks,
vähendades nii kulumist ja muutes mootori
kompaktsemaks. Esikahvel ja juhtraud olid
samad, mis Excelsiori Mudel 20-l.
William Hendersonile olid aga sellised
muudatused vastumeelsed – tema visiooniks oli
kergem ja kiirem mootorratas. Tüli Schwinniga
päädis Williami lahkumisega firmast 1919. aastal
ning koos investor Max M. Sladkiniga Ace
Motor Corporationi loomisega. Arthur Lemon
sai aga vastutavaks kõigi Excelsiori ja
Hendersoni mudelite arendamisel kuni

Henderson K 1920
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lahkumiseni 1923. aastal Ace Motor
Corporationi peainseneriks. Arthur Lemoni
juhtimisel töötati välja võimas ja töökindel
Henderson DeLuxe, mida järgnevatel aastatel
veelgi parendati. Erinevaid DeLuxe
modifikatsioone toodeti kuni 1928. aastani.
Juunis 1928 palkas Schwinn oma tehase
peainseneri kohale endise Harley-Davidsoni
inseneri Arthur Constantine, kes asus kiiresti
Hendersonile uut mootorit konstrueerima. Tema
meistriteoseks sai kaasaegse voolujoonelise
disainiga Henderson KJ, mille tootmist alustati
märtsis 1929. Mudel KJ arendas võimsust 40
hobujõudu. Mootori juures kasutati pealmisi
sisselaskeklappe ning külgmisi väljalaskeklappe,
säilitades siiski DeLuxe kompaktsuse.
Uuendusteks olid veel viie raamlaagriga väntvõll,
suuremad laagrid, madalam iste, alumiiniumist
voolujooneline kütusepaak ja poolsportlik
juhtraud.
Aprillis 1930 demonstreeriti KJ baasil loodud
uut Henderson Special KL mudelit. Võimsust
oli sellel mootorrattal koguni 45 hobujõudu ja
demonstratsioonsõidu keskmiseks kiiruseks tuli
112 miili tunnis (179 km/h). KL-il oli
märkimisväärselt pikk kolmas käik, mis lubas
sujuvalt kiirendada 12 km/h juurest kuni 175
km/h-ni. See väljapaistev mootorratas sai kiiresti
standardiks USA politseile.
1931. aasta suvel kutsus Ignaz Schwinn
Excelsiori tehase osakonnajuhatajad kokku ning
andis lihtsalt teada: “Härrased, täna me
lõpetame!”. Ta oli veendunud, et majanduslik

Henderson KL 1931

depressioon süveneb veelgi ning vaatamata
piisavale hulgale tellimustele otsustas jätkata
ainult oma põhiäri – jalgrattatootmisega.
Septembriks 1931 oli kõik läbi.
1919-1927 Ace Motor Corporation
1919. aasta sügisel, pärast Excelsiorist lahkumist,
ühendasid William Henderson ja Max Sladkin
jõud ning lõid Ace Motor Corporation’i
asukohaga Philadelphias, Pennsylvania osariigis.
Hendersonist sai jällegi peainsener ning ta
pöördus tagasi oma neljasilindrilise mootorratta
kontseptsiooni juurde. Excelsiorile müüdud
õiguste tõttu tuli uus mootorratas kavandada nii,
et vältida otsest kopeerimist ja kohtuvaidlusi.
Kui Ace’i 1920. aastal avalikkusele tutvustati, sai
ta väga hea vastuvõtu osaliseks. Ace mootor oli
IOE tüüpi gaasijaotusega, 1229cc töömahuga ja
integreeritud 3-käigulise käigukastiga. Esimesel
aastal olid müük ja tootmine küllaltki vaevalised,
kuid juba kaks aastat hiljem sai tehas jalad alla.
Ace oli edukas mitmel pikamaa ja
maastikuvõidusõidul. Erwin “Cannonball”
Baker püstitas 1922. aastal Ace mootorrattal uue
kontinendiülese kiirusrekordi, mille käigus läbiti
Põhja-Ameerika manner ühelt rannikult teisele.
Ace disainifilosoofia võis kokku võtta nende
turunduslausega „Parim asi kahel rattal” („The
Finest Thing on Two Wheels”). Ace oli kerge ja
võimas 4-silindriline mootorratas, millega oli
sujuv ja mugav sõita. Ace sai ka küllaltki
populaarseks politsei teenistusrattana. Veel
ehitas tehas 1923. aastal paar spetsiaalselt
modifitseeritud speedsterit kiirusrekordite
püstitamiseks. Ace XP-4 püstitas mitteametliku
kiiruse maailmarekordi soolo-mootorratastele
129,6 mph (208 km/h) ning Ace XP-3
kiirusrekordi külgkorviga sõitmises, üle
160 km/h.
1922. aasta 11. detsembril hukkus William
Henderson traagiliselt liiklusõnnetuses. Ta oli
Philadelphias uue Ace Sporting Solo mudeliga
proovisõitu tegemas, kui talle auto kõrvalteelt
otsa kihutas. William viidi küll kohe haiglasse,
kuid tema elu päästa ei õnnestunud ja ta suri
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neist olid seotud võimsuse ja kiirusega, teised
töökindlusega.
1928-1942 Indian Four

Ace Sporting Solo
teadvusele tulemata. Pärast Hendersoni surma
jätkas Ace’s tema tööd peainsenerina Arthur
Lemon.
Vaatamata sellele, et Ace oli ilus ja väga kiire,
osutus luksuslike mootorrataste kasumlik
tootmine siiski raskeks. 1924. aastal tootmine
peatati ning järgmise kahe aasta jooksul
vahetuseid õigused kaubamärgile ja
tootmisvahenditele vähemalt kaks korda
omanikku. Üks vahepealsetest omanikest,
Michigan Motors Corporation, taastas
mootorrataste tootmise lühikeseks ajaks. Viimast
korda vahetas Ace Motor Corporation
omanikku 1927. aasta jaanuaris, kui Indian
Motorcycle Company omandas Detroit
Motorsilt Ace nime, joonised, varuosad ja
tööpingid ning viis tootmise üle Springfieldi
Massachusettsi osariiki. Mootorratast turustati
Indian Ace nime all ühe aasta vältel, seejärel
mootorratta konstruktsiooni muudeti ning Ace
nime kasutamine lõpetati.
Ace nimi kestis aastastel 1920-1927. Esmapilgul
tunduvad kõik toodetud Ace mootorrattad väga
sarnased, kuid lähemal vaatlusel võib tuvastada
palju väikesi erinevusi ja edasiarendusi. Mõned

Kuna Ace oli William Hendersoni originaalse
disaini järgi loonud peaaegu veatu masina, oli
Indianil võimalik hakata pakkuma oma
klientidele neljasilindrilist mootorratast
minimaalsete arenduskuludega. Järgmise paari
aasta jooksul tegi uus omanik Indian Ace juures
vaid mõned muudatused, enne kui hakkas
kasutama iseloomulikke
konstruktsioonielemente, alustades
stiilimuutustega mudel 401 juures ja jätkates viie
raamlaagriga väntvõlliga. Viimane võeti
kasutusele 1929. aasta keskel turule toodud
mudelil 402 ja oli suurim muudatus William
Hendersoni Ace’i baasarhitektuuri järgiva
mootori juures kuni 1936. aastani. Järgnes
Indiani tehasele ja klientidele pettumust
valmistanud “tagurpidi” (upside-down) 4silindriline 1936-1937. aastatel. Nimelt kasutati
uue mootori puhul EOI-tüüpi gaasijaotuse
konstruktsiooni, kus väljalaskeklapid asusid
sisselaskest kõrgemal.
1938. aastal pöörduti tagasi ennast tõestanud
IOE-tüüpi mootori juurde, lisades mudelile 438
alumiiniumist silindripead ja täielikult suletud
klapimehhanismi. Pärast 1938. aastat erilisi
muudatusi mootori konstruktsioonis ei tehtud,
küll sai 1940. aasta Indian Four endale suured
dekoratiivsed porilauad ja tagavedrustusega
raami. Indian Four’i, Ameerika viimase
neljasilindrilise mootorratta tootmine lõpetati
1942. aastal.
Lõpetuseks
William G. Hendersoni mäletatakse kui üht
pioneeri neljasilindriliste mootorrataste
konstrueerimise alal. Ta võttis neljasilindrilise
kontseptsiooni, arendas selle küpseks ning
tõestas selle väärtust. Olles seeläbi osaline kõigi
suurte Ameerika neljasilindriliste mootorrataste
loomises.

Indian 4
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Erinevate allikate põhjal kirja pannud
Ivar Lindla
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Kuum Indiani ralli 2018
Tänavune Indiani ralli oli prantslaste korraldada,
mille kohta etteruttavalt võib öelda suurepärane.

Indianid kogunesid seekord Prantsusmaa
Keskpiirkonnas Clioni küla juures Isle Savary
lossi õuel, viimane olevat kõige viimasena
ehitutud keskaegne kindlusloss Prantsusmaal.
Tallinnast oli sinna 2900 km ning kogu teekond
sinna ja tagasi tuli läbida erakordses
kuumalaines, mida tõendasid kuivanud jõesängid
ja lakkamatult töötavad vihmutussüsteemid
põldudel. Ürituse toimumise aeg oli 27.-29. juuli,
samas koguneda võis juba neljapäeval ja lahkuda
lubati esmaspäeva hommikul.
Mis tegi seekordsest Indiani rallist suurepärase
ürituse? Kõigepealt ringsõidud, mis toimusid
kolmel päeval, läbides kauneid ja igavikulisi

linnu, külasid ja losside hoove. Olulisemad
sihtmärgid olid Prantsusmaa kuningate
suvelossiks rajatud Selles sur Cher ja
Vallencay automuuseum. Ringsõitude
kogu arvestuslik kilometraaž oli 381,5
km, kõige pikem sõit oli reedel – 185
km. Sõidujuhised olid hästi
ettevalmistatud ning arvestades, et
vahemaad olid pikad, polnud eksijaid.
Märkimist väärib ka asjaolu, et
vaatamata 35-kraadisele kuumusele
pidasid veteranmootorratad sellele
katsumusele hästi vastu. Õhtut sisustas
kaasakiskuvate rütmidega
rahvusvaheline ansambel. Märkimata ei
saa jätta korralikku toitlustamist. Kiita
võib kokka ja teenindajaid, kes suutsid tõrgeteta
mitmesajapealise seltskonna ära toita.
Negatiivset... ei meenu.
Arvud:
osalejaid 353
mootorrattaid 219
eestlasi 6, nende seas EVMK Unic-Moto
liikmed Ave ja Ivar Lindla ning Aivo Mündel
Järgmine üleilmne Indianite kogunemine toimub
Soomes!
Aivo Mündel
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Klubi esimese esimehe mälestuseks
Ühel päeval garaažis jalutades avastasin tagaseina
juures paksu tolmukihi all oleva mootorratta.
Küsisin kohe isalt, et mis ratas see on ning miks
selline suhteliselt heas korras masin lihtsalt
vedeleb kuskil pimedas nurgas?
Isa rääkis, et tahtis kunagi osta seda ratast
mootori ja raami esiosa pärast, sest need asjad
kuuluvad vanale rattale BSA-M20. Kui aga
mootorratas soetatud sai, jäi see lihtsalt niisama
seisma, kuna sel hetkel oli käsil palju muid
tähtsamaid tegevusi ja projekte. Samuti oli
selleks ajaks internetist tellimine nii palju
arenenud, et vajalikke juppe sai lihtsamalt osta
välismaalt.
Täna oleme väga õnnelikud, et see ratas jäi oma
aega ootama, sest tegemist on Unic-Moto
esimese esimehe Koit Kaare mootorrattaga, kes
kasutas selle tsikli ehitamisel seitsme erineva
mootorratta detaile. Mõned tsikli osad on väga
ebatavaliselt tehtud, näiteks esilamp on
valmistatud supipotist, tagumine lamp on pärit
traktorilt ning paljud osad on veel täiesti ise
tehtud. Seitsmekümnendatel olid väga
populaarsed chopper mootorrattad ja noored
mehed, kes ei tahtnud endale tavalisi motikaid,
üritasid oma kätega teha chopper-stiilis tsikleid.
Jõuallikaks
võeti
võimsaid
mootoreid
teisest
maailmasõjast
jäänud
tsiklitest ja
juurde lisati
erinevate
tsiklite osi
enda fantaasia
järgi.
Selle ratta
probleemiks
oli, et Koit ei
jõudnud
lk. !32

mootorit lõpuni teha: käivitame käis raskelt,
kuna 500kuubikulise mootori kompressioon on
nii suur. Lõpuks andis käimalöömise vänt otsad
ja tsikkel jäigi seisma. Teame, et ta käis selle
tsikliga Lätis ja nii mõnedki auväärsed
klubiliikmed mäletavad seda sõitu, ratast ning
vanu sõpru, keda kahjuks enam meiega ei ole.
Igatahes hakkasin isa paluma midagi selle rattaga
ette võtta, see korda teha ja käima panna.
Soovisin seda ratast tegelikult endale...
Ja lõpuks see aeg jõudiski kätte! Hakkasime isaga
parandama tsikli välimust: poritiivad, paak, raam
ja lambid said uue värvikatte, kuid mootorratta
disain jäi samaks. Sai puhastatud ja poleeritud
kergelt roostesse läinud detailid, maha võetud ja
puhastatud nii mootor kui ka käigukast.
Mootoril puudus dekompressiooni klapp ja
pidime välja mõtlema, kuidas saaks teha
kompressiooni väiksemaks, et mootor kergemalt
käima läheks. Igasuguste variantide proovimisel
leidsime õige viisi, kuidas seda teha ja oli palju
rõõmu, kui sai lõpuks kuulda mootori häält.
Arvame, et Koit oleks meie tööga väga rahul.
Võtsime ratta kaasa ka Unic-Moto suvisele
kokkutulekule, et meenutada aega, kui Koit
sellega veel sõitis.
Helina Metus
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Põnevad muuseumid mootorratturile

Top Mountain Crosspoint Museum, Austria
Aastavahetuse tervitused kõigile
motoentusiastidele! Talvisel ajal on ratta
hoolduse ja remondi kõrval ka vahest aega
lugemist kätte võtta ja tahaksin soovitada
huvitavat sihtpaika, kuhu kaugemat retke
planeerides võiks kindlasti minna. Selleks on
Euroopa kõige kõrgemal asuv motomuuseum –
üle 2 km merepinnast, asudes täpselt ühel Alpide
ületamiseks eelistatuimal maanteel.
Muusemi nimeks on Top Mountain Crosspoint
Motorcycle Museum (www.crosspoint.tirol/enmuseum). Selle rajajateks on kaksikvennad
Alban ja Attila Scheiber, kes on ka ise
mootorratturid ja oma motopisiku saanud
võidusõitjast isalt Alban Scheibner Seniorilt.
Asukoht Austria poolt minnes üsna Itaalia piiri
lähedal ning tee, mis viib üle selle mäeaheliku,
on kuulus oma vapustavate vaadete ja elamusi
pakkuva teekonna poolest. Loomulikult võib
sinna minna ka talvisel suusahooajal, kui
mäesuusapuhkus sinnakanti viib.

Meie tee viis Münchenist lõunasse ja valides
väiksemaid huvitavamid teelõike, jõudsime
Austriasse. Keerates peale Ötztal’i ära mäkke
viivale teele, sai üsna ruttu selgeks, miks sellest
teest on nii palju kirjutatud. Ilmaga meil vedas,
kuigi lõõskav päike sai ruttu soovimatuks
nuhtluseks. Kes pole mägedes varem sõitnud,
sellel saab see kogemus olema seda huvitavam.
Teel kohtasime lugematul hulgal
mootorrattureid, lisaks lummasid vaated
orgudele ja mägedele. Nõelasilmakurvid
nõuavad parasjagu tähelepanu, kuid nautida saab
nii vaateid kui ka sõitu. Ka peatumiseks ja
pildistamiseks on olemas ka piisavalt kohti.

Omaaegsed “Board Track” rivaalid. Paremalt 1915 a. Harley, 1926 a.
Harley ja 1919 a. Pope mudel L. Kõik 1000 ccm

Muuseumi juures asuvad vaateplatvormid on
ehitatud otse mäeküljele, kus tekib üle serva
vaadates lausa lendamise tunne!
Muuseumihoone on massiivne ja mõjub väga
suursuguselt. Sisenedes on esimene väljapanek
vanematest suusaraja hooldusmasinatest ja
muust lumetehnikast. Edasi minnes avaneb ees
aga suur saal, mis ei saa muuseumi asukohta
arvestades jätta ühtegi
motohuvilist
liigutamata.
Väljapanekus on nii
tava- kui ka
võidusõidurattaid, alates
mootorratta leiutamisest
kuni värskemate
isenditeni, sekka ka
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Anzani 2400 ccm mootoriga ratas mis ehitatud spetsiaalselt
jalgratta võidusõitude saaterattaks, 1920 a.
Sõideti kiirustel kuni 120 km-h!

mõni neljarattaline eksponaat. Kohe sisenedes
tervitavad külalisi Hildebrand & Wolfmülleri
esimese mootorratta replika ja Benz Patenti
kolmerattaline Motorwagen, mis on nüüd ka
Eesti LaitseRallyPargis esindatud.

Brough Superior Austin 4. Mootor ja käiguosa laenati Austin 7
autolt ja modifitseeriti, kasutati kahte tagaratast, et mahutada
differentsiaali. Kokku toodeti neid 10 eksemplari.

lk. !34

Näituse külastamisele lähevad vabalt mõned
tunnid, sest eksponaatide arvukus võtab esmalt
silme eest kirjuks ning tasapisi igat ratast siit- ja
sealtpoolt uudistades läheb aeg ruttu. Lisan
mõned pildid, mis räägivad enda eest, aga kui
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kellelgi sealkandis liikumist on, soovitan soojalt!
Igatahes kui lõpuks on saalile ring peale tehtud,
viib väljapääs otse avarasse restorani, kus on
samuti dekoratsiooniks kasutatud mootorrattaid,
mopeede, varuosi ja muid huvitavaid esemeid.
Istuda saab nii sees konditsioneeriga jahutatud
ruumis kui ka väljas terrassil ja nautida vaadet
ümbritsevatele mägedele. Hinnad ei olnud
üllatuseks sugugi väga krõbedad ning osta saab
lisaks söögile ka muuseumi särke, mütse,
embleeme jne.
Infoks niipalju, et muusemikülastus maksis 10
eurot inimene ja mootorrattaid oli saalis 230.
Meie suund viis edasi Itaalia poole ja sinna saab
vaid mõõda tasulist teed – 14 eurot/
mootorratas. See tee viib üle Timmelsjoch’i
aheliku, mille kõrgeim punkt on 2509 m. Tee üle
mäeaheliku ja allapoole kulgeb samalaadselt
nagu Austria poolt tulles ja on väga nauditav.
Sõitsime rahulikult peaaegu Sloveenia piirini,
kust leidsime mõnusa apartemendi ning mõne
kilomeetri kauguselt söögikoha maitseva
vaadiõllega. Nautisime seda kõike loojuva
päikese saatel.
MHM Muzeum, Tšehhi
Teine tore koht, mis sel suvel ette jäi, oli kolmest
erinevas kohas asuvast muuseumist koosnev
MHM Muzeum (http://historicke-moto.cz).
Meie käisime Železná Ruda asulas, maanteel 27/
E53 peaaegu Saksa piiri ääres asuvas väikses
muuseumis, kus leidus mitmeid huvitavaid
eksemplare.
Külastustasu maksime umbes sümboolse 10
eurot nelja inimese eest, mille sisse kuulus ka
kohalik tšehhi keelt kõnelev giid. Koht ei ole
suur ja lisaks paarikümnele mootorrattale on seal
mõned vanemad autod, mopeedid, jalgrattad ja
muud kraami vaatamiseks sätitud. Giid oli vist
eelmisest õhtust veidi lõbusas tujus ja sättis meid
ilusti oma äranägemise järgi erinevate
eksponaatide juurde pildi tegemiseks paika.
Mõnele lausa tuli selga istuda, et vanake rahule
jääks. Omajagu tähelepanu pälvis õppesõiduks
ümber kohandatud JAWA 639 aastast 1990,
millele oli paigaldatud funktsioneeriv

topeltlenks, mis oli teise lenksuga ühendatud
auto roolivardaid meenutavate varrastega.
Kahjuks ei lubatud sellele kahekesi peale ronida,
et sellisest sõiduõpetaja asendist täit arusaama
saada.
See muuseum on jalasirutamiseks ideaalne koht.
Paari minuti kaugusel on mitmed istumis- ja
söögikohad ning väiksemad poekesed. Kellel
huvi rohkema info vastu, võtke julgelt ühendust.
Teeksin ka üleskutse kõigile, kes ringi sõites
huvitavaid mototeemalisi kohti külastavad –
pange oma kogemus kirja ja jagage teistega!
Teedel näeme!
Andrus
Lüüding
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Ace Cafe – verstapost läbi aegade
Mullu sügisel Londonis viibides ei olnud
enam võimalik kiusatusele vastu panna ning
tuli ära õiendada üks ammune tegemata asi.
Selleks oli tsiklimeeste hulgas kultusobjekti
staatusesse tõusnud Ace Cafe külastus.
Peamiselt oli see ajendatud kahest asjast –
esiteks siinkirjutaja personaalsest ja ravimatust
lembusest just cafe racer'ite kuldajastu
mootorrataste (eriti Briti tsiklite, mis olid
vaieldamatuks teerajajaks ja suunanäitajaks) ning
kõige sellega kaasneva muusika, riietumisstiili
jms vastu. Teiseks aga tõsiasi, et võrreldes
Ameerika (London on ju palju lähemal!) või
Saksamaa teatud kultuskohtadega on Ace Cafe
mingil mõistetamatul põhjusel saanud Eesti
motoentusiastide poolt palju vähem tähelepanu.
Seis on sama ka vanamootorrattahuviliste hulgas
– tegelikult ei meenu kedagi konkreetselt ka
Unic-Moto liikmete hulgast, kes oleks
kinnitanud, et on seal käinud. Võimalik, et Ace
Cafe tegemised on siinkandis vähem kajastust
leidnud, sest omal ajal takistas info levimist
raudne eesriie. Ja just siis, kui info juba vabalt
liikuda sai, järgnes Ace Cafe's pikalt kestnud
„vaikiv ajastu“. Ehk tundub, et seda enam on
põhjust sellest kohast kirjutada ja ka eelpool
mainitud vajakajäämine on likvideeritud – klubi
liikmetest viibisid kohal nii Maris kui ka Kaspar
Noor, et kõike omal nahal isiklikult kogeda.

Mis siis teeb Ace Cafe nii legendaarseks?
Kohviku avas selle 1938. aastal Hugo Robert
Edenborough (hüüdnimega Vic) ja see oli
mõeldud eelkõige mööda uut ringteed kulgevate
liiklejate (peamiselt rekkameeste) toitlustamiseks.
Olles avatud 24 tundi ööpäevas, hakkas kohvik
ligi meelitama ka mootorrattureid. Siiski ei
käinud Ässa kohviku käsi alati hästi – teine
maailmasõda ja saksa lendurid jätsid oma jälje.

Sõja ajal töötas selle asemel ajutine kohvik, kuid
pärast sõja lõppu saadi tekkinud kahju eest
hüvitis, Ace Cafe renoveeriti ning neil
kandekonstruktsioonidel püsib kohvik tänaseni.
1949. aastal nägi koht välja juba teistsugune kui
varem.

Pärast sõda, kuni 50ndate lõpuni ei saanud
tavaline britt endale autot majanduslikult lubada.
See omakorda tõstis veelgi tsiklite arvu ja nende
osatähtsust igapäevaelus Suurbritannias. Tekkisid
lk. !36
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rokkerid ning käibele tekkis väljend caferacer. Kokkuvõttes tähendas see seda, et
poisid ei rahuldunud enam tehaseversioonis
ratastega, vaid neid pidi tuunima ilusamaks,
kergemaks ja võimsamaks. Rataste omanikud
tahtsid välja näha nagu Isle of Man
võidusõitjad ja tegelikult omasidki tuuningu
tulemusena võidusõidurattaid, kuid ringrajal
kihutamise asemel eelistati nendega kambas
sõita kiiresti ühest kohvikust teise, seal
poosetada ning linna vahel ringi hängida.
Omavaheline mõõduvõtt oli tavaline.
Lahutamatuks elu osaks oli hea Briti rokk,
jukeboxid, lauatennis, piljard ja kaunid piigad.

Kuna see kõik algas Londonist, siis mõistagi
eelistati üksnes kodumaised kaubamärke nagu
Triumph, BSA, Matchless, AJS jne. Kahjuks on
enamik neist tänaseks juba hingusele läinud.
USA oli ikkagi pigem kõrvalvaataja rollis ning
jaapanlased võisid ülemvõimust tsiklimaailmas
sel ajal parimal juhul näha vaid und. Ja uus
kunstivorm ehk mootorratta subkultuur oligi
tekkinud! Ace Cafe oli ja on ka praegu selle
kõige südameks ning teda võib julgelt nimetada
maailma üheks enim tuntud-teatud cafe-racerite
(tänapäeval küll juba üldisemalt tsiklimeeste)
kogunemispaigaks. Ikoonilise Ace Cafe
hiilgeajad jäid 1960ndatesse. Seoses
muudatustega majandustsüklites muutus
mootorrataste tootmine aina kallimaks ning
vajadus auto järele aina suuremaks. 1969. aastal
saabus see kurb päev, mil Ace Cafe oma uksed
sulges ning saabus ühe ajastu lõpp.
Uus aeg 25 aastat hiljem
Ace Cafe ikoonilist tähendust Briti
tsiklikommuunides on võimatu alahinnata ning
rahulolematuid selle olukorraga oli palju. Kuid
alles 25 aastat hiljem (tähistamaks kurvavõitu
juubelit Ace Cafe sulgemisest) suudeti Mark
Wilsmor'i eestvedamisel viia asi nii kaugele, et
kunagise ikoonkohviku juurde kogunes 12 000
mootorratturit ja huvilist. See andis otsustava
tõuke ning 1997 avas Ace Cafe oma uksed
renoveerituna. Täielikult saadi valmis
renoveerimistöödega küll alles aastal 2001.
Ja jälle võtab Ace Cafe vastu rokkereid ja
mootorratturid kogu maailmast ning fännidest ei
ole puudust! Viimase kümnendi jooksul on Ace
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Cafe harukohvikud avatud Soomes, Saksas,
Hiinas, USA-s ja Hispaanias. Tundub, et Ace
Cafe käsi käib aina paremini ja meil jääb üle
legendi jätkumisele rõõmsalt kaasa elada.
Pildi- ja lugemismaterjali Ace Cafe
hiilgeaegadest kohviku on kahel korrusel kõvasti
ning sellega tutvudes võib veeta tunde. Schnitti
saavad võtta nii mehed kui ka naised ja
loodetavasti on see väike ülevaade abiks nii
mõnelegi, kes alles enda tsiklieelistusi
konkreetsemalt määratlemas. Ilusaid caferacereid ja stiilselt riietuvaid mootorrattureid ei
ole meie teedel-tänavatel ja ka kohvikutes kunagi
küllalt! Kes tahab ennast Ace Cafe igapäevaste
tegemistega kursis hoida, saab seda kõige
paremini teha kodulehe vahendusel:
london.acecafe.com. Toimub seal peaaegu
igapäevaselt (õigem oleks küll öelda igaõhtuselt)
mastaapseid üritusi, mis ei ole seotud ainult
tsiklimeestega, vaid ka muskelautode või mõne
konkreetse margiklubiga.
Omalt pool julgustan kõiki vanamootorratta ja
ka laiemalt tehnika ajaloo vastu tundvaid inimesi
(ning kes juhtuvad Londonis viibima) leidma see
aeg, et astuda läbi Ace Cafe’st – süüa üks
korralik tsiklimehe kõhutäis, kuulata klassikalist
Briti kuldajastu rokki, vaadata ilusaid vanu
mootorrattaid, osta poest meelepärane suveniir
ning tunnetada, et oled osa ühest parimast
etapist klassikaliste mootorrataste ajaloos.
Kaspar Noor

lk. !38
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100 külgkorvi kokkutulek –
tehtud-mõeldud!

Kui alustada algusest, siis kõik see algas Paidest pärit
Tõnu hüüatusega näoraamatus: kuulge, kas saame
Eesti Vabariigi 100. aasta juubeli tähistamiseks 100
külgkorviga mootorratast kokku? Tehtud-mõeldud,
kiirelt pandi paika aeg (20. august 2018), koht (Paide) ja
paraadsõidu marsruut (Väätsale-Türile). Ega mingit
reaalset ettekujutust ei olnud, kui palju inimesi võiks
ühe emotsionaalse hüüatuse all kokku koguneda, aga
aeg näitas, et üritusest sai asja!
Otse mööda Tallinn-Tartu maanteed Paidesse kulgeda
tundus liiga igav, seega valisin marsruudi mööda
maalilisi külavaheteid läbi Kuimetsa piirkonna.
Maalilisusele lisaks olid kruusateed vahepeal vägagi
lagunenud ja treppi sõidetud, mis paraku jättis jälje
Urali tervisele. Paidesse jõudes hakkas külgkorv ratta
küljes oma elu elama, kuna kahest korvi kinnihoidvast
tõmmitsast oli ühel mutter lahti ja teine selle sootuks
ära kaotanud. Noore Karu abiga toimus kiire remont,
külgkorv sai koormarihmaga tõmmatud ratta külge ja
sõit jätkus. Piinlik lugu, aga ajutine lahendus on tihti
alaline, see rihm on praeguseni ühe tõmmitsa
julgestuseks ratta küljes… aga ära muretse, Margus,
ükskord saad oma koormarihma tagasi!
Kui keegi mainib sõna „rahe“, siis tuleb meelde
Viljandi Moto 2011. Kui keegi ütleb „vihm“, siis minul
tekib kindel seos 100 külka kokkutulekuga Paides –
vihm ei katkenud hetkekski Paidesse sõites,
paraadsõidul ega kojusõidul. Üldiselt oli vett nii palju,
et poole ürituse peal enam polnud vahet, kas ja palju
sajab – läbiligunenud olid niikuinii. Eks seetõttu jäi nii
mõnigi külkaisand/emand kohale tulemata ja 100
külgkorvi kogunemisele jõudis nii umbes 85 masinat.
Aga au neile kõigile, kes viitsisid hoolimata ilmast
tundmatule üritusele koguneda ja EV100 tähistamisse
oma väikese kiiksuga panuse anda!
Janno Kase
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Eesti Vabariik 100 ja

sada vanamootorratast Pärnus
Kogu asi sai alguse sellest, et ühel heal päeval augusti
esimese dekaadi lõpus helistas mulle Tiigi Aivar ja
hakkas ajama, et me võiks korraldada vanatsiklite
kokkutuleku Pärnus, 22. septembril toimuval hooaja
lõpetamisel. Et LaitseRallyPark ei saanud plaanitud
suure näitusega hakkama ja võiks hoopis Pärnusse
vabariigi sajanda aastapäeva puhul sada
vanamootorratast kokku kutsuda.
Esialgu mõtlesin, et aega on vähe jäänud ja eks see
orgunn on ka üks küllaltki mahukas ja
ennastohverdav ettevõtmine. Aga võtsin siiski
ühendust Pärnu ürituse korraldajaga ja selgus, et neil
oligi plaan Unic-Moto inimestega osalemisest rääkida.
Nii hakkas tunduma, et siit võib siiski midagi
huvitavat välja tulla.
15. augustil saatsin klubi juhatusele, volinikele ja
aktiivsematele klubiliikmetele e-kirja Aivar Tiigi
ettepaneku teemal ja et meie Lääne fraktsiooniga
toetame mõtet ning palume juhatuse seisukohta.
Juhatus oli asjaga päri ja nii planeeriti Pärnusse 22.
augustiks koosolek. Vahepeal sain 20. augustil külkade
kokkutulekul Paides rääkida juba plaanist lähemalt
juhatuse ja paljude meie inimestega ning tundus, et asi
hakkab ilmet võtma, sest kõik olid mõttest huvitatud.
Nii sai koosolekul asi juba kõrgemal tasemel paika
pandud: kohapealne korraldus jäi Pärnu fraktsiooni
peale, palju ülesandeid võttis endale ka juhatus ja
kohale tulnud aktiiv.
Ürituseni jäi täpselt kuu…
Ettevalmistused kulgesid suhteliselt sujuvalt, sest
ülesanded said jaotatud ja iga lüli tegeles oma asjaga.
Esialgu ei kiirustatud kokkutulekule registreerimisega,
kuid siis sai inimestele helistatud, foorumisse
kirjutatud ja tasapisi hakkas nimekiri kosuma.
Haapsalu Nostalgiapäeval said mõned
mitteklubiliikmed lisaks värvatud.

lk. !40
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22. septembri hommik oli kergelt vihmane.
Ilmateade lubas küll keskpäevaks paremat ilma,
aga au tuleb anda neile meestele, kes hommikul
vihmaga tsikliga sõites teele asusid. Rahvast tuli
kõikjalt üle Eesti: Saaremaalt, Võrumaalt,
Tartumaalt, Virumaalt, Harjumaalt ja suur hulk
Kesk-Eestist! Seekord sai lubatud, et keegi ei ilgu
selle kallal, kes kärus kohale sõidab, sest ikkagi
oli käes sügis ja eesmärk oli ju vähemalt 100
tsiklit kokku saada.
Nii nagu korraldajad lubasid, oli meile eraldatud
ala kolonni etteotsa kõige auväärsemale kohale.
Õnneks Pärnus vihma ei tulnudki ja ilm läks
järjest paremaks. Juhatus pani üles Unic-Moto
telgi ja vastava atribuutika. Karu pere tõi kohale
kaks Tempo mootorratast ja ka vastava
tutvustava stendi. Meie tragid-tublid klubineiud
registreerisid telgis osavõtjaid ja nagu kuulda oli,
pöörasid nii mõnegi mehepoja vanaraua usku.
Rahvast sagis rataste ümber palju. Nii said
tsikliomanikud kella 11-16 vahel anda lugematu
kord selgitusi vanatsiklihuvilistele. Viisteist
minutit enne paraadi algust jõudis kohale meie
Kuke Paul vanima osavõtnud tsikliga ja jõudis
oma Royal Einfeldiga ka paraadile. Tsikleid sai
registreeritud 105 – nii et põhieesmärk sai
täidetud! Muidugi oli tore, et klubirahvas
aktiivselt osa võttis ja võib öelda, et oli üleüldse
üks tore päev.
Pärast paraadi oli afterparty Konse motell ja
karavankämpingus koos sauna ja muuga, mis
ühele korralikule tsiklisõidupäevale punkti
paneb. Urmas mängis pilli ja pidu oli äge! Mina
läksin poole ühe ajal koju kotipeale, aga hiljem
kuulsin, et olin poole peo pealt lahkunud.
Igatahes võib öelda, et üritus läks korda. Tänan
kõiki, kes viitsisid kohale tulla, leidsid aega oma
ägedat tehnikat eksponeerida ning korraldusel
abiks olid! Kiidan Pärnu fraktsiooni liikmeid, kes
panustasid oma aega asja orgunnil ja kohapeal
aitasid, ning eraldi tahaksin ära märkida meie
kaks värsket klubiliiget Koit Reinjärve ja Aimar
Roosipuu, kes kohe esimesel üritusel olid väga
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abivalmid! Suur tunnustus muidugi ka juhatusele –
kõik, mis oli probleemiks, lahendas juhatus käigupealt.
Kohtumisteni järgnevatel vanatehnikaüritustel!
Jüri Bäärs
Unic-Moto Lääne piirkonna volinik
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Taas Euroopa suurimal

vanatehnikalaadal Mannheimis
Saksamaal Mannheimis, umbes
2100 km Tallinnast toimus
oktoobri keskel traditsiooniline
vanatehnikalaat Veterama, mis on
260 000 m2 suuruse välise
müügipinna ja 15 000 m2 suuruse
sisehalliga on Euroopa suurim
vanatehnikakummardajate pidu.
Kohal olid loomulikult ka
unicmotolased.

43. korda aset leidnud Veteramale
kogunes vanu mootorrattaid,
autosid, jalgrattaid, maamootoreid
ning tehnika varuosasid müüma
üle 4000 kaupleja. Kuldne
oktoober tervitas kohaletulnuid
28-kraadise sooja ning särava
päikesega. Kokku oli müügil
mitusada uunikum- ja hobiautot
ning tuhandeid enne- ja pärast
maailmasõdasid valmistatud
kaherattalisi.
Korraldajate sõnul on tore
tõdeda, et kauplejad ja ostlejad
tulid Mannheimi Maimarkti
platsile kokku üle Euroopa.
Retro- ja vanavarakaupmehed olid
lisaks kohalikele pärit näiteks
Austriast, Šveitsist, Hollandist,
Inglismaalt, Tšehhist, Poolast,
Itaaliast. Ja ostlejate seltskond oli
rahvusvaheline: esindatud olid
külalised Prantsusmaalt, Soomest,
Poolast, Madalmaadest, Lätist ja
muidugi Eestist. Kokku külastas
laata kolme päeva jooksul umbes
45 000 inimest.
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Eesti Vanatehnika Klubide Liidu tegemistest
Muude toimetamiste kõrval on Eesti Vanatehnika
Klubide Liit igal aastal korraldanud vanatehnika
asjatundjate kokkusaamisi, et arutada vanatehnika
hindamisega seotud küsimusi ja vahetada
kogemusi. Tänavune kohtumine toimus 17.
novembril 2018 Pärnus Väino Karu juures.

Põhjusi oli mitu. Kuna seekordse õppepäeva
üheks teemaks sai valitud veidi põhjalikum
nõukogude sõidukite valgustusseadmete
tutvustamine (täpsemalt esituled), siis paremat
näidiste paika oleks olnud keeruline otsida. Väino
Karul on arvestatav kogu nõukogudeaegsetest
sõidukitest ja seega oli võimalus kohapeal
erinevusi elusuuruses võrrelda. Pealegi oli just äsja
saanud valmis sõidukite hoiustamisruum, mis
jättis väga hea mulje.

See, et põhjalikuma käsitluse all olid just
nõukogude sõidukite esituled, tulenes otsesest
vajadusest. Küllalt sageli on vanasõidukina
hinnatavate sõidukite puhul näha, et
komplekteerimisel on kasutatud aastakäigule
mittevastavaid laternaid, optilisi elemente või
laternaklaase. Välimuses torkavad sellised
möödapanekud kohe silma. Ülevaate esilaternate
erinevustest andsid Tiit Talts ja Väino Karu,

pakkudes võimalust ka reaalseid esemeid käes
hoida.

Järgmisena sai tutvustatud lühidalt enamlevinud
kõrvalekaldeid sõidukite taastamisel, eeskätt
Volga, Pobeda ja Ziguli näidete varal. Tarmo
Riisenberg rääkis fotografeerimisest ja seda
eelkõige sellest vaatevinklist, mida tähele panna
vanasõiduki tunnustamise akti tarvis fotode
tegemisel.
Indrek Sirk andis ülevaate tunnustamise
käsiraamatu täiendamiseks kogunenud
ettepanekutest ning käsiraamatu täiendamise
vajalikkusest säilinud sõidukite eripära arvestades.
Originaalsena säilinud sõidukid on just autentsuse
edasikandjad, mitte tänapäevase omaloomingu
läikivad eksemplarid. Margus Karu jätkas
originaalsena säilinud detailide edaspidise
käsitlemise arutelu mootorrataste kütusepaakide
näidiste kaasabil.
Üldine arvamus: säilinud sõidukeid tuleb
hoida!
Kuna käepärast olid mitmed säilinud sõidukid,
kulges elav arutelu edasi nii sõiduautode kui ka
mootorrataste juures ning juttu jätkus pikemalt.
Asjatundjate ettepanekud koondatakse
vanasõiduki tunnustamise käsiraamatusse, et nii
taastajatel kui ka hindajatel oleks lihtsam.
Üldine arvamus oli, et säilinud sõidukeid tuleb
võimalusel hoida, kuna iga restaureerimine
hävitab tehase algupära. Kui sõidukil on säilinud
originaalvärv, tuleb teha pingutusi, et seda
säilitada hoolimata mõnes kohas tekkinud
korrosioonist või mõlkidest. Kõige teravamad
vaidlused tekkisidki selliste kahjustuste ulatuse
määramisel. Tulevasteks aruteludeks pandi paika
ka kaks olulist vundamendikivi – uus ja leebem
hindamiskategooria eeldab, et auto või
mootorratas on säilinud originaalvärvis ning
värvikahjustused või mõlgid ei tohi olla
esteetiliselt häirivad. Tehnoseisundile allahindlust
teha ei tohi, kuna must number on ikkagi
mõeldud sõitmiseks. Loodame, et aruteludest
vormuvad peagi konkreetsed laused
käsiraamatusse.
Tiit Talts, Indrek Sirk
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Musta numbri foto pole suvaline klõps!
Üha rohkem vanasõidukeid võib uhkustada
sellega, et neil on olemas must number. Musta
numbriga käib kaasas ka vanasõiduki
tunnustamise akt, mille lahutamatuks osaks on
korralikud fotod tunnustatud sõidukist. Kuigi
enamik eksperte teevad vajalikud fotod ise, tasub
siiski meelde tuletamist, millised reeglid neile
piltidele kehtivad ning millised nipid aitavad
saada esinduslikud „passipildid“.
Sõna fotograafia tuleb kreeka keelest ja tähendab
valgusega joonistamist. Seega on korralike piltide
saamise kõige tähtsamaks eelduseks piisava
valguse olemasolu. Tehnilistest vahenditest on
vajalik digikaamera: olgu siis tegu
mobiilikaamera, seebikarbi või digitaalse
peegelkaameraga, nende kõigiga on võimalik
teha musta numbri aktile mõeldud fotosid.
Seejuures pole tingimata vaja teha pilte musta
numbri akti jaoks: ka on digikaamera abil lihtne
ka dokumenteerida restaureerimisprotsessi või
teha lihtsalt ilupilte.
Musta numbri ekspertide seisukohalt on fotod
vajalikud ka näiteks küsimusi tekitavate detailide
fikseerimisel, samuti võimalike vigade
talletamisel, et neid oleks võimalik hiljem aktil
või äraütlevas otsuses kirjeldada.
Kuidas valida pildistamiseks sobiv tehnika?
Fototehnika valikul tasub meeles pidada sellist
rusikareeglit: mida kallima tehnikaga konkreetses
sektoris tegu on, seda parem tulemus on
tehniliselt võimalik.
Mobiilikaamera. Põhimõtteliselt on
mobiilikaameraga võimalik teha pilte, mis ei jää
kvaliteedilt alla 5-6 aasta vanusele
peegelkaameraga tehtud fotodele.
Mobiilikaameral on mitmeid plusse: see on alati
kaasas ja väikeste mõõtmete tõttu on võimalik
pildistada detaile, mis on teiste kaamerate jaoks
peidus. Parimad mobiilikaamerad pildistavad ka

toorfaile, mida on hiljem võimalik arvutis
paremaks töödelda.
Miinuseid on samuti: mobiilikaamerad tahavad
head valgust, lisaks on probleeme
valgusbalansiga ehk pildid kipuvad minema
siniseks või punaseks ja toonid ebaloomulikuks.
Pimedas tehtud fotod on väga teralised, kaamera
seadete muutmise võimalus on tavaliselt
minimaalne. Niisiis on heade piltide saamiseks
mobiilikaameraga vaja tugevat valgust ning
suhteliselt kallist mobiili, mille hinnatase algab
umbes 500 eurost.
Seebikarbid. Seebikarpide plussid on
kompaktsed mõõtmed, lihtne käsitsetavus, sageli
võimalus pildistamise sätteid muuta. Ka saab
paremate kaameratega teha pilte statiivilt.
Miinusteks on puuduv või nõrk välk, pimedas
tehtud pildid on väga teralised. Ka ei pruugi
tumedamates pildi osades olla kõik detailid
nähtavad. Samas: mida uuem seebikarp, seda
parem on pildi tehniline kvaliteet.
Peegelkaamera. Peegelkaamerad pakuvad
parimat pildikvaliteeti, lubavad pildistajal
erinevaid sätteid muuta, samuti vahetada
objektiive. Peegelkaamera pole siiski ideaalne
pildistamisvahend: ta on tavaliselt küllaltki suur,
vajab eraldi objektiive ning sageli ka eraldi
välklampi. Lisaks nõuab kaamera võimaluste
täielik kasutamine eelnevaid teadmisi ja
järjekindlat õppimist.
Peeglivaba kaamera. Uue sektorina on
lisandumas nn mirrorless ehk peeglivabad
kaamerad, mis oma kvaliteedilt on
peegelkaamerate tasemel, kuid kompaktsemad.
Tulevikus söövad need kaamerad tõenäoliselt
peegelkaamerad välja.
Must number: mida on vaja pildistada?
Mootorrataste puhul:
•

Vaade vasakult eest
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•
•
•
•
•

Vaade paremalt tagant
Mootor vasakult
Mootor paremalt
Juhtimisseadmed (rool, näidikud)
Istmed

Võtke aega. Rapsides ja kiirustades on alati
suurem oht, et pilt jääb kas udune või jääb
mõni oluline segav detail märkamata.
• Pildistage ühest vaatest mitu kaadrit. Nii on
suurem tõenäosus, et saate vähemalt ühe
korraliku terava kaadri.
Fotode eesmärk on võimalikult suures ulatuses
• Alati tasub pilti kontrollida suurendades, et
sõiduk fotodel talletada, et tulevikus oleks
näha, kas pilt on terav või mitte või kas on
võimalik nii taastajatel kui ka uutel ülevaatajatel
pildil kõrvalisi detaile. Nii jäävad ära hilisemad
hinnata sõiduki originaalsust (sh TÜV kontrollib
üllatused.
originaalsust piltide järgi - see on küll vaid teooria,
• Kui oskate ja kaamera võimaldab, pildistage
praktikas kahjuks nad seda ei tee). Tegemist on ka
RAW-s, sest neid pilte annab hiljem arvutis
paraadpildiga, mis võib olla kusagil avaldatud.
töödelda ja detaile esile tuua. JPG seda nii
Seetõttu tuleks pildistamise koha valikuga vaeva
suures ulatuses ei ole võimalik teha.
näha. Vältida tuleks väga kirjut tausta, sõidukiga
• RAW pilte saab vajadusel teravamas muuta,
sama värvi tausta ning prügikaste, radiaatoreid,
saab varjust tuua välja detaile, mis muidu
sassis riiuleid, soditud seinu ja kõike muud
oleksid ühtlaselt mustad. RAW (või mis iganes
koledat. Kõik pildid võiksid olla sarnase taustaga.
nime all see konkreetsel on) on nö digitaalne
negatiiv, millest teie ise saate pildi vormida,
Tuleb jälgida, et ei oleks teravaid varjusid. Otsene
mitte aga ei lase seda teha kaameral/
päikesepaiste pole ka hea, kuna tekitab tugevaid
elektroonikal.
varje ja moonutab värve. Parim on ühtlase kerge
• Tumedaid sõidukeid pildistades vältige väga
pilvisusega tekkiv valgus. Kui on päikesepaiste,
valgeid taustu. Kaamera võib arvata, et valgus
tuleb mootorratast liigutada nii, et pildistatav ala
on väga ere ja jätta sõidukist fotole vaid musta
oleks päikese käes, vajadusel pöörata sõidukit.
kogu.
Väga halvad on pildid, kus osa sõidukist on
• Sama kehtib ereda päiksevalguse puhul. Ärge
valgustatud ning osa varjus või millele paistavad
pildistage vastu eredat valgust. Kaamera läheb
peale pildistaja ja teiste saatjate varjud.
selle peale lolliks, objekt võib uppuda
varjudesse. Peate väga täpselt jälgima, mida
Aktile läheb pilt formaadis 3x4, kuid pilte saab
kaamera tarkvara korda saadab.
lõigata parajaks. Seetõttu võib teha pilte ka
• Kui on oht, et kaamera võib väriseda, kasutage
suuremalt ja kaugemalt ja muus formaadis. Vaja
statiivi või toetage ennast mõne tugevama
on pilti vähemalt suuruses 2400*1800 pikslit,
objekti vastu.
väiksem on aktil kole ja ei näe vajalikke detaile.
• Alati tasub pildistades valida ühtlane taust,
Pildistada on vaja ka tehase andmesilt ning
samuti proovige vältida olukordi, kus teie enda
tehasetähis – musta numbri eksperdid teevad
peegeldus on sõiduki värvipinnal või kroomil
sisuliselt registreerimiseelset ülevaatust ning on
nähtav.
olnud vigu, kus käsitsi kirjutatud numbrid ei vasta
Fotode edastamiseks musta numbri akte
tegelikkusele. Eraldi võiks olla ka foto
spidomeetrist ja seda nii, et läbisõidunäidikul olev vormistavale Indrek Sirgile on mitu võimalust.
Selleks on e-post, mõni fotoalbum internetis
number oleks nähtav.
(näiteks NAGI) või siis failide edastamist pakkuv
Soovitused pildistamisel
teenus (näiteks Wetransfer). Alati on olemas ka
variant piltide edastamiseks mälukaardil või • Pange enne pildistama minekut fotokasse
pulgal, olgu siis riikliku postiteenuse või käsiposti
mälukaart ja laetud aku. Piinlik on, kui ühest
abil.
või teisest puudu jääb.
Tarmo Riisenberg
Indrek Sirk
lk. !46
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Hea pildistamise näiteid

Kehva pildistamise näiteid
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Uued vanarattad Eestis

Viimastel aastatel on välismaalt ostetud hulganisti
ajaloolisi, maailmatasemel haruldasi, klassikalisi ja
antiikseid mootorrattaid. See, mis toimus 1990. aastatel
ja hiljem vanatehnikaga, kus „ärimehed” vahetasid
Eestimaa vanatehnikaajaloo tarvitatud külmkappide,
vanade Datsunite ja niinimetatud „kõva valuuta” ehk
saiaraha eest välismaale, on muutunud vastupidiseks. Ja
mis eriti kiiduväärt: ostetakse tagasi ka meilt varasemalt
välismaale viidud rariteete. Näiteks BMW R63 (1929),
BMW R51 (1938), motokrossi ESO (1963), haruldane
võidusõidumootorratas M-52 (1954) jne.
Veel on hiljuti toodud Eestisse restaureeritud
külgkorviga Indian Chief (1926), restaureeritud
Pannonia TLB Deluxe (1960), Jawa 500, Nimbus,
BMW R4, BMW R65 (1983), Jawa 353. Säilinud või
taastatud antiiksetest vanamootorratta-haruldustest,
millest mõningaid eksemplare nähakse Eestis esimest
korda, võib üles lugeda Indian Twin (1915), Indian
Scout 101 külgkorviga (1928), Indian Four 401 (1929),
Indian Dispatch Tow (1941), Excelsior Model 19
Midco (1919), Excelsior Super-X (1926), Excelsior
Super-X Streamline külgkorviga (1929), Henderson
DE Luxe (1924/25), ACE (1922). Lisaks veel
haruldased mootorrattaajaloo projektid nagu
valmimas Indian Twin Racer (1913), Indian Scout
(1921), Excelsior Twin 7C (1913), Excelsior Model 17
(1917), Pope Twin Electric (1917).
Kindlasti ei ole siin kõiki loetletud, kuid see nimekiri
ise on juba ülivõrdes ülimalt võimas. Kõigile, kes
sellega hakkama on saanud, kuulub kogu EVMK UnicMoto liikmete tänu.
Aitäh nähtud vaeva eest!

lk. !48
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Novembris toimus jalgratta-ajaloo konverents
24. novembril 2018 toimus Väätsal Eesti
Jalgrattamuuseumi avatud uste päev ja
jalgrattaajaloo konverents, mis oli pühendatud
EV100 juubeliaastal meie esimesele
iseseisvuseperioodile. Põhjalike ettekannetega
esinesid:
•

Valdo Praost, kes rääkis Eesti 1920-1930.
aastate rattatööstusest;
• fotokeskkonna www.vanadpildid.net looja
Marko Mänd, jutustades jalgratta
jäädvustamisest 1920-1930. aastate fotodel;
• vanatehnikaekspert Tarmo Riisenberg
kõneles restaureeritud vanatehnika
hindamisest ja musta numbri tingimustest;
• lõpetuseks tegi Valdo Praost pooletunnise
lühiülevaate muuseumi tegemistest 2018.
aastal.
Pakuti kohvi ja kooki ning vaadati eksponaate,
kuulates Valdo Praosti selgitusi nende ajaloost.
Eesti Jalgrattamuuseum on Valdo Praosti
juhtimisel jõudnud lühkese ajaga kõrgele
tasemele. Väätsa rahvas on tubli!

Vanatehnikasündmused aastal 2019
26.01 Unic-Moto aastakoosolek

8.-10.02 Classic Riders Winter Rally Lõuna-Eestis
15.-17.03 Tallinn Motor Show
15.-17.03 Motoexotica Tartus
5.-7.04 Hockenheimringi vanamootorrattalaat Saksamaal
4.05 Eesti Mootorrattahooaja Avamine 2019 Pärnus
5.05 Tagadi Restauraatorite päev
12.-14.07 Eesti vanamootorratturite kokkutulek Holstre-Pollis Vabaajakeskuses Viljandimaal
21.07 MotoNostalgia Laitse RallyPargis
3.08 Kuimetsa Vanatehnika Päev
17.08 Valge Daami Bike Show Haapsalus
6.10 Tagadi Restauraatorite päev
11.-13.10 Mannheimi vanamootorrattalaat Saksamaal
Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2018
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Unic-Moto uued liikmed 2018
Koit Reinjärv

Matti Vahuri

Aimar Roosipuu

Keit Reinjärv

Richard Eesmaa

Kaido Kaas

Vello Reingold

Unic-Moto liikmemaksust
Unic-Moto liikmemaks jooksva aasta eest on
jätkuvalt 20 eurot, soodushind pensionäridele ja
õpilastele 10 eurot. Lootes liikmete mõistvale
suhtumisele ootab klubi liikmemaksude
laekumist hiljemalt jooksva aasta 1. aprilliks, aga
soovitavalt varem. Õigeaegne liikmemaksu
tasumine peaks olema igale endast lugupidavale
klubiliikmele auasi!
Liikmemaksu eest saab klubiliige peale muude
põhikirjajärgsete õiguste endale aasta lõpul ka
värske ajakirja Tempo numbri ja kalendri
algavaks aastaks.

lk. !50

Klubiga liitumisel tuleb tasuda ühekordne
liitumistasu 25 eurot. Selle eest saab uus liige
liikmepileti ja nummerdatud liikmemärgi. Pärast
nõusoleku saamist liikmeks vastuvõtmise kohta
tuleb tasuda nii liitumistasu kui liikmemaks
jooksva aasta eest, sellele järgneb protokoll
klubiliikme vastuvõtu kohta klubisse ja uue
liikme nime kandmine klubiliikmete registrisse.
Samuti saab uus liige e-kirjaga täpsema info
foorumi ja liikmeks olemise kohta.
Täpsem info klubi kodulehel www.unic-moto.ee
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Motopiibli autori

Arseni Palu mälestusmärgi avamine
18. augustil 2018 avati Lõuna-Eesti
vanamootorrattaklubi Wana-Kolga Tsiklitalli
algatusel Valgamaal Karulas legendaarse
eestikeelse mootorrattaõpiku koostaja Arseni
Palu kodukohas mälestusmärk, mille avamisele
eelnes ühissõit.
Arseni Palu sündis Käärispalu talus, 14. jaanuaril
1912. aastal suure pere noorima lapsena. 1932–
1934 läbis ta lennukooli lendur-allohvitseride
kursus ja lõpetas 1937 sõjakooli
ohvitserideklasside jalaväeklassi koosseisus.
1937–1940 oli hävituslennuväe kolmanda
divisjoni koosseisu kaadriohvitser, lendur ja salga
ülem. 1940. aasta 20. septembril läks Eesti
Vabariigi lennuväe lipnikuna vabatahtlikult erru.
1941. aastal viidi Arseni Palu Nõukogude
armeesse ja saadeti Venemaale tööpataljoni.
Hiljem oli Molotovi linnas (praegu Perm)
lennukoolis õppejõud.

Pärast sõda naasis Palu tagasi Eestisse, töötas
õpetajana autokoolis ning pärast Tallinna
Pedagoogilise Instituudi lõpetamist oli ta
autoerialade õppejõud Tallinna ehitus- ja
mehaanikatehnikumis. Tema sulest ilmus kokku
viis mootorrattajuhi õpikut ja lisaks oli ta
kaasautor neljale auto-käsiraamatule. Arseni Palu
suri 25. aprillil 1997. aastal.
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