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aasta

2022.

Tere, klubikaaslane!
Jälle hakkab aastaring täis saama ja aeg vaadata 

tagasi möödunud hooajale. Võib öelda, et on 

vanatehnikaringkonnas on olnud väga tegus 

aasta. Toimus palju vahvaid üritusi, aga kahjuks 

igale poole ei olnud reaalselt võimalik 

samaaegselt jõuda. 

Unic-Moto ridadesse on eelmise Tempo 

ilmumise ajast lisandunud 8 uut liiget. Kokku 

hetkel meid 171! Seda on vaid hea näha, et huvi 

jätkub nii meie tegemiste kui ka vanade 

mootorrataste vastu. Teretulnud on ka uudised, 

et Eestimaale on saabunud jällegi uut ja 

huvitavat vanatehnikat, mida varem pole 

siinmail nähtud. Kuigi praegusel ajal ei ole 

vanamootorrataste kättesaadavus võrreldav 

aastakümneid tagasi valitsenud olukorraga, on 

siiski võimalik soovi korral huvitavaid masinaid 

leida. Hinnad paraku on nii, nagu nad on. Võib 

juhtuda, et satud soodsa komplekti peale või ka 

ülehinnatud erinevate mudelite osadest 

koostatud „pitsaratta“ otsa. Peab teadvustama, 

kui väga planeeritud vanakest või selle riismeid 

vaja on ja sealt tegema vastavad järeldused, mis 

hinnaga ollakse nõus seda omandama. Nii meil 

kui ka mujal turgudel tasub olla eriti hoolikas, 

kui pakutakse midagi eksklusiivset oluliselt 

soodsamalt, kui antud masin või detail võiks 

maksta. Kelmusi ja skeeme on liikvel päris palju 

ja isegi kui keegi on millegi sellise õnge läinud, 

tasub sellest teada anda, et teistel oleks võimalik 

antud olukorrast õppida.   

Aasta algul oli olukord veel segane, kas ja mis 

mahus üldse korraldada saab. Õnneks läks kõik 

paremuse poole ja jällegi saime läbi viia Tagadi 

Restauraatorite päeva nii kevadel kui ka sügisel 

nagu on olnud pikk traditsioon. Kevadel toimus 

Tagadi Restauraatorite päev samas asukohas 

viiekümnendat korda! Eestis on tekkinud läbi 

aastate juurde mitmeid vanatehnikalaatasid, 

kuid Tagadi varuosapäev on endiselt huviliste 

meelispaik ja seni ei ole klubil kindlasti plaani 

selle ürituse läbiviimist lõpetada, vastupidiselt 

aeg-ajalt levivatele kuulujuttudele. Siinkohal 

tänusõnad kõigile vabatahtlikele klubiliikmetele 

ja meie sõpradele, kes selle ürituse 

ettevalmistuste ja läbiviimisega on kaasa 

löönud! 

Kevadisel laadal ja Tartu Motoexotical tõime 

välja Ukraina toetuseks välja Ukraina 

territooriumil toodetud mototehnika, mida 

üldiselt sellises mahus koos ei näe. Sügisesel 

laadal näitasime Suurbritannia kuninganna 

mälestuseks valikut tema noorusajast pärit 

Inglise tootjate mootorratastest. Võrdluseks 

vanadele Royal Enfieldi mudelitele olid 

esmakordselt laadal ka uued, Indias toodetud 

Royal Enfieldi mudelid, mida näitab, müüb ja 

esindab MotoEstonia OÜ. Võib tunduda imelik, 

mida tegid uued rattad koos vanatehnikaga, 

kuid põhjus on selles, et kuigi tootmine ja 

peakontor on tänaseks Indiasse kolinud, on 

Royal Enfield vanim ülemaailmne pidevalt 

tootmises olnud mootorrattamark! 

Traditsiooniline vanamootorrataste kokkutulek, 

sel korral lausa 35. rahvusvaheline 

juubelikokkutulek, sai teoks Kurtnas. Sel puhul 

sai välja sai antud ka Kurtna Moto kokkutulekut 

käsitlev Tempo eriväljaanne number 1. Seni 

suurima osalenud vanamootorrataste arvuga 

üritus läks kokkuvõttes korda. Täpsemalt sellest 

üritusest ajakirjas tagapool.

Viimastel aastatel tähelepanu kogunud klubi 

ühissõidud on muutunud järjest rohkem 

populaarsemaks ja sel suvel osales motomatkal 

lausa 23 mootorratast, 32 inimest ja üks koer. 
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Sõit toimus naaberriiki Soome, kus 

meid võeti vastu seal tegutseva 

eestlastest motohuviliste 

seltskonna Käopesa poolt. 

Sõidumuljeid ja pilte leiad paar 

lehekülge edasi keerates.

Uuel aastal on taas sünnipäeva 

tähistamas mitmed teada-tuntud 

tsiklitootjad. Sealhulgas Harley 

Davidson saab 120. ja BMW 100. 

aastaseks. BMW näitamisega 

tegime algust Tartus Levateki 

korraldatud Hansaretro päevadel, 

kus Unic-Moto ajas kokku BMW 

R35 mudelite erinäituse. Mõlema 

margi vanamootorrattaid on 

plaanis eksponeerida erinevatel 

üritustel ka uuel hooajal. Mitmed 

klubiliikmed külastasid omal käel 

lisaks kodumaistele 

vanatehnikalaatadele ka välismaal 

toimunud varuosalaatasid ja 

vanamootorrattaüritusi. Üheskoos 

käidi taas üle mitme aasta 

Veterama laadal Mannheimis.

Suur tänu kõigile 

vanamootorratturitele koos 

sõidetud kilomeetrite eest ja oma 

aja ning tahte panustamise eest 

Eesti vanamootorrataste 

liikumisse ja vanatehnika 

elushoidmisse!

Ilusat pühadeaega ja kohtumiseni 

uuel hooajal!

Andrus Lüüding

Unic-Moto president
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aastast

1937.

Ühe mootorratta lugu
Oli 1976. aasta suviselt soe ja päikesepaisteline 

õhtu. Sõitsin pärast tööpäeva autoga Tallinnast 

Aruküla kaudu Raasikule, vanematele appi heina 

tegema. Tavaliselt kasutasin selleks marsruuti: 

Narva maantee-Jägala-Raasiku, aga Peningile 

jõudes tuli mõte minna külla Kalju Otsale. Tema 

oli üks Raasiku vanamootorrattagängi liige. 

Eestis algaski vanamootorrattaharrastus ju 

Viljandist ja Raasikult! 

Kalju nokitses oma NSU kallal ja proovis seda 

käivitada, mis esimesel katsel kohe õnnestus ja 

mõnus neljataktilise mootori hääl kaikus üle 

Peningi. Garaaži seina ääres, räästa all seisis 

nukralt üks 98cc Sachs mootoriga, kärbsesinise 

värviga üle võõbatud motikas. Küsisin, et mis 

elukas see on? Kalju vastas: „Ei tea ja ei huvita 

ka. Kui soovid, võta endale!” Mul polnud selle 

vastu midagi. Ja see Sachs oligi esimene 

vanatehnika, mille omanikuks sain.  

1970. aastatel käisin tihti Viru tänaval asuvas 

antiigikaupluses vanu maale ja graafikat 

vaatamas. Üks kummaline pikkade juustega, 

sandalettides kõhna taat kõndis edasi-tagasi ja 

pobises minust möödudes: „Jeesus Kristuse pilt 

on müüa. Jeesus Kristuse pilt on…”. Võtsin tal 

varrukast kinni ja küsisin, et kus see pilt on 

müüa?  „Pelgulinnas, Heina tänaval,“ kõlas 

erutunud kunstikaupmehe vastus. Läksime siis 

sinna nimetatud aadressil. 

Pilt oli tavaline, kulunud ja kortsus trükis, mis ei 

pakkunud mulle huvi, kuid tabureti peal oli tal 

lisaks kolm saksakeelset tehnika võidukäigu 

raamatut 20. sajandi algusest. Kõige moodsama 

autona oli pildil ketiveoga Mercedes. Küsisin, et 

kas te olete tehnikamees, et sellised raamatud 

taburetil vedelevad? Ta arvas, et on ärimees, 

kuid naaber pidi küll tsiklitega sina peal olema. 

Ostsin need kolm raamatut ära ja läksin naabri 

ukse taha. Ukse avas Henn Sõelsepp. Temalt 

kuulsin, et Eestis valmistati Kristjan Saare 

jalgrattavabrikus omal ajal ka mootorrattaid 

Tempo ja juhtumisi oli ta otseselt tootmisega 

seotud olnud. Tema garaažis olid veel mõned 

tõelised uunikumid: JMB kolmerattaline auto, 

Rudge 500cc, 4000 km sõitnud ülivõrdes hästi 

säilinud A JS 350cc, Indian ning TIZ AM600 

külgkorviga, mida ta kasutas nädalavahetustel 

suvilasse sõiduks.

Aastad möödusid. Kärbsesinine Sachs jäi 

seisma. Korduvalt üritasin seda Pikaveres klubi 

Unic laadal vahetada mingi teise kola vastu, kuid 

kunagi ei õnnestunud. Alati pidin Sachsi koju 

tagasi tooma. 

Henn Sõelsepp

Kalju Otsa NSU
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Kord tegin oma tsiklikuuris inventuuri ja tõstsin 

kogu kraami õue päikese kätte. Külla sattus 

tulema Toomas Paalvelt ehk Pikk Toomas. 

Imetlesime vanarauda ja 

mootorrattaspetsialistina kraapis Pikk Toomas 

küünega kärbsesinise Sachsi raami eestpoolt. 

Sealt kukkus maha värvitükk, paljastades 

Kristjan Saare vabriku embleemi! Järgmiseks sai 

kontrollitud üle raami number, mis oli 

kolmekohaline. Selgus, et tegemist ongi 

Tempoga! Ja saatuse tahtel jõudis aastaid hiljem 

minuni jutu kinnituseks just selle 

kergemootorratta tehniline pass, väljaantud 31. 

mail 1941. Seal on kirjas: mootorratas Tempo, 

raami nr. 120, väljalaskeaasta 1937.

2018. aasta veebruaris toimus Tallinnas Saku 

Suurhallis mootorrattamess. Esindatud olid ka 

kolm ajaloolist Eestis toodetud Tempot: üks 

125cc, kaks 98cc silindrimahuga. Paar kuud 

enne messi otsustas poeg Margus Karu 

millimeeter haaval tuua paksu sinise värvikihi alt 

välja originaaltoonid niipalju, kui on võimalik. 

Töö õnnestus ja saime toona hea ettekujutuse, 

milline oli mootorrattadisain 81 aasta tagasi.

Neid tsiklimehi ei ole enam meiega. On vaid 

mälestus, mis ei kustu. NSU 350 OSL ei popsu ka 

rohkem. Keegi kurikael varastas selle Peningilt 

Kalju Otsa garaažist ära. Kerge mootorratas 

Tempo 98cc seisab aga töökojas ning meenutab 

temaga seotud inimesi ja Eesti 

Vanamootorrattaklubi Unic-Moto endisi liikmeid.

Märt Karu

Paagiembleem

Raamiembleem

1937. aastast säilinud Tempo mootorrattamessil



Eesti Vanamootorrattaklubi „Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2022

4 7

mai

27.-29.

Kiievi mootorrattatehase KMZ 
ajalugu Motoexotical

Traditsiooniliselt on Tartu motomessil 

Motoexotica esindatud ka Eesti suurima ja 

vanima mootorrattaklubi Unic-Moto väljapanek, 

mis seekord oli austusavaldusena pühendatud 

Ukrainas valmistatud vanaratastele. Lähemalt 

sai tutvust teha Ukraina rattatootmise ajaloo, 

Dnepri ja Kievljanini mootorrataste ning Lvovi 

võrridega. 

1932. aastal Kiievis asutatud soomusmasinate 

remondibaas evakueeriti sõja ajal Harkovi ja 

Kaasanisse, ent 1943. aasta lõpus koliti tehas 

tagasi. NSVL Keskmise Masinaehituse 

Rahvakomissari käskkirjaga nr 362 

reorganiseeriti 1945. aastal soomusmasinate 

tehas nr 8 Kiievi mootorrattatehaseks KMZ.

Saksamaalt veeti kohale kergemootorratta-

tehase Wanderer sisustus ja alustati 

mootorjalgratta K-1B Kievljanin tootmist. 

Tegemist oli Wandereri mudeli 1 Sp peaaegu 

täpse koopiaga, varustatud 98 ccm kahetaktilise 

ja kahekäigulise mootoriga. 1942. aastal 

konstrueeriti sõjainvaliidide jaoks kolmerattaline 

K-1V ja aasta hiljem kaubaveoks mõeldud K-1G. 

1951. aastaks oli mudelit K-1B toodetud 14 400 

ja K-1V invaliidi-trike’sid 7100. 1952. aastal anti 

Kievljanini tootmine üle Serpuhovi mootorratta-

tehasele SMZ. 

Pärast Gorki mootorrattatehase likvideerimist 

1949. aastal alustati raskemootorratta M-72 

tootmise toomist Kiievisse. Kusjuures enamik 

vanast sisseseadest müüdi Hiina, kus hakati 

1957. aastal tootma mudelit M-72 Chang-Jiang 

nime all. 1952. aastal lõpuks valmisid koostöös 

Irbiti IMZ tehasega esimesed 500 eksemplari, 

ratast toodeti sõjaväele, miilitsale ja riiklikele 

struktuuridele. 

1956. aastal ilmus esimene tehase ülemineku-

mudel M-72N, millel oli uus esihark, hüdrauliline 

amortisaator, alumiiniumist valatud ratta-

rummud, tugevdatud kodarad ja uus korvi-

vedrustus. Samal ajal olid töös eksperimentaal-



Eesti Vanamootorrattaklubi „Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2022

8 7

mudelid M-53 ja M-53S, mis seeriatootmisse ei 

jõudnud. Püüti jäljendada ka Moto Guzzi V-

kujulist mootorit, ent ka sellest ei saanud asja.

1958. aastal läks tootmisse tõstetud 

surveastmaga, parandatud jahutusega 26 hj 

mootoriga K-750. Külgkorv asetati kummist 

puhvritele, esikahvel oli sama kui M-72N puhul, 

kuid uus oli tagakiige koos kahtepidi töötavate 

amortisaatoritega, rattarummid valati 

alumiiniumist, kodarad olid ühepikkused. 1964. 

aastal valmis täiustatud K-750M – uue 

teleskoop-esihargiga ja hüdraulilise kahtepidi 

toimiva amortisaatoriga. Sõjaväele tehti sama 

mudelit indeksiga MV-750, kus oli võimalus sisse 

lülitada diferentsiaalita vedav korviratas. Oli ka 

sportratas K-750SM krossivõistluste ja ringraja 

tarbeks.  

Aastatel 1959-1961 konstrueeriti M-72 

mootoriga kergeid paketi- ja veoautosid ning 

kabriolett Kadi-2, kuid tootmisse need ei läinud. 

1967. aastal valmis rippklappidega 649 ccm 

mootoriga Dnepr K-650 ja armee tarbeks 

külgkorviveoga MV-650M. Järgnes hulk uue 

nimega põhikonstruktsioonilt samu mudeleid. 

Aastaks 1971 oli KMZ tootnud 500 000 tsiklit. 

1977. aastal üllatati karastunud nõukogude 

kodanikke saavutusega Dnepr MT-12, millel oli 

sõjaväe MV-750 külgklappidega mootor, 

külgkorviveoga tagasild, tagurpidikäiguga 

käigukast ja automaatse sidurilülitusmehha-

nismiga käiguvahetus. Võimalik, et armee loobus 

neist mudelitest ja ladudesse kogunenud 

varuosadest tuli lahti saada. 1977 loodi ka 494 

ccm, 75 hj ringrajamudel SŠ-500, mille puhul 

kasutati paadi 4-silindrilist kahetaktilist 

vesijahutusega bokser-mootorit. 1979 valmis 

miljones KMZ - Dnepr MT-10-36, mille 1984 

vahetas välja lahjema mootoriga Dnepr MT-11. 

NSVL lagunedes ja Ukraina iseseisvudes sai 

tsikkel nimeks Dnipro. Tootmine jätkus 

tunduvalt väiksemas mahus. Ent eksperi-
3mentaaltööd jätkusid ja valmisid 1000 cm  

mootoriga tsikkel, mitu trike’i ja järelhaagis. 

2001. aastal alustati defitsiidiks muutunud 

varuosade tootmist ja käsitööna tellimuste 

alusel väikeste partiidena mootorrataste 

kokkupanekut.

Märt Karu
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2021. aasta septembris Harju regiooni 

korraldatud väljasõidul Saaremaale ja Hiiumaale 

leppisid Aivar Tiik ning Margo Loigo kokku, et 

Unic-Moto järgmine välisreis on sõit Soome. 

Margo ütles, et neil on Käopesas üks vahva neiu 

Kertu, kes ajab kõik asjad korda. Ühesõnaga – 

Margo võttis appi Soomes elavad 

mootorratturitest eestlased, kes leidsid sobivad 

teed ja vahemaad, leidsid ja broneerisid meile 

öömajad, panid paika ajakava ja tegelesid kõige 

muuga. Meil jäi üle ainult teada Käopesale teada 

anda, millal jõuame ja palju meid on. Ja meid oli 

palju! Eestist vuras kohale 23 vanamootorratast 

ja 32 reisiselli.

Minu sõiduvahendiks oli DKW NZ 350. Sellega 

sõitsin ka eelmisel aastal ja ettevalmistustega 

ma seetõttu väga varakult ei alustanud. 

22. juunil leppisime Priiduga kokku, et teeme 

mõlemad proovisõidu – mina  hakkan tema 

poole sõitma ja tema minu poole. Mõlemal 

tekkisid viperused, Priidul juhtus midagi 

mootoriga, mul andis ketipinguti järgi ning kett 

tuli maha. Priit sai enda tsikli kiiremini korda. 

Minu tsikkel sai küll ajutiselt korda, kuid vajas 

ketipinguti poldi kinnituse keevitust. Priidul on 

keevitus olemas ning saime tsikli samal õhtul 

korda. Küll on hea, kui sõbral on keevitus! 

Järgmisel päeval vahetasin rattal õli ära, panin 

sisse Motul 20w50 mineral. Rohkem sõitu igaks 

juhuks ei teinud.

Reede, 24.6. Kogunemine Tallinna sadamas kell 

12. Aivar Tiik ja Aivar Palk tulid Pärnu poolt ning 

otsustasime minu juures Nõmmel esmalt kokku 

saada ja siis edasi kolmekesi sadamasse sõita. 

Reisiidee autor Aivar Tiik oli oma Zyndapp KS 

750-ga varakult kohal, nagu alati. Palk saabus 

oma IZ56-ga veidi hiljem. Sõitsime läbi tühja 

linna. Ikkagi jaanipäeva hommikupoolik, 

pidulised ilmselt magasid veel. Enne 12 olime 

ilusti kohal. Päike paistis ja oli väga palav. 

Kogunesime, tervitasime, jagati imekauneid 

spetsiaalselt reisi jaoks disainitud T-särke ja 

kleepse. Sadamas tuli mulle ka meelde Gerli 

üleskutse, et kõik võtaks oma nõud kaasa, et 

oleksime keskkonnasäästlikud ja hoiaksime 

loodust. Minul olid need maha ununenud, aga 

mõtlesin, et pole hullu, küll kuidagi söödud saab.

Peagi oli aeg laevale minna, aga kohal oli ainult 

üks saateauto, mille roolis Heik Reitel. Teiseks 

saateautoks oli plaanitud Rauli ja Riinu 

Volkswagen, aga neid veel sadamas polnud. 

Sulev oli kursis nende sõiduga ning oli teada, et 

nende jõudmine on minutite küsimus. Eelmine 

päev oli Sulev Rauli juurest läbi käinud. Siis oli 

Raul just hakanud tsiklit kokku panema! Sulev oli 

ka veidi juttu puhunud ja sinna need minutid 

läksid. Täpselt kaks minutit pärast laeva 

väljumist jõudsid Raul ja Riin sadamasse. 

Napikas. Muidu aga läks laevasõit kenasti ning 

Helsingis võttis ootasid meid juba võõrustajad. 

Jagunesime gruppidesse, et sõita ohutult 

esimesse öömajja Ämmäsuo lähedale. Mõni 

tund hiljem jõudsid kohale ka Raul ja Riin. Grupp 

oli koos!

Laupäev, 25.6. See oli praktiliselt sõiduvaba 

päev. Kell 12-18 oli tsiklinäitus Ämmasuol, mis 

asus paar kilomeetrilt meie öömajast ning 

juuni

24.- 1.
juuli

Unicmotolaste unustamatu 
tsiklimatk külla Soome Käopesale 
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niipalju ikka saime sõita. Päev oli palav ja 

päikese käes kaua olla ei tahtnud. Otsisime 

puudest varju. Sellest hoolimata oli palavus 

meeletu. Vahepeal otsustasime ujuma minna. 

Tsikleid võtta ei saanud, sest need olid ju 

näituseks üles rivistatud. Nii jaguneti kaheks – 

ühed saateautosse, teised jalgsi. Ühed jalutajad 

olid eriti sportlikud ja pikendasid oma 

jalutskäiku mõnekilomeetrise ringiga. Ujumine 

oli aga kõigile sama mõnus ja ujumine sai ka 

selle reisi igapäevaseks tegevuseks. Tagasitulles 

sõime Ämmäsuo Grillis kõhud täis.

Õhtul oli ka näituse parimate valimine, kõige 

ilusamad olid rahva arvates Vello Reingoldi 

külgkorviga IZ 56 ja Avo Kompuse Zündapp KS 

650. Toimus ka aeglussõit, mille finaali jõudsid 

Margo Jawaga ja Priit, kes võttis võistluseks Gerli 

NSU. Võistluse võitis Margo, kelle auringi 

tagarehvi jäljed on ilmselt siiani Ämmäsuo 

asfaldil näha.

Öömajja jõudes väsimust ei olnud. Päeval oli 

perenaine julgustanud meid sauna minema ning 

sinna ka läksime, kuigi ka õues oli soe. Huvitaval 

kombel oli väga hea – tegime mitu ringi saunast 

järve ja järvest sauna. Mõjus väga värskendavalt. 

Saunas suhtlesime ka kohalikega ning selgus, et 

Soomes ei olda rahul võimulolevate poliitikutega 

ega koroonavaktsiiniga.

Pühapäev, 26.6. Kohe varahommikul oli väga 

soe. Kell 8.45 läksime ujuma, järv asus maja 

kõrval. Startisime kell 10 ja võtsime suuna 

kaevandusmuuseumisse, täpsemalt 

lubjakivikaevandusse. Teel sinna lendas Rihol 
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õlitopsik sõidu ajal ära, aga suuremaid kadusid 

ei olnud. Teine grupp tuli kahes osas, aga kõik 

olid alles. Kaevanduses tuli sõita liftiga maa alla, 

kohe väga sügavale. Ja seal oli väga külm. 

Nägime ära, kuidas omal ajal kaevandati. 

Meelde jäi see, et inimeste eluiga algselt 

kaevanduses pikk ei olnud: kaevandades aastaid 

kuiva kivi, läks tolm kopsudesse. Alles hiljem 

hakati kivi märjaks tegema, et tolmu ei tekiks. 

Väga huvitav oli näha ka kaevandusvana-

tehnikat, nii masinaid kui ka väljavedamis-

metoodikat.

Pärast kaevandust lõunatasime ning 

suundusime edasi Salo poole. Kuumus oli 

korralik. Ja kuum mootor hoidis jalgu veel 

paremini soojas. Pika sõidu peale venis rivi üsna 

pikaks. Jäime Aivar Michelsoni Horexiga 

viimasteks. Tempo oli hea, aga ei julgenud 

esimestel päevadel tsiklist viimast võtta. Sõidu 

käigus juhtus midagi Vello külgkorviga IZ 56 ning 

see pidi saateauto kärule minema. Priidu Royal 

Enfield andis ka märku, et kõik ei sobi. Sai küll 

vahepeal korda, aga lõpuks ikka saateautosse. 

Nii et mõlemas saateautos oli üks tsikkel, ühes 

külgkorviga. Tegelikult saime juba reisi alguses 

aru, et me oleme kahe saateautoga väga 

optimistlikud olnud, pigem oleks neli autot õige 

olnud. Salosse jõudsime kl 15.45 ja ootasime 

teisi, et grupp kokku saada. Kuumus endiselt 

meeletu. Üle 30 kraadi kindlasti ja seisma jäädes 

otsib igaüks alateadlikult varju. Mäletan, kuidas 

Rauli ja Riinu koer ühe peatuse ajal ust lahti 

tehes õhku ahmis. Hiljem tuli välja, et Royali 

bensiinikraan oli lahti jäänud ja talle ei 

meeldinud millegipärast see lõhn.

Edasi sõitsime Raisiosse. Kohale jõudsime peale 

kella kuute õhtul. Tankisime. Tegin endale 

märkmeid: „Pinguta ketti. Mäest alla minnes 
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keera õhk lahti, üles minnes poolkinni”. Need 

õpetused andis Aivar Michelson, kuna ma 

muretsesin mootori pärast. Ei ole vaja 

muretseda, targemaid on vaja kuulata!

Kohale jõudes oli rõõm suur. Öömajaks olid 

kämpingulaadsed paarismajakesed, vähemalt 

meie maja. Olime neljakesi: Gerli, Priit, Aivar Tiik 

ja mina. Majast 10 meetrit oli saunamajake – 

väga lihtne ehitis. Sisuliselt kuurike, kus sees 

lava ja keris. Kõik. Ja rohkem polnudki vaja. Leil 

oli väga hea ning saunast läksime otse järve 

ujuma. Sügav ei olnud ja vesi polnud selge, 

pigem savine, aga väga mõnus taaskord. Enne 

kella 1 saime magama.

Esmaspäev, 27.6. Äratus oli 8.30. 

Hommikusööki kohapeal ei olnud, nii et saime 

kohe algatuseks 10 km sõita. IZ56 jäi 

saateautosse, Priit sai Royali korda. Pärast 

hommikusööki jagasime jälle grupi kaheks. Meie 

grupi ees oli Liivo, kes on justkui sündinud 

mootorrattur ja grupijuht. Jälgis meie tempot, 

vajadusel muutis kiirust, teavitas varakult 

olukorrast ja selg meie poole justkui rääkis 

meiega terve tee. Pauside ajal küsis, kuidas 

tundub ja mida teisiti teha või mis me arvame. 

Ühesõnaga igati super mees, väga sõbralik ja 

enam paremat grupijuhti ei oskaks tahta. Sõitis 

ka nii hästi, et me vahepeal Gerli ja Priiduga 

kiivrisides suheldes naersime, et ta on rohkem 

nägu meie poole kui otse ning et pole asja, mida 

ta sõidu ajal teha ei suudaks: oma BMW 

lahtijäänud tagumist kohvrit kinni panna või 

kiivrit peast võtta ja pead sügada. 

Pikalt sõitsime ilma viperusteta. Vahepeal küll 

Royal veidi kuumenes, aga sai peagi jätkata. Priit 

avastas, et Royal tahab suuremat kiirust, sest siis 

jahutab rohkem. Jätkasime kiirusega 75 km/h. 

Isegi 30 km/h alas ei halastanud. Lõunaks olime 

Meremuuseumis, kus nägime kõike merega 

seonduvat: makette, suurte laevade tükke, 

tööriistu, tuukriülikondi jne. Pärast seda söök ja 

suund Pori poole. Enne öömajja jõudmist tegime 

ühise toidupoe külastuse. Sulev pakkus välja, et 

tema maksab ära ja pärast jagame. Väga lahke 

temast. Öömajaks oli sel korral Siikaranta 

Camping ja sinna jõudsime napilt enne kuute. 

Läbisõit tuli sel päeval 200 km. Teine grupp 

saabus mitu tundi hiljem, nad hoidsid 

madalamat kiirust. Aivar Palgi IZ 56 oli vahepeal 

saateautosse jõudnud. Jõudsime oodates juba 

mõned õlled teha, aga kui Kertu ja Andres teise 

grupiga saabusid, saime majade võtmed kätte ja 

jagasime end ära. 

Sel korral olid öömajadeks kolmesed ja neljased 

majakesed ja enamikel olid dušš ja WC eraldi 

majas. Hakkasime toimetama. Üks toimkond oli 

Aivar Palgi ratta juures, teine oli nn 
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köögitoimkond. IZ56 käis tihe toimetamine. 

Eesmärk oli kolb maha saada, jah kolb, mitte 

silinder. Kolb oli visa ja võitles kõvasti. Aga 

lõpuks sai tsikkel korda. Vahepeal pidid 

kohalikud puhkajad meile meelde tuletama, et 

mootorratast käima ei pandaks. Müra veidi 

häiris neid.

Samal ajal oli köögitoimkonnas ka palju 

tegevust! Klubi oli reisiks soetatud uue grilli ja 

suure panni, kus saab korraga kogu grupile 

söögikorra ära teha. Peakokad olid Margo ja Riin, 

aga toimkond oli rohkearvuline. Tundus, et kõik 

tegid midagi. Menüüs oli kartul, sibul, magus 

paprika, liha, konserv, vorstid. Eraldi veel salat. 

Kõik maitses imehea. Pärast sööki oli 

koristustoimkond ja jutuajamine. Taas saime 

enne kella ühte magama.

Teisipäev, 28.6. Start kell 9. Hommikusööki 

öömajas ei olnud ja suundusime lähimasse 

söögikohta ühe grupina ja siis jälle jagunesime: 

kes tahtis sõita kiiremini, kes aeglasemalt. Meie 

grupi Jawal läks tagarehv katki, panime bussi. 

Seal oli ees juba Horexi järelkaru, aga mahtus 

siiski kenasti ära koos koeraga. Mõne aja pärast 

tegime pikema peatuse bensiinijaamas. Lähedalt 

sai kiirelt Jawale uue sisekummi. Selgus, et Rauli 

ja Riinu IZ56 kadus üks takt. Raul otsis ja otsis. 

Näitas muuhulgas oma patentimist vajava 

tsentrifugaal-süüte piirajat. Leidis lõpuks 

probleemi – kontaktivahe oli liiga suur. Sõit 

jätkus ja suureks rõõmuks oli meie saateauto 

jälle tühi, va. Horexi järelkäru ja koer. 

Vahepeal tegelikult kadus Raul küll ära, aga sai 

jälle kohe ise korda. Jõudsime Koskenkorva. 

Temperatuur oli 39 kraadi sooja. Külastus 

viinamuuseumisse. Lugejatele ehk üllatuseks, 

aga ka Saaremaa viin tuleb sealt. Tutvustati 

ajalugu ning ka Soomes kehtinud viinakeeldu 

1919-1932, mille käigus palju eestlased 

rikastusid. Samast tehasest tuleb ka Finlandia ja 

Koskenkorva viin. Kõrvalmajas oli Könni 

kellamuuseum. Peale külastust sõitsime edasi 

öömajja, Kurikkasse. Oli vaid mõni kilomeeter 

sõitu, aga oh üllatust! See möödus soojas 

paduvihmas. Seni oli olnud kogu reis ainult 

päike. Sel korral oli ööbimine hotellis. Tuba oli 

väga soe, 30 kraadi. Jalutasime San Marino 

söögikohta, kus toiduportsjonid olid ülisuured. 

Mitte keegi ei jaksanud oma toitu lõpuni süüa, 

targemad tellisid kahepeale. Jalutades jäi silma 

Soome pisilinna eripära: lapsed (muide nii poisid 

kui ka tüdrukud) sõidavad tänavatel traktorite, 

tsiklite ja mopeedidega!

Päeva jooksul oli Ivari Indiani tagaratas järgi 

andnud. Ivaril oli asendus Eestis olemas ja peale 

keerulist logistikaoperatsiooni pidi see ööseks 
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Kurikkasse jõudma. Saabumiseni veetsime aega 

vana tagaratast eemaldades ning Raul ja Riin 

tegid performance'i, kuidas kerge vaevaga IZ 

käima saada. Järgmine päev pidi olema Riinu 

sõidupäev ja Raul autoroolis. Mõne aja pärast oli 

selge, et Indiani tagaratas jõuab liiga hilja ning 

parem on magama minna ning hommikul see 

varakult alla panna. Selle päeva läbisõit tuli 

umbes 200 km.

Kolmapäev, 29.6. Hommikusöök oli hotellis 

väga hea. Panime Ivariga öösel saabunud ratta 

alla ja Indian oli jälle sõiduvalmis. Start kell 9:45 

ja esimene peatus oli kohas nimega Pirunpesa. 

See on sügav auk maa sees, mille vesi on 

tekitanud. Julgemad käisid augu põhjas ja 

tugevamad kõrvale ehitatud tornis. Teine grupp 

tuli veidi hiljem. Selgus, et Arno K750M ja Vello 

IZ56 (endiselt) saateauto kärus. K750 oli midagi 

klappidega ning IZ56 mitu asja: aku tühi, 

jalaraud kadunud ja süütega ka midagi. Pausi 

ajal tuletas Heik mulle meelde, et küünalt on 

vaja kontrollida. Tema ringrajal kogu aeg 

kontrollis. Küünal oligi liiga hele. Olin tegelikult 

nõela vahepeal juba tõstnud, aga ikka oli liiga 

hele. Rohkem ei saanud tõsta ja oli vaja düüsi 

jämedamaks puurida. Sain kiirelt puuritud ja oli 

hea meel, et midagi sai ära teha. Pausi ajal 

selgus, et Aivar Tiigi Zündappil kadus 

käiguvarras ära. Õnneks see väga Aivarit ei 

seganud ja saime sõitu jätkata. Peale Pirunpesa 

tuli 22 km vahvat kruusateed. Liivo enne seda 

hoolitsevalt pidas kinni ja küsis, et kas kruus on 

kõigile okei. Muidugi oli! Sellel teel vajas aga 

pumpamist Kristjani BMW tagarehv. Arvasime, et 

ehk veab sellisena õhtuni välja.

Lõuna oli tanklas, kus teine grupp juba ootas, 

kuna olime kruusatee ja peatusega neist maha 

jäänud. Tanklas sai Aivar oma Zündappil 

käiguvarda asendada. Zündappil vardaid jagub, 

kui üks kaob, võtad järgmise.

Vastavalt Heigi juhistele kontrollisin mina 

küünalt. Ikka liiga hele, aga muutma ei hakanud 

midagi, kuna sõitis hästi. Edasi läksime öömajja. 

Väga tore koht. Enamasti olid neljased majad, 

dušš ja WC eraldi. Mina olin koos Margo, Aivar 

Tiigi ja Aivar Palgiga. Meie majakesest mõni 

meeter eemal oli jälle üks soomlaste 

kõrgehitisest minisaun. See küll polnud 

töökorras, aga tundubki olevat tavaline asi 

Soomes.

Siis teatas Riho, et tal on vaja minna ühte 

Dneprit vaatama, mis läheduses müügis oli. 

Võttis saateauto ja läks. Köögitoimkond pani aga 

taas grilli ja panni püsti ning varsti saime nautida 

Michelini tärni väärilist õhtusööki. Selle koha 

suur võlu olid kaks ühiskasutatavat sauna, 

millest üks täiesti järve ääres ning vaade lavalt 

järvele. Lavalt tulles oli vaid mõni meetrit veeni 

ja oli suur nauding vaheldumisi lavalt vette ja 

veest lavale käia. Täielik teraapia ning keha 

tänas. Ja pimeduse saabudes oli Riho tagasi 
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koos Dnepriga. See tekitas palju elevust ja 

kohapeal tehti tsiklile korralik ülevaatus ning 

kiideti heaks. Nüüd oli meil saateauto kärus veel 

üks ratas juures ja pidi hinge kinni hoidma, et 

rohkem kellelgi midagi ei juhtuks. 

Neljapäev, 30.6. Start oli kell 10.15 ja juba 

esimeses peatuskohas leidsime uue sõbra, 

soomlasest Raivo, kes kutsus meid oma lennukit 

vaatama. Tegi ka näidistiiru põllu peal ja kutsus 

lendama. Keegi ei tahtnud, aga tänasime 

viisakalt nii lahke pakkumise eest. Mees ise oli 

endine sõjaväelane, kes hindab NATOt kõrgelt ja 

loodab ka Soome kiiret ühinemist. 

Lahkuminekul kinkis meile õlled, mis tema 

kodukoha lähedal pruulitud. Meie sõit aga pidi 

jätkuma, sest me oma graafikus polnud 

arvestanud sellise ajakuluga. Järgmine peatus oli 

tankimuuseum. Väga suur kogu. Raul teadis iga 

tanki kohta midagi rääkida, imeline mälu.

Seejärel tegime lõuna ühes golfiklubis ning 

õhtuks jõudsime oma viimasesse öömajja. 

Seekord oli öömaja suures kaubanduskeskuses, 

kus oli maa-alune parkla ning ülemisel korrusel 

majutus. Samas majas olid ka söögikohad ning 

saime oma kõhud täis süüa. Jahedas parklas 

tegime hiljem kogunemise ja kel vaja, sai oma 

tsikleid remontida. Minul midagi remontida 

polnud, vahetasin ainult akut. Seda ma tegin 

igas öömajas, kuna DKW ei ole sel aastal 

tahtnud ise laadida. Raulil oli vaja düüsi puurida 

ning sai pärast ka parklas proovisõidu ära teha. 

Magama saime juba 23.30, aga ega see öö kerge 

polnud. Päike oli päeval toad kuumaks kütnud. 

Öine dušš aitas veidi jahutada.
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Reede, 1.7. Viimane päev ja meil oli vaja 

kindlasti õigel ajal sadamasse jõuda. Sõita oli 

küll vaid umbes 100 km, aga eesmärk oli ka 

eestlaste Käopessa külla jõuda ning seetõttu 

alustasime vara, kell 7.30. Kuna Kertu ja Andres 

olid koju ära sõitnud ja meil oli grupijuhina alles 

Liivo (kes alguses vist pidi ka minema 

Helsingisse, aga siis vist sai aru, et meie kirju kari 

ei pruugi grupijuhita õigel ajal õigesse kohta 

jõuda ning jäi meiega), kes vedas kogu pikka 

tsiklirivi. Liivo säras täiel rinnal omas elemendis 

ja muuhulgas näitas ta käemärkidega, kas 

peame ühes või kahes reas sõitma, et mõnda 

autot näiteks mööda lasta vms. No väga mugav, 

kui üldse ei pea ise mõtlema. Planeeritud ajal 

jõudsime kauaoodatud Käopessa, moto-

eestlaste baasi Soomes, mille meie sõbrad oma 

jõu ja nõuga ise on loonud. Väga hubane ja 

külalislahke pesa. Alumisel korrusel on tsiklid ja 

töökoda, üleval vaba aja veetmine, baar ja köök. 

Mahtusime kogu grupiga sinna kenasti ära. Oli 

piisavalt aega ringi vaadata, tänada korraldajaid 

ja reisijuhte ning sõidust puhata. Sõime torti ja 

andsime üle meened, meie poolt Heiki Vindi 

tehtud tõeline äge käsitöö-käopesa. Käopesa 

soe vastuvõtt teeb siiani meele rõõmsaks. Enne 

lahkumist tegime ühispildi ja leppisime kokku, et 

kui Unic-Moto kunagi jälle Soome tuleb, siis 

annab alati eelnevalt Käopesale teada. 

Sadamasse jõudsime varakult, sest piletid oli 

vaja ümber mängida – Riho JAWA oli Volksu 

saateautos ja uus Dnepr vajas külgkorviga piletit. 

Saime selle korda ja kenasti laevale. Aga no enne 

laevale jõudmist oli ikka üks erutav hetk veel. 

Selgus, et meie tore rattarida lagunes mõni 

kilomeetrit enne finišit, sest Kalmari ratta  KMZ 
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K750 tagarummu nuudid läksid tunnelist 

väljudes maha. Avo võttis ta enda Zündappile 

sappa (pärast saime teada, et see polegi 

seaduslikult lubatud) ning enne laeva sai 

käbedalt rehv ära vahetatud. Ulmelised mehed 

ikka meil klubis! Sadamas kallistasime üksteist ja 

tänasime, emotsioonid olid ülevad. Kusjuures 

selge grupijuht Kertu tuli meiega koos Eestisse. 

Rahvast oli laeval palju, ikkagi reede.

Suur kiitus Käopesale suurepärase reisi 

korraldamise eest! Eraldi tänu saateautodele: 

Heik ja Raul/Riin.

Klubikaaslaseid tänan ka ja muudkui imestan, 

kuidas mul on vedanud teiega!

Richard Eesmaa
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Teade Unic-Moto suvisest külastusest jõudis 

meieni veebruaris. Võiks ju arvata, et jaanipäev 

on kaugel ja aega korraldamiseks maa ja meri, 

aga tuleb välja, et alati jääb aega puudu. 

Leida ööbimiskohad keset turismi kõrghooaega 

on väljakutse. Leida aga ööbimiskohad 30-le 

inimesele turismis kõrghooajal ja nii, et 

majutused oleks samas piirkonnas, on teoorias 

võimatu, aga praktikas võimalik. 

Ilmselgelt närveerisin mina kõige rohkem – 

nädal enne alustasin ning alles laevaga Eesti 

sõites ja tagasisidet kuuldes lõpetasin. Kordasin 

iga õhtu „24. Lepolampi, 25. Lepolampi, 26. 

Tamminiemen lomamökit..” ja lootsin, et midagi 

pole jäänud märkamata. 

Ja käes oligi suursündmuse esimene päev! 

Sättisime end sadamasse vastu, et kõik ratturid 

sealt meie esimesse punkti Ämmässuole 

juhatada. Etteruttavalt võin öelda, et detailseid 

plaane teha pole mõtet! Esimene grupp keeras 

esimeselt ristmikult valele poole ja tõdesin juba 

siis, et lähme ilmselt üle vabakavale.

Esimene tutvusring Ämmässuol läks hästi. Kõik 

oluline sai öeldud ja mulle tundus, et see reis 

võib isegi õnnestuda. Suuresti tänu sellele, et 

kõik tundusid olevat avatud maailmavaatega ja 

valmis ootamatusteks. Otsustasime teha 

vastavalt sõidukiiruste eelistamisele kaks gruppi: 

Liivo ja Margo said endale järgnevaks nädalaks 

„kiirete ja vihaste” ning Kertu ja Andres 

„nunnude” grupi. 

Kui su sõbral on kodus kaks merisiga, akvaarium 

kaladega, minisiga, sisalik ja hobune ning ta 

palub sul käia neid toitmas, öeldes, et söök on 

kapis, aga sul pole õrna aimugi, kes neist sööb 

mida ja kui palju – siis see on kõige lähemal 

tundele vedada mootorratturite gruppi, kellega 

pole iial koos sõitnud, kohta, kus ise pole käinud. 

Esimese päeva õhtuks sain selgeks, et 

külgkorvidele ei meeldi 90kraadised ootamatud 

kurvid ilma suunatuleta. Neile ei meeldi ka, kui 

neil mäest alla või üles sõites ees tolgendatakse. 

Ja peatusi võiks olla nii, et eelmise tankla küttega 

välja veaks, vaatamata sellele, et kõigil on erinev 

paagimaht. Aga nii see elukestev õpe nädal aega 

käis. 

Õhtuti saime käopesalastega kokku ja panime 

järgmise päeva plaani paika. Liivo sai teada, mis 

on lõpp-punkt, millist vaatamisväärsust või 

muuseumi külastame ja mööda millist teed 

võiks rada kulgeda. Muus osas sai ta ise 

otsustada, mida tehakse. Andresega oli meil 

lihtsam – kuna mõlemal oli sama 

navigatsioonisüsteem, siis teadsin, et kui ta 

mõne grupist pudenejaga järgi sõidab, siis suure 

tõenäosusega sama teed. Õhtul seega rada 

paika, kõik salvestavad sihtkohad ära ja siis 

briifing. Oluline oli jätta mulje, et teame täpselt, 

kuhu me oleme minemas! Ja igahommikune 

nimedekontroll oli väga tähtis protsess mitte 

ainult kohaloleku tõttu, vaid ka seepärast, et 

nüüd on mul enam kui 30 külalisest ainult viis 

inimest, kelle nimed veel segamini lähevad!

Vanade rataste ja uute sõprade 
imeline reis
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Reisi kõige emotsionaalsem osa oli Indiani uue 

rehvi saamise saaga. Mul oli kinnisidee, et kõik, 

kes vähegi suudavad, sõidavad omal rattal 

lõpuni ja teen selle heaks kõik, mis suudan. 

Paraku Iž-i ma remontida ei osanud ja seetõttu 

sai ta Soomemaal väga vähe ise veereda. Aga 

Indiani uus rehv toimetati Eestist laevaga 

Helsingisse, kust Rain viis selle tsikliga Käopessa. 

Lauri võttis selle õhtul autopeale ja toimetas 

poolele teele ehk Tamperre, kuhu oli meie 

juurest kahe tunni sõit. Teist samapalju sõitsin 

ise vastu, öösel jätsin varuratta Indiani kõrvale ja 

hommikusel loendusel oli ta juba sõiduvalmis! 

Hämmastav. Eks neid juhtumisi oli muidugi 

veelgi – päevad möödusidki remondipausidega 

ja grupi lõppu oodates, aga õhtuks olid kõik 

nunnud turvaliselt majutuskohas. 

Viimane päev tuli aga terve see kalliks saanud 

seltskond jätta Liivoga hotelli ja loota, et 

hommikul on kõik õigel ajal õiges kohas, sest 

sellest sõltus laevale jõudmine. Ja nad jõudsid – 

viimasel päeval pigistasid kõik viimast oma 

rattast ja endast ning suure ja õnneliku grupina 

jõuti Käopessa koogile! 

Olen ääretult tänulik kõigile korraldajatele, 

sõitjatele ja ilmataadile – nende kõigi kooslus 

aitas sündmusest teha meeldejääva! Detaile ja 

põnevaid juhtumeid kuuleb kõigilt osalenutelt. Ja 

usun, et järgmine sõit läheb meil juba sama 

sujuvalt kui tubade jagamine kämpingutes – 

igaüks juba teab, kellega ta koos on ja mida nad 

õhtul plaanivad. 

Aitäh   

Kertu Luht

Käopesast

.
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Üks pikalt plaanis olnud üritus sai möödunud 

suvel teoks. Nimelt margi- ja mudelipõhine 

kokkutulek ning näitus, kus väljapaneku kesksel 

kohal BMW supermenukas mudel R35. Näitus ja 

paraadsõit toimus Tartus Hansaretro 

vanatehnikanäituse raames.

Oli viisakas väljapanek Tartus Raekoja platsil. 

Paarkümmend samasugust ja sarnast R35 

mudelit olid ringis ümber purskkaevu, lisaks 

hulk muidki vanamootorrattaid. Esindatud oli ka 

EMW mudel, mis on Eestis päris haruldane 

nähtus. Näituse ajal saabus tõeline padukas, mis 

ajas rahva ümbruskaudsetesse kõrtsidesse, kus 

jätkus lõbus keskustelu. Kui vihm oli järgi 

jäänud, tegime ka väikese ühissõidu Peipsi 

äärde. Isegi Kavastu praamiga saime sõita. Ja 

õhtul toimus unicmotolaste mõnus järveäärne 

laagrioleng heas seltskonnas.

Mis ratas see R35 siis on?

BMW R35 töötati välja Saksa inseneride poolt 

hitleriaegsel Saksamaal aastal 1936. Mõistagi ei 

olnud see nii-öelda nullist tegemine. Aluseks olid 

varasemad mudelid R3 ja R4, mida oli ehitatud 

alates 1931. aastast. Esmakordselt esitleti 

avalikkusele BMW R35 mudelit 20. veebruaril 

1937. aastal Berliini autonäitusel. Seda 

sündmust kajastas ka Eesti ajakirjandus.

Motospordiajakiri Auto 1937. aasta numbrites 

on esitatud ülevaated Berliini autonäitusest.

„...olin huvitatud sellest, mis uudist Hitleri 

riigis. Hinnaalanduse tõttu kujunes sõit Berliini 

ja sealt Leipzigi võrdlemisi odavaks... Toit aga 

Saksa restoranvagunites on kallis... 

Uudistüüp, mis arendatud endisest 400 ccm 

masinast, missugusest on võetud raam, 

mootori käigukast ja kardaan ja pealt 

ventiilidega mootor tehtud 

väiksemamahulisemaks (350 ccm), mille juures 

mootori võime 14 HJ on säilinud. Juure on antud 

veel väga stabiilne teleskoop-esikahvel, millega 

mootorsportlastele on antud soliidne hõlpsasti 

lahti monteeritavate osadega sõiduk, mille 

võimed väikeste kulude juures enam midagi 

soovida ei jäta. BMW-mootorrataste juures näib 

olevat kõik hästi viimistletud ja põhjalikult läbi 

mõeldud. On ju BMW praegusaja kiireim 

mootorratas maailmas, millega püstitatud 

maailma kiirusrekord.

Rahva meeleolu näis rahulik, kuni Hitleri 

otsuseni saata sõjavägi Reinimaale. See samm 

tekitas elevust ja sõjakat meeleolu...”

BMW R35 mootorrataste näitus 
Tartu Hansaretrol
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BMW R35 mudeli lugu

R35 eelkäijaks olid R3 ja R4, mida oli ehitatud 

alates 1931. aastast. R4 mudeli arendamisel 

vähendati töömahtu 350 cm³-ni. Uut mudelit 

peeti äärmiselt vastupidavaks ja erakordselt 

töökindlaks. Kasutati lihtsat pressitud 

terasraami ja teleskoop esiharki, mis oli ilma 

õliamortisaatorita. Tagavedrustus puudus. 

Ülekanne tagarattale toimus kardaani ja 

reduktori abil läbi neljakäigulise käigukasti ja 

kuivsiduri.

R35 töötati välja riigiteenistujate, politsei ja 

eelkõige sõjaväe kasutuseks. Konstrueeritud 

mudelit peeti äärmiselt vastupidavaks ja 

erakordselt töökindlaks. Mudeli tootmist alustati 

1937. aastal. Tootmine peatati 1940, kuna see ei 

vastanud enam Wehrmachti nõuetele.

R35 numbrites

Võimsus 14 hj (10 kW), 4500 p/min

Kubatuur 342 cc

Tippkiirus 100 km/h

Tühimass 155 kg

Kütusepaagi maht 12 liitrit

Kuidas BMWst sai EMW

Algselt loodi tehas 1916. aastal Münchenisse, 

lennukimootorite tootmiseks. Peale esimest 

ilmasõda keelati sakslastel lennukimootorite 

tootmine. Hiljem jätkati siiski edukalt 

lennukimootorite konstrueerimise ja 

tootmisega. Mootorrataste tootmisega tehti 

algust 1923. aastal ja esimene auto väljus 

tehasest 1927. aastal.

Eisenachis asuv BMW tehas sai teise 

maailmasõja ajal kõvasti kannatada. Tehase 

tootmisseadmed ja nende hulgas ka 

mootorrataste detailid ladustati pommitamiste 

eest varjule ümberkaudsetesse kaaliumkloriidi 

kaevandustesse. Sealhulgas oli detaile umbes 

tuhande BMW R35 tarbeks, kuid ilma raamideta.

Pärast sõda jäi Eisenach nõukogude 

okupatsiooni tsooni. Tehas taastati 1945. aasta 

novembris, aasta lõpuks suudeti toota 16 ratast. 

Esmalt toodeti automudelit BMW321 ja 

mootorratast R35. 1946. aastal liideti 

tsentraliseerimise korras tehas 

plaanimajandusliku ettevõttega Avtowelo.

Sõjajärgselt üritati müüki laiendada ka Lääne-

Euroopa turgudele. Ida-Saksas BMW 

markeeringuga toodetud autod ja mootorrattad 

olid Münchenis BMW-le pinnuks silmas, mistõttu 

tekkis kaubamärgi kasutamise üle õiguslik 

vaidlus. Düsseldorfi Maakohtu otsusega 17. 

novembril 1950 ähvardati peatada 

valuutatehinguid, kui Eisenachis jätkatakse BMW 

nime all tootmist.

Seejärel saigi BMWst EMW, Eisenacher 

Motorenwerk. Valge ja sinine embleem asendati 

valge ja punase embleemiga. 1951. aastal liideti 

tehas IFA rahvaettevõtete liiduga, selleks ajaks 

oli tehasest välja tulnud juba 17 000 sõidukit. 

1953. aastal nimetati tehas ümber VEB 

Automobilwerk Eisenachiks.

Eisenachi tehases toodetud mootorratastele 

paigaldati BMW logod kuni jäiga raami tootmise 

lõpuni. Lõplik kaubamärgi muutmine toimus 

1952. aasta aprillis, kui alustati EMW R35/3 

tootmist. Esimesed mudeliuuendused tulid 

1952. aastal, kui paigaldati õliamortisaatoriga 

teleskoop esihark ja mudeliuuendus sai 

tähistuse R35/2. Teadaolevalt oli uuenduse 

rakendamine lünklik ja toodeti samaaegselt ka 

varasema esihargiga versiooni.

1953. aastal alustati EMW R35/3 tootmist. 

Mudeliuuendusega lisandus õliamortidega 

tagavedrustus, jalaga käiguvahetus jne. EMW 

kaubamärgiga sõiduautode 340/2, 327/2 ja 

327/3 tootmine ning mootorratta R35 tootmine 

lõpetati 1955. aastal.
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Minu nostalgia

Sõitis meie õuele potsuv mootorratas. Pikas 

nahkmantlis mees tõstis mootorratta hargile ja 

kergitas prillid kiivrile. Seda mootorratast sai siis 

uudistatud, lubati isegi lähedalt vaadata. Ja 

milline kuuma mootori lõhn! Kui mees end 

minekule sättis vajutas ta vändale ja mootor 

hakkas taas tasakesi popsuma. Milline hääl, 

muusika. Vaatasin imestusega hargil seisva 

mootorratta pöörlevat tagaratast ja imestasin, 

käiku sees ei ole ja tagaratas teeb vaikselt tiiru.

Möödus ligi viiskümmend aastat ja soetasin 

minagi Tiigi Aivarilt sama marki motoprojekti. 

Terve aasta sai siis tegeletud, Tabivere Aivar tegi 

mootorit ja nii saigi veel üks R35 taas popsuma. 

Selle ratta taastamine oli uskumatult äge. Kui 

palju häid ja toredaid inimesi seejuures 

kohtasin, täielik pööre elus!

Kuna seda mootorratta mudelit oli tõesti väga 

palju Eestis olnud, siis selle taastamise käigus 

tekkis mõte ühest kokkutulekust või näitusest, 

kus seda mudelit saaks tõesti hulgim koos 

vaadata ja kuulata. Sai seda mõtet kuus aastat 

veeretatud, kuni said kokku õiged inimesed õigel 

ajal ja kohas, ning idee saigi teoks.

Sulev Ojamaa

Mootorrattad Tartu Hansaretrol 2022

Riin Peipsi ääres Sulevi BMW-d proovimas

Sulev Ojamaa ja Aivar Michelson (ehk Tabivere Aivar) 
 Ja nii need bemmid Tartus rivvi võtsidki!
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Kurtna Moto 2022 – suur ja 
rahvusvaheline. Aga kas ka hea? 

juuli

8.-10.

Kurtna seostub paljudele vanatehnikahuvilistele 

naaberkülas Tagadil toimuva Tagadi 

Restauraatorite päevaga. Lisaks teab iga endast 

lugupidav vanamootorrattahuviline Kurtnas 

paiknevat Mootorrattamuuseumit. 

Traditsiooniliselt on motokokkutulek korraldatud 

just Kurtnas igat kümnendit tähistava 

Mootorrattamuuseumi sünnipäeva puhul. Sel 

korral toimus üritus Kurtna Sündmuskeskuse 

hoovil 8.-10.07.2022 ja samaaegselt 35. 

motokokkutulekule tähistasime 

mootorrattamuuseumi 20. sünnipäeva. 

Tänu Urmas Teearu suurele sõprusringkonnale 

erinevates riikides oli suhteliselt kohe pärast 

registreerimise avamist selge, et tuleb suur ja 

uhke kokkutulek. Seitsme osalejariigi lipud 

kokkutuleku väravas teavitasid osalejaid ja 

möödujaid juba kaugelt, et siin on tegu millegi 

suuremaga. Nii ka oli, kirja sai ametlikult 220 

inimest ja vanamootorrattaid 142. Külalisi Lätist, 

Leedust, Poolast, Soomest, Rootsist ja Norrast. 

Sellist osavõttu ei osanud oodata ja seega tuli 

poole pealt hakata mõtlema varuplaanile, kuidas 

ja kuhu rahvas kõik ära mahub. 

Ja millegipärast läks kogu muu organiseerimise 

juures meelest ära kokkulepe ilmataadiga, mis 

maksis valusalt kätte. Samas oligi see 100 km 

paraadsõitu korralik motomehe retk nii 

päikeses, vihmas kui ka tuules. Väga korraliku ja 
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tubli töö marsruudi ja rajalegendiga tegi sel 

korral Indrek Sirk. Kuigi kõik pöörded olid 

detailselt paigas ja igast ristmikust pilt, oli siiski 

võimalik mõnel õnnetul ära eksida. Sellest 

polnud muidugi suurt lugu, sest sõidurõõmu on 

sel juhul ju appi ruttavatel kaaslastel rohkem. 

Ringsõidul külastasime Atla mõisa, sealsamas 

mõisahoovil sai sel korral teoks ka Rinaldo 

regulaarsussõit ja näitus külarahvale. Sõitu oli 

kõrvalt jälgimas Karl Rinaldo poeg Rene Rinaldo 

isiklikult. Edasi viis tee läbi Juuru ja Ingliste Rapla 

keskväljakule. Raplas oli väljanäitust uudistamas 

suur rahvahulk, sest samaaegselt toimus seal 

Rapla Melu nimeline üritus. Edasi viis vihma 

trotsides tee Kodila ja Oelu kaudu Hagerisse, kus 

külarahva palvel tegime samuti väikese peatuse. 

Järgmiseks Pärinurme Väljaotsa talu 

puutööriistamuuseum ja sealt juba suund tagasi 

Kurtna laagriplatsile. 

Kuna tegu oli 35. motokokkutulekuga, sai sel 

puhul kokku pandud ka kokkutulekut käsitlev 

brošüür, kuhu sai sisse 120 osaleja rataste 

pildid. Viimane selline anti motokokkutulekul 

välja 1988. aastal. Lisaks piltidele sai sinna kirja 

ka erinevat infot toimunud kokkutulekutest, 

Kurtna mootorrattamuuseumi loomisest, Karl 

Rinaldost ja tema regulaarsussõidust ja veel üht-

teist talveõhtul lugemiseks. Loodetavasti ei jää 

see viimaseks Tempo Erinumbri väljaandeks ja 

tulevikus saab sel viisil erinevaid teemasid veel 

kajastada, mis muidu oleks liiga mahukad iga-

aastase Tempo ajakirja tarbeks. 

Väliskülaliste tagasiside oli hea ja korraldaja 

seisukohalt oli seda hea kuulda. Kahjuks rikkus 

seda pettumine laupäevaõhtuses toitlustamises 

ja ühe majutushoone seisukord. Positiivset 

tagasisidet oli õnneks rohkem kui negatiivset ja 

vanasõna, et tagantjärgi on kõik targad, ei anna 

suurt midagi. Iga üritus on erinev ja igast 

kogemusest tuleb meil kõigil õppida, et asju 

paremini teha. 

Uudistada sai mitmeid huvitavaid rattaid, mida 

igal aastal ei näe ja suhelda toredate 

rattaomanikega. Järgmisel aastal on plaan kolida 

kokkutulekuga lõuna poole, Otepää lähistele. 

Unic-Moto juhatuse poolt tänusõnad kõigile 

osalejatele ja loomulikult kõigile, kes 

korraldusele ühel või teisel moel kaasa aitasid!

Kohtumiseni XXXVI motokokkutulekul Otepää 

Moto 2023, mis toimub 7.-9. juulini 2023!

Andrus Lüüding
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Rally Star karikas Alex Obymaha (Leedu), 

PMZ A750 Sport, 

TIZ BN1000

Restaureerimiskonkurss kuni aastani 1945

I koht Igor Sumihhin (Unic-Moto), 

BMW R17 (1936)

II koht Arve Hofstad (Norra), 

Indian Chief (1937)

III koht Mindaugas Mozuras (Leedu), 

NSU 501OSL (1936)

Restaureerimiskonkurss 1946-1969

I koht Olegs Genovas (Leedu), 

BMW R35 (1948)

II koht Silver Otterklau (Eesti), 

Piaggio APE (1958)

III koht Adam Lewandowski (Poola), 

Junak M10 (1960)

Restaureerimiskonkurss 1970 ja uuem

Parim Jaanus Lüüding (Unic-Moto), 

CZ380 kross (1973)

Restaureerimiskonkurss militaarrataste 

klassis

I koht Vitalik Sinevic (Läti), 

IMZ M73 (1944)

II koht Anatoli Metus (Unic-Moto), 

Zündapp KS750 + haagis (1942)

III koht Aleksejs Popov (Läti), 

Zündapp KS600 (1940)

Parim külgkorv kuni 1945 

Ivar Lindla (Unic-Moto), 

Indian Four 442 (1942)

Parim külgkorv 1946 ja uuem 

Aleksands Ziemelis (Läti), 

URAL M-62 (1962)

Kõige ilusam tsikkel

Igors Sazonics (Läti), PMZ A750 (1935)

Parim säilinud ratas

Andrej Silin (Läti), IMZ M53 (1953)

Täpsussõit Rinaldo rändkarikale

I koht ja rändkarikas – 

Riho Tarbe (Unic-Moto), ajavahe 0,1 s

II koht Jaan Ott (Unic-Moto), ajavahe 0,21 s

III koht Roberts Ramba (Läti), ajavahe 0,32 s

Vanim juht + ratas

 Juris Ramba (Läti), Rex/JAP (1913) – 

kokku 180 aastat

Noorim juht 

Kaarel Järviste, NSU 250OS (1942)

Vanim osaleja 

Simo Nieminen (Soome), 

Rudge Silverface Special (1933)

Omal sõidul kaugemalt tulija 

Olivers Pukins (Läti), KMZ K750 (1962) – 

380 km

Kaugeimad osalejad 

Perly Hofstad (Norra) 

Indian Sport Scout (1936) 

Arve Hofstad (Norra)

Indian Chief (1937) 

Suurim ebaõnnestuja 

Kalevi Juutinen (Soome), 

Calthorpe Ivory K4 (1936)

Hea restaureerimistöö eest 

Reigo Vilu, JAWA Land Patrol (1969)

Risto Tamm, Indian Four (1938)

Eva Marta Ojamäe, 

    Honda CB125 Twin (1980)

Kaarel Järviste, NSU 250OS (1942)

Richard Eesmaa, BMW R71 (1938)

Juhan Laansoo, KMZ K750 (1965)

Tänukirjad klubidele

VMPK – Veteraanimoottoripyöräklubi 

(Soome)

Rotor (Poola)

AAK – Antiko automobilu Klubs (Läti)

Stjørdal Veteran Motorsykkel Club (Norra) 

Nurmijärven Wanhat Masiinat (Soome) 

lisaks said tänukirja osalejad Leedust ja 

Rootsist.

Kurtna Moto 2022 jagatud auhinnad ja autasud
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MotoNostalgia toimus seekord 
Audru ringrajal

juuli

24.

Kuues rahvusvaheline koguperefestival 

MotoNostalgia toimus 24. juulil 2022 Pärnus 

Audru ringrajal, mis andis väga hea võimaluse 

tuua rajale klassikalised ringrajamootorrattad. 

Võistlejad olid Eestist ja Soomest, kokku neliteist. 

Seejuures esikolmikus käis väga kõva lahing, aga 

lõplik esimene ots märjal rajal oli Peeter Koval 

12:16.588, Hannes Soomer 12:16.727 ja Enno 

Puu 12:16.866 - kõik ajad jäid ühe sekundi sisse! 

Esimest korda osalesid ka krosskardid. Eelduste 

kohaselt ei ole asfaltrada just nende jaoks, 

sellegi poolest oli kartide jõudemonstratsioon 

vaatemänguline. Oma tavapärasest rollist astus 

välja MotoNostalgia päevajuht Erkki Sarapuu, 

kes hüppas kõhklemata kardi rooli.

Vahepeale jäi ennustusvõistlus, kus rajale läksid 

Iž Jupiter kart, piloot Silver Sukles, ning ringraja 

mootorratas Iž Jupiter Andres Jaanisoo 

juhtimisel. Kahjuks rada oli vihmast märg ja eelis 

jäi kardile, seega seekord võidutsesid Silver 

Sukles ja kart.

Ka see aasta ei jäänud vahele murutraktorite 

võidusõit ja loomulikult põhiosa, igamehe 

võistlused erinevates klassides. Liitsime ka oma 

programmi Rivare Cup võistluse, kus osalesid 

ainult Iž350 ja Iž49 mootorrattad. Tänud 

korraldajale Ivar Vaaderpassile. 

Paraku 2023. aastal oleme otsustanud 

MotoNostalgia korraldamise jätta vahele seoses 

segaste aegadega majanduses ja 

korralduskulude väga suure tõusuga.

Marko Pettai

MotoNostalgia korraldaja
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Saigi pärast koroonapausi teoks rahvusvaheline 

Jndian Rally 2022 Hollandis, Borculo asunduses. 

Võõrustajaks seekord kohalik Hollandi 

Indianiklubi Indian Motorcycle Club Nederland. 

Siinkirjutajale oli see esimene Indiani välismaine 

üritus. Muidugi võib kõike ette kujutada, kuid 

reaalselt kohapeal sellest kõigest osa saades on 

ikka emotsioonid laes. Kohapeale sõitsime Ivari 

bussiga - kolm inimest ja kaks ratast, 2200 km 

Hollandisse ja teist samapalju tagasi. Kuna 

minibuss seab omad piirid, olid Ivar ja Ave Lindla 

Chief 1947. aasta soolorattaga ja Sulev Scout 

sõjaindianiga, Indian 741.

Holland tervitas meid mõnusa suviselt sooja 

ilma ja talumeeste protestiaktsiooniga. Nimelt 

oli otsustamisel rohepiirangud põllumeestele, 

mis maarahvale mitte ei meeldinud. Sealne 

protestiväljendus oli kõikjal nähtav, nimelt olid 

riigilipud osalt heisatud tagurpidi.

Esimeseks peatuseks oli Hollandis Raalte 

Ameerika mootorrataste muuseum. Oli seal 

haruldusi ja iludusi. Mul vedas, eestikeelsed ja 

väga pädevad selgitused ning kommentaarid 

olid kõik Ivari näol olemas. Samas muuseumis 

oli ka mootorrataste taastamis- ja 

restaureerimistöökoda ning vanamootorrataste 

ja juppide pood. Kui kellelgi plaan Hollandisse 

reisida, siis see on põnev peatuspaik. Samas 

kõrval ka hotell ja kõik muu, mida reisipeatuseks 

vaja.

Järgnevaks suur Indian Rally laager Borculos, 

melu ja sõit. Rattaid oli 320 ja külastajaid 350. 

Laager oli kahel kõrvuti paikneval staadionil. 

Kogu alal telgid, haagissuvilad, vanad Indianid 

ning teisedki väärikad. Oli sel ka paar Harleryd ja 

kaasaegset BMW ratast näiteks. Inimesed 

ülimalt sõbralikud ja seltsivad, mõnus seltskond 

ja mõnus õhkkond. Platsilt ei puudunud ka 

müügiletid, kus pakuti head ja paremat, näiteks 

Rahvusvaheline Indian Rally 
2022 Hollandis

juuli

29.-31.
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vahapaberi originaalpakendis laagrid, releed ja 

muud sarnast kaupa. 

Platsiüritusena oli Indian Scout mootorrataste 

näitus, sama mark sellises koguses! Väga äge 

elamus ja vaatamine. Näituse idee meenutas 

mulle koheselt läinud suvist R35 mudeli 

erinäitust Tartus. Väljapanekul olid Scout selle 

algusest 1920 kuni 1953, mil Indian Motorcycle 

Company lõpetas tegevuse. Kuna rattad olid 

rivistatud aastate kaupa, siis oli ilmekalt näha, 

kuidas suurte sõdade järgsed aastad olid tühjad. 

Ilmselt ei olnud võimalusi kaugelt 

Ameerikamaalt rattaid osta ja Euroopasse tuua. 

Publiku lemmikuks valiti mitte üle värvitud ja 

taastatud ratas, vaid superhästi säilinud Indian 

Scout (1920).

Sõit oli üllatus

Hollandis ju kõik väga tasane maa ja põldude 

vahel, mõtlesin, et mis seal ikka nii põnevat olla 

saab. Kuid oh ei! Hollandlased on säilitanud uute 

ja kiirete teede ehitamise kõrval oma vana 

teedevõrgu ja kasutavad seda mingis mõttes 

kergliiklusteedena. Teed osalt kaetud vana 

sillutisega, kuid enamasti asfalteeritud. Teid 

palistavad põlispuude alleed ja tee kulgeb ikka 

ühe talu juurest teise juurde. Vanad hooned ja 

hoonetekompleksid on säilitatud ja hooldatud, 

vanad punased kivikatused, täielik idüll. Teede 

laiuseks enamasti 3-4 meetrit, nii et autodega 

kohtumisel võetakse tee äärde taskusse ja 

lastakse teine liikleja mööda. Samal teel autod, 

kaherattalised ja jalakäijad, koerajalutajad. 

Kõigile jagub teed, kui oled viisakas ja arvestad 

teistega. Põhiliseks liiklusvahendiks sellistel 

teedel olid loomulikult jalgrattad. Oli ikka 

hämmastav küll, ei mingit arrogantsi ja õiguse 

näitamist. Sõida ja ole salliv.

Ja veel sõidust selle külje pealt, et mida head 

võiks sealt koju kaasa tuua. Kogu ürituse 

korralduses oli paljut, mida Eestis saaks 

kasutada. Osalemistasu on üks summa, mis 

tervikuna katab kõik kulu, on kus olla, sõita ja 
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mida süüa. Osalejaid oli palju, seega start ja 

sõitmine oli iga sõitja või sõpruskonna enda 

otsustada. Trassil liikumiseks on teede ääres 

enne ristmikke märgid, ruut vasakule, ring 

paremale ja kolmnurk otse ja peale ristmiku 

ületamist kolmnurgaga kinnitus oled õigel teel. 

Lõpuks olime kõik laetud positiivsete 

elamustega, on, mida meenutada. Lugejal 

soovitan kindlasti tutvuda pildimaterjaliga Unic-

Moto kodulehe ajajoonel ja Youtube kanalil.

Indiani sõbrad jäävad ootama järgmist 

kokkutulekut ja suurt sõitu, mis loodetavasti 

saab toimuma Norra Kuningriigis 2023. aasta 

suvel. Eestiski on mitu ratast koostamisel, 

loodame siis ka meilt rohkemat osavõttu.

Sulev Ojamaa
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Vanatehnikapäev Kuimetsa 
Krossirajal ja VIII Tähesõit
Vanatehnika ei ole enam ammu kõigest hunnik 
vanarauda, vaid ebakindla aja kõige turvalisem 
valuuta. Ainult üks investeerimisobjekt võib 
kujuneda elus veel tulusamaks – hea panus 
tugevasse sõprusesse. Täpselt sellist panust saab 
igaüks anda Kuimetsa Vanatehnika Päeval. 

Seekord toimus vanatehnikapäev 6. augustil 2022. 
Kuimetsa motomaailma tulid kokku legendaarsed 
masinad, vanatehnikafännid juba kaheksandat 
korda. Toimus Kuimetsa-Kaiu-Kuimetsa Tähesõit ja 
vanade krossikate sõit. Päeva lõpetuseks vajutas 
bassi ja nostalgia põhja ansambel Vennaskond! 

Kuimetsa Vanatehnika Päeva pealtvaatajad 
haaratakse ajaloorännakusse, kus oma silmaga 
saab näha erinevate aastakümnete masinaid. Päev 
pakub nostalgiahõngu vanemale generatsioonile 
ning üllatust, hämmingut ja silmailu noorematele.

Gerli Ramler
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Sai sel aastal lätlaste autoklubi 50. Verstapost 

tähtis, vahepeal isegi riigikord vahetunud, 

ühiskondlikud hoiakud uperpallitanud, kriisid 

üle elatud. Vaatamata kõigele on jõutud, nagu 

öeldakse, täisikka. Võtsid siis lõunanaabrid asja 

käsile ja korraldasid aastapäeva auks viimaste 

aegade suurima automotoürituse. Nimeks panid 

AAK 50 – Riga Retro 2022. 

Registreerimislehele kogunes erinevate 

kategooriate vanasõidukeid kokku 360, nendest 

mootorrattaid 20. Kohe algatuseks tasub 

mainida, et tegelikult osales mootorrattaid peale 

eestlaste veel ainult paar-kolm sõiduriista Lätist. 

Mujalt väljastpoolt Lätit mootorratastel osalejaid 

ei olnud. Seega, põhiseltskonna mootorrataste 

poolelt moodustaski eestlaste esindus.

Iseenesestmõistetavalt ei saanud sellise ürituse 

info jääda tähelepanuta ka Unic-Moto liikmetel. 

Retroürituse registreerimisnimekirjast paistis 

kohe alguses välja, et mootorrataste pool kipub 

vägisi autode kõrval lahjaks jääma. Otsustasime 

siis kaheksast tsiklist koosneva grupiga sõita 

motopoolt toetama. Kuid mitte ainult. Et kui 

juba minna, siis üritada lüüa korraga mitut 

kärbest. Peale AAK juubeliüritusel osalemise 

otsustasime minna päev varem, siis reedel, teha 

väikene ring Cesise (eestlastele end. Võnnu) 

linnas, külastada ühtlasi ka Aleksei Popovi poolt 

hiljuti valminud motomuuseumi.

Osalejad olid Aivar Michelson - Horex T6 SV 

(1937) Aivar Palk - DKW SB 500 (1938), Avo 

Kompus - Zündapp K350 (1936), Heik Reitel - 

BMW R75/7 (1977), Raivo Raamat - Yamaha RD 

250B (1975), Rasmus Eermaa - IŽ Planeta (1963), 

Sulev Ojamaa - Indian 741 (1941), Urmas Teearu 

- HD 32V (1932). Igaks juhuks (aga tegelikult läks 

seda ka tarvis) põristas taga järelkäruga 

saateauto, juhiks Vello Reingold. 

Kuna Riiga Tallinnast päris jupp maad, siis 

otsustasime, et veame oma sõiduriistad 

haagistel Läti piirile veidi lähemale. Nii 

maandusime umbes 30 kilomeetrit enne Valga 

piiripunkti, laadisime tsiklid haagistelt ja 

kaubikutelt maha ja edasi liikusime juba nagu 

öeldakse, „omal jalal“. Tõe huvides peab siiski 

mainima, et Aivar alustas oma Horexiga sõitu 

siiski Tabiverest, veeres Nõo lähistele Sulevi 

august

13.

Kuidas vanamootorratturid 
Riias Aleksei Popovi vastavatud 
muuseumis ja  lätlaste antiikautoklubi 
AAK 50 juubeliüritusel käisid



Eesti Vanamootorrattaklubi „Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2022

4 35

juurde ning sealt jätkasid koos, Sulev Indiani ja 

Aivar Horexiga. Kohtusime keskpäeval 

Valga/Valka piiripunktis. Põgus kaubandustrett – 

võite kolm korda arvata, millisesse kauplusse. 

Siis uhkelt edasi. Ilm nagu tellitult 

päikesepaisteline, tsiklisõiduks täpselt paras – 

mitte üleliia palav ega ka külm.

Valisime natukene väiksema liiklusega 

marsruudi, sõitsime Cesisesse mööda trassi A3 

ja P20. Pärast paaritunnist sõitu, mil tõrgeteta 

kulgetud esimesed sadakond kilomeetrit, 

hakkasidki paistma esimesed Cesise majad. 

Valitud teekond Valkast Cesisesse läbib 

põhjapoolse Lätimaa looduslikult väga kauneid 

piirkondi. Pealegi pole teed liig sirged ega kiired. 

Just mõnusad vanamootorratastega 

põristamiseks. Liiklustihedus, kui just mitte 

ületähtsustada paari end „maanteede 

peremeheks“ pidava rekkajuhi käitumist, 

vanatehnikale enam-vähem sobiv. 

Kokkuleppekohaselt kohtume linna piiril meid 

juba ootavate lätlaste Maris Vigantsi ning Peteris 

Sergisega. Maris on unic-motolastele tuntud-

teatud mees, viimastel aastatel osalenud pea 

kõikidel Eestimaal toimunud vanatehnika-

sündmustel. Peteris on samuti, eriti Lätimaal, 

tuntud legendaarse auto- ja motomehena. 

Praegusel ajal tegeleb tipptasemel mootorite ja 

jõuülekannete restaureerimise/remondiga. Kel 

huvi, võib võtta ühendust.

Käepigistused ning seejärel, kuna aeg niikaugel, 

paras aeg minna lõunasöögile. Maris ja Peteris 

olid selleks juba varakult reserveerinud meile 

kohad baaris nimega GVENDELOKA. Väga kena 

koht, head söögid, tipptasemel teenindus. Julgen 

soovitada. 

Lõunalauas, kui esimene nälg kustutatud, 

vahetame tänusõnad, mõned meened ning siis 

võtab Peteris meid järgi ning teeme oma 

sõiduriistadega tutvumisringi Cesise kesklinnas. 

Pälvisime harjumatut müra tekitava, suitseva 

killavooriga parasjagu linnarahva tähelepanu. 

Isegi üks politseipatrull lehvitas.

Ent aeg ei peatu

Kell kisub kolmandat tundi, minna aga Riiga 

Aleksei Popovi muuseumisse veel pool maad. 

Oma sadakond kilomeetrit. Maris liitus meie 

seltskonnaga ning edasi on grupis mitte enam 

kaheksa, vaid juba üheksa kaherattalist. 

Hüvastijätt Peterisega, kes jäi meile linna piiril 

järgi lehvitama ning siis Riia peale. 

Kusagil kella kuue paiku kohtusimegi Riia 

ringteel meid juba ootava Aleksei Popoviga, kes 

võttis sealt meid oma Zündapp K800-le sappa. 

Peagi lülitasime oma mootorid välja juba Aleksei 

koduhoovis, vastvalminud muuseumi ees. 

Muuseum oli oma ekspositsiooni põhjalikkuselt, 

mitmekesisuselt ning väljapaneku süsteemsuselt 

muljetavaldav. Ka Aleksei peaaegu 

kahetunniseks kujunenud väljapanekute esitlus 

võttis tummaks. Seda eriti omaaegse NSVL 

Kremli eskortmootorrataste ja Saksa 

Zündappide kollektsiooni, Riia jalgratta- ja 

mootorrattatehase toodangu tutvustamisel. Ja 

veel kõikvõimalikud tarvikud, eksponeeritud 

mootorid, eritingimustele vastav sõiduvarustus, 

kirjalikud ürikud, logod ja isegi muuseumiks 

ehitatud hoone fassaadi arhitektuurne, 

omaaegset Riia jalgrattatehase hoonet matkiv 

lahendus väärib ülimat tunnustust. 

Kell aga tiksus ikka halastamatult edasi. Polnud 

pääsu, tuli hakata lahkuma. Vahepeal olid 

meiega liitunud ka Vahur ja Indrek Sirk. Enne 

lahkumist veel Alekseile nii Unic-Moto kui ka 

Indreku kaudu Eesti Vanatehnikaklubide Liidu 

nimel tänusõnad, meened. 

Nüüd siis Aleksei juhtimisel koos Vahuri, Indreku 

ning mõistagi ka Marisega mõne kilomeetri 
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kaugusel asuvasse õhtusöögiks reserveeritud 

restorani. Õhtusöök nagu ikka, lisaks mõnus ligi 

paaritunnine vestlusring. Arutelud Läti ja Eesti 

vanatehnikaklubide ja muude 

restaureerimisteemalist tegevust puudutavatel 

ja tehnilistel teemadel ning nagu ikka, ka kõigest 

muust.

Jällegi peab ütlema, et aeg lippab heas 

seltskonnas märkamatult. Kuidagi järsku oli 

pimedus käes, kellaaeg ka juba päris kaugel. 

Jällegi vedas Aleksei meie tsiklirivi Riia 

Motomuuseumi juurde. Sinna, valvatud 

parklasse, saime jätta end sel päeval 

kiiduväärselt ülal pidanud sõiduriistad. Ise 

lähedalasuvasse hotelli. 

Ja algaski pidulik Riga Retro 

Laupäeva hommik, päikesepaisteline. AAK 50 

Riga Retro 2022 ürituse hommikupoolik kujunes 

sisutihedaks. Registreerimine alates 9st, 

stardiajaks määratud kell 12. Tarvis veel jõuda 

juua hommikukohv, seada sõiduriistad 

stardivalmis, tankida, kontrollida õlid ja tuhat 

muud asja.

Poole kaheteistkümne veel stardieelne foto ning 

mingil ajal veidi peale kella kahtteist kõlas info, 

et nüüd siis minek. Seepeale kõik osalejad, kes 

kuidas, panid Valmiera suunas ajama. Nii ka 

meie oma motoseltskonnaga. Nagu eespool 

tähendatud, koosnes motoseltskond põhiliselt 

meie grupist, paar-kolm tsiklit peale. 

Teekond kulges Eestist tulnud motomeestele 

üldiselt edukalt, kui arvata välja minu sõiduriist. 

Veidi üle poole tee Valmierani läbitud, lendas 

igavest suure pauguga pealt minema 

süüteküünal – keere andis järele. Pauk oli nii 

kõva, et minu ees ja taga sõitjatest olid ühed 

pärast kohalejõudmist arvanud, et ilmselt lõhkes 

kumm või, et sellise kärakaga pidi küll vähemalt 

väntvõll mootorist välja lendama. Midagi, ratas 

kärusse ning teiste sabas edasi.

Teekond läbis kõigepealt Valmiera linna, kus 

näidati pidulikku voori linnarahvale. Edasi mõne 

kilomeetri kaugusele Kocēnise asulas asuva 

Kokmuiža kompleksi. Mõisahoovil viidi läbi 

ürituse n-ö pidulik osa. Algas pikkade-põhjalike 

sõnavõttude ja kiidusõnadega, millest meie 

mitte muhvigi aru ei saanud. Lätlased on, nagu 

paistis, seaduskuulekad, täidavad 

kõrvalekaldumatult keeleseadust, muid keeli 

peale riigikeele oma territooriumil ei kasutanud. 

Eesti esindajad Tiit, Indrek ja Sulev muidugi 

tänusõnade esitlusel keeleseadusest ei 

hoolinud. Väljendusid keeles, millest nii meie kui 

ka kohalik rahvas selgust võis saada.

Järgnes pidulik juubelitordi söömine koos 

klaasikese vahuveiniga. Kuna ööbimine oli meil 

reserveeritud mõne kilomeetri kaugusel 

Valmiera linnas, siis otsustasime enne 

šampuseklaaside kõlistamist oma sõiduriistad 

hotelli parklasse ära viia. 

Tagasi jõudes avanes pilt, kus pidulik osa 

lõppenud ja rahvas juba mõne aja eest laiali 

hajunud. Tordi ja vahuveini pakkujad aga veel 

kohal. Olid teised rõõmsad, et keegi ikka veel 

tordi- ja šampusemaias. Üle poole tordi ja 

mõned kastid vahuveini ka veel alles. Kukkuski 

siis nii välja, et ankurdasime end kohe oma 

tunnikeseks veini-tordi laua äärde. Arenes 

pakkujatega mõnus vestlusring ja peab ütlema, 

et torti kulus parasjagu, eks siis seda 

vahuveinigi… Pärast veel kuulasime mõisapargis 

kontserti ja sellega siis see päev ka lõppes. 

Järgmisest, pühapäevasest päevast peale 

kojusõidu midagi erutavat rääkida nagu polegi. 

Õhtuks kõik kenasti kodudes.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et AAK 50 

juubeliüritus oli siiski orienteeritud põhiliselt 

autodele. Organiseerimiskunstil on ka ehk 

natukene veel arenguruumi. Meile oli reis, siis 

Cesise külastus, Aleksei Popovi motomuuseum 

ja lõpuks AAK 50 Riga Retro 2022 igati 

meeleolukas, mäletamist vääriv käik. 

 

Avo Kompus  
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Läti vanatehnikaharrastajad on meile 
juba pool sajandit olnud nii 
eeskujuks kui ka konkurentideks
Vanatehnikaliikumise sünniajaks Eestis on 1966. 

aasta, kui Tartumaal Mäksal autojuhtide päeval 

korraldati ka vanade autode paraadsõit. Tollal 

ALMAVÜ egiidi all tegutsenud autojuhtide klubi 

liikmete seas oli mitmeid vanaautode 

harrastajaid. Üheülbalises sarnaste autode 

tootmisele keskendunud ning muule maailmale 

suletud totalitaarses riigis oli iga „välismaal“ 

valmistatud auto ja mootorratas põnev 

vaheldus. Kuna transpordivahendite 

kättesaadavus oli kehv, siis hoiti iga sõidukit 

võimalikult kaua elus. Nii kaua, et vahel ehitatigi 

sõiduk üles „numbrist ja ämbrist“ või oli algsest 

sõiduvahendist säilinud vaid dokument. 

Ühistegevus oli Nõukogude Liidus väljaspool 

kommunistlikku parteid üldiselt taunitud ning 

tänapäevases mõttes ühistest mõttekaaslastest 

klubi asutamine mõeldamatu tegevus. Nii otsiti 

lahendusi läbi olemasolevate 

katusorganisatsioonide. Eestis oli selleks 

ALMAVÜ ning hiljem AUTOM. 

Kui eestlastena tunneme uhkust selle üle, et 

meil on dokumenteeritud esimesed vanade 

autode paraadid Mäksas, siis ajaloolise tõe 

huvides tuleb tunnistada, et esimene 

vanatehnikaklubi Nõukogude Liidus loodi meie 

lõunanaabrite juures Lätis. Sünnikuupäevaks on 

03.10.1972 ning organisatsiooni nimeks sai 

Latvijas Antiko Automobilu Klubs. Kuigi jäme ots 

oli automeeste käes, siis koondas see ka 

motomehi. Esimese kokkutulekuni jõuti 1973. 

aastal, 31.08.1975 toimus see juba 

rahvusvahelisena – osavõtjaid oli üle kogu 

Nõukogude Liidu, sealhulgas palju eestlasi. See 

üritus lükkas käima nii mõnegi klubi ka teistes 

liiduvabariikides, sealhulgas Eestis. Teame, et 

04.10.1975 kogunes ajakirjandusmaja saali 93 

inimest ning Automi klubi Unic 

asutamiskoosolekul 31.01.1976 oli juba üle 200 

huvilise. 

Lätlased on meile nii eeskujuks kui ka 

konkurentideks olnud juba pool sajandit. 

Vanatehnikaliikumine arenes pöördelistel 

90ndatel meil ja Lätis veidi erinevalt. Kui lätlased 

said 2022. aastal tähistada järjepidevalt 

toiminud klubi 50. sünnipäeva, siis Eestis suleti 

klubi Unic organisatsioonina 1994. aastal ja selle 

endised liikmed asutasid uued klubid. Inimesed 

ja põhimõtted olid suures osas samad, kuid 

juriidiliselt ei saa ükski Eesti vanatehnikaklubi 

lugeda end klubi Unic õigusjärglaseks. Meie 

kireval vanatehnikaklubide maastikul on 

kümneid ühendusi, neist 12 ametlikult 

registreeritud MTÜ-d on Eesti Vanatehnika 

Klubide Liidu liikmed. AAK tegutseb Lätis 

üleriigilise ja selgelt monopoolse 

vanatehnikaorganisatsioonina. 

AAK on tihedalt seotud Riia 

Mootorimuuseumiga. Algselt klubile ehitatud 

muuseum oli ainulaadne Nõukogude Liidus ning 

sellesarnast Eestisse luua ei õnnestunudki. Siingi 

oleme oludest tingituna teise lahenduse valinud 

– ühe suure riigimuuseumi asemel on Eesti 

mitukümmend väiksemat erakollektsiooni, 

millest mõned küünivad eksponaatide arvult 

konkurendiks ka Riia Mootorimuuseumile. 

Eesti vanasõidukite esindus üritusel oli 

võimas 

Kuna muud vanatehnikaühendused Lätis väga 

tooni ei anna, siis tutvustame AAK struktuuri. 

AAK jaguneb ametlikult neljaks sektsiooniks – 

vanamootorrataste sektsioon, tehnikasektsioon 

(sisuliselt Nõukogude Liidus valmistatud autode 
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harrastajad), Youngtimerite sektsioon ja 

sportsektsioon.

 Tempo lugejale pakub kõige rohkem huvi 

kahtlemata vanade mootorrataste sektsiooni 

tegevus, kuid siin tuleb tõdeda, et Läti 

kuulsamad ja aktiivsemad vanamootorratta-

harrastajad on erinevatel põhjustel end selle 

tegevusest taandanud või osalevad seal kriitiliste 

oponentidena. See on kurb olukord, millele 

lähiajal ei paista ka lahendust tulevat, kuna 

tegemist mõjukate inimeste omavahelise isikliku 

leppimatusega. Võib-olla leevendab seda 

generatsioonide vahetus või valivad ka lätlased 

mitme klubi tee, kus taas ollakse laua taga 

võrdsete partneritena. 

Sisemised vastuolud ja enesekriitika puudus 

paistis välja ka klubi 50. juubeli tähistamiselt. 

Kuigi püüdsime juba varakult selgitada välja 

programmi ja ootust külalistele, siis tuli selles 

osas teha ise otsused. Eesti harrastajate ühtsuse 

olulise verstapostina tuleb tänada vanamootor-

rattureid, kes lõpuks olidki AAK 50. sünnipäeva 

põhimõtteliselt ainsad vanamootorrattad. Saime 

uhkusega tõdeda, et Eestis peetakse lugu igast 

vanatehnikaharrastajast. 

Eestit esindanutest tuleb veel esile tuua ainsat 

kokkutuleku bussi, mis saabus Tartust koos 

LEVATEK-i delegatsiooniga. Ja ajaloolise mälu 

hoidmiseks osales Eestist ka kolm sellist enne 

suurt ilmasõda valmistatud autot, mis olid 

osalenud juba Nõukogude Liidu ajal 

vanatehnikakokkutulekutel, nende seas ka 

esimesel AAK korraldatud rahvusvahelisel sõidul 

1975. aastal osalenud DKW auto. Neist kolmest 

(lisaks veel Steyr 120S ja Adler Trumpf) kaks on 

käesolevaks ajaks taastatud originaalseks ning 

saanud kõrge tunnustuse musta numbri näol, 

kuid kolmas oli näidiseks selle kohta, milliste 

masinatega neil kaugetel aegadel näitustel käidi. 

Tiit Taltsi poolt 1982. aastaks valminud Adleril on 

originaalist põhimõtteliselt säilinud vaid 

kerekuju ja auto on täpselt sellises 

komplektsuses ja seisukorras nagu 1982. aastal. 

Juba mõnda aega arutatakse tõsiselt, kas 

sellised NIA-d (lühend sõnadest „Nõukogude 

Inimese Auto“) võiksid ka mingitel tingimustel 

saada vanasõiduki tunnustuse, kuna 

iseloomustavad meie ajalugu ning enam kui 35. 

aasta tagust aega. 

Kogunemine Riia mootorimuuseumi hoovil on 

alati meeleolukas, kuid sellega ka positiivsed 

meeleolud piirdusid. Eestis juba harjumuseks 

saanud marsruudikaart algas muuseumist 100 

kilomeetri kaugusel Valmieras ehk igaüks pidi 

omapäi ja enda otsitud trassil leidma tee 

Valmierasse ning mitte selle Riia-poolsele piirile, 

vaid teisele poole Valmierat. Teadlikumat 

lätlased laadisid oma eriti vanad autod ja 

mootorrattad kohe haagistele, eestlased aga 

läbisid kogu vahemaa ja muuhulgas lõigu 

mööda Riia-Pihkva maanteed omal käigul, teiste 

seas näiteks Üllar Suvemaa oma 1921. aastal 

valmistatud Ford T-l. 

Õpetlik oli ka see, kuidas ajakavast mittekinni-

pidamisel tekib palju segadust. Ja kõrva taha sai 

pandud endale tulevaste kodumaiste kokku-

tulekute jaoks tarkus – kui on kutsutud või 

saabunud külalised välismaalt, siis peab 

kindlasti neile määrama kontaktisiku, kes 

selgitab ajakava, programmi ja üldse toimuvat. 

Seekord oli kogu eeskava läti keeles. Lõpuks 

toimus ka osalejate autasustamine, kuid seekord 

ei leidnud ükski väljastpoolt Lätit saabunud 

osaleja äramärkimist. Kui Eestist ei oleks kohal 

olnud 31 ekipaaži ja sellele vastavalt vähemalt 

topelt niipalju inimesi, siis oleks üsna kurb 

olnud. Püüame tulevikus oma külaliste suhtes 

olla külalislahkemad. 

Indrek Sirk
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20. august on üks olulisemaid tähtpäevi Eesti 

jaoks. Sellel päeval heisatakse Eesti lipp, 

tähistamaks riigi taasiseseisvumispäeva. Lisaks 

lipu heiskamisele on tähtsa päeva tähistamiseks 

erinevaid võimalusi. Loo autoril oli kolmandat 

aastat õnn tähistada seda päeva eriti toredasti – 

tsikli korvis. Nimelt pühivad 20. augustil kümned 

külkaomanikud üle Eesti (ja kaugemaltki) enda 

külgkorviga mootorratastelt tolmu, löövad ratta 

läikima, krabavad naise, lapsed korvi ja 

kogunevad Paides, et õnnitleda Eestit 

omapärasel viisil – külgkorvmootorrataste 

paraadsõiduga.

Paraadsõiduks, mis toimub marsruudil Paide-

Türi-Taikse, koguneti ka sellel aastal 

traditsiooniliselt Paide keskväljakul, kus 

rattaomanikud said võimaluse uudistajatele 

presenteerida mõnusa päikese käes peesitavaid 

kolmerattalisi. Uudistajaid oli palju ja igas 

vanuses ning korve oli samuti palju, igas 

vanuses, ilus ja seisukorras – 

kolmekümnendatest aastatest tänapäevani. Üks 

ratas uhkem kui teine, omanikest rääkimata. Mis 

aasta ratas, kust said, kuidas said, kas originaal... 

Omanikud on igati varmad enda ainulaadsest 

sõiduriistadest pajatama – küsi ainult.

Pärast väljanäitust liiguti saateautode juhtimisel 

ühes kolonnis läbi Türi Taikse poole. Selleks, et 

pikk kolonn koos püsiks ja sõit võimalikult sujuv 

oleks, oli Türi motoklubi Alempois MC 

organiseerinud ringteedele ning ristmikele 

liikluskorraldajad. Liiklus oli küll häiritud, kuid 

autojuhid olid sellest hoolimata naerusuised, 

sest 100+ külgkorvmootorratast ühes rivis on 

vaatepilt, mis tõsisemagi näo naerule kisub. 

Seda lõputuna näivat rivi oli ka teede äärtele 

tervitama tulnud igas vanuses publik, kes 

varustab end selleks otstarbeks sini-must-

valgete lipukestega, mida rõõmsalt mööduvale 

kolonnile lehvitatakse. Ja ega kolonnis sõitjad 

kadedad ole – signaalid on nendel ratastel 

vägagi korras. Kes tervitamiseks tee äärde 

tulekuga hiljaks jääb, saab tunda kolonnist õhku 

jäänud nostalgilist bensiini ja kõrbenud õli 

aroome.  

Taikses katsusid võistlustel rammu nii rattad kui 

ka nende omanikud – peale enda ja rataste 

hädapärast putitamist loomulikult. Oli ka neid, 

Kuidas taltsutada külkat 
ehk EW 104

august

20.
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ainult tänulik olla, et heinamaa oli vähemalt 

niidetud ja mingid metsasihid ka olemas. Iga 

kord finišisse jõudes on minu esimene mõte, et 

rohkem ma seda pulli kaasa ei tee. Ja oh imet, 

järgmisel aastal avastan end jälle korvist, kiiver 

peas ja jalg ootusärevusest värisemas.  

Seda olen nende aastate jooksul mõistnud – 

külka fanaatik ei ole iseloomustus, vaid 

diagnoos. Ise mõned korrad külka roolis olnuna 

mõistan, et selle ratta taltsutamine on omaette 

kunst. Loodetavasti on see diagnoos päritav 

nendele väikestele inimestele, kes praegu, kiiver 

silmadele vajunud,  korvides istuvad. Sest mina 

tahan ka kunagi vanuigi, kui korvi enam ronida 

ei jaksa, minna neile tee äärde lippu lehvitama. 

Aitäh korraldajatele selle omapärase 

taasiseseisvumispäeva tähistamise traditsiooni 

ellu kutsumise ja külgkorvmootorratta 

elushoidmise eest!

Ülle Väina

kelle ratas vajas värskendusremonti juba teel 

Taiksesse. „Ikka juhtub,” mainis üks tee ääres 

külkat parandanud mees, lisades, et minge 

edasi, küll varsti järgi tulen. Nende ratastega 

tundub mulle kui kõrvalseisjale, et ega vajaliku 

remondiarsenalita kodunt naljalt välja minna ei 

saa, sest jupid ikka väsivad ajaga ja aega nendel 

ratastel on. Õnneks on, kuhu vajalik mahutada – 

selleks otstarbeks ongi ju korv, kuhu peale 

remonditarvete mahutad veel ka naise või lapse. 

Proovi sa sellist asja soolomootorrattaga!

Külka taltsutamiseks toimus pimesõit, rattaga 

tasakaalu hoidmine, muud osavusmängud 

nobenäppudele ja loomulikult orienteerumine 

või siis pigem külka off-road, sest selle sõidu 

orienteerumiseks nimetamine on ilmselgelt 

kõrvalseisja eksitamine. Õnneks ei ole nendel 

teedel üle 90 lubatud ja olgem ausad, paljude 

rataste jaoks on see ka lõppkiirus, mida 

maksimaalselt ära kasutati. Heinamaad ja 

metsad võtsid ka veidi hoogu maha – rõhk sõnal 

„veidi“, sest minul korvis istujana tekkis küll aeg-

ajalt tunne, et pigistaks silmad lihtsalt kinni ja 

tuleb, mis tuleb! 

Aga ei saanud, sest oli vaja kaarti lugeda ja õigel 

ajal korvist välja hüpata, et märk võtta. Jäi üle 



Eesti Vanamootorrattaklubi „Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2022

4 41

Kõige kiuste saime ikkagi kokku 
Järvamaal viiendat korda toimunud külgkorviga 

mootorrataste kokkutulek tõi kokku 

mootorrattaid üle Eesti. Kogunemine algas kell 

12 Paide Teatri- ja muusikamaja parklas, kuhu 

olid esimesed osalejad kohale tulnud juba kella 

11ks. Linnarahvas sai imetleda iludusi meilt ja 

mujalt kella 13ni, mil algas paraadsõit Türile. 

Sellel aastal osales 73 külgkorvi. 

Loomulikult oli teedeääres väga palju 

kaasaelajaid nii lippude kui ka plakatitega, mis 

annab kinnitust ürituse vajalikkusest. Sõit Türile 

kulges rahulikult ja päikest ning Eestimaa ilu 

nautides. Samuti andsime Türi linna rahvale 

võimaluse näha uhket vaatepilti, kui peatusime 

pooleks tunniks. Seejärel jätkus sõit sihtkohta 

Taiksesse, kus võttis meid vastu hulk rahvast.

Nagu kombeks, on Taikses alati hulgaliselt 

mänge ja tegevusi kõigile. Sel aastal oli meil ka 

lasteala, sai proovile panna nii ennast kui ka 

ratast, seda kõike väärikalt ja ratast rikkumata. 

Samuti külvasime võitjad üle auhindade ja 

karikatega. Suureks toeks meie üritusele on 

mitmed ettevõtted, tänu kellele on auhinnafond 

meil kopsakas. Kokkutuleku kogu pildigalerii ja 

videod on nähtavad Facebookis „Külgkorvid ehk 

Ew kokkutulekud” samuti „Ew104 ehk 104 

külgkorvi Järvamaal”. Oma panuse on juba mitu 

aastat andnud ürituse toimumisele ka Unic-

Moto. 

Suur tänu kõigile toetajatele ja osalejatele ning 

kohtumiseni 20.08.2023 kokkutulekul EW 105 

ehk 105 külgkorvi!

Tõnu Ehasalu

korraldaja
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august

20.

Pildikesi Pärnumaalt 
Mai alguses kannatas juba tsiklile hääled sisse 

panna ja nõnda saidki Aivar Palgi juures kokku 

IZ mootorratastega sõitvad tsiklistid.  

Ümbruskonnas tehti ka väike ringsõit, ühtlasi 

osaleti Maima Masinapäeval ja külastati 

lähedalasuvat Roodi mõisa.

Pärnumaa Vanatehnika Päev

Paljud kindlasti teavad ja on ka osalenud varem 

augustis Pärnus toimunud Konse 

Vanatehnikapäevadel. Muudatused on aga eluga 

paratamatult kaasas käiv nähtus ja nii tulebki 

end vastavalt oludele kohandada. Kuna senise 

näituseplatsi alale on kerkinud moodsad 

kortermajad, siis ruumipuudusel oli vaja 

üritusele leida teine asukoht.

Sobiliku asukoha otsinguil jäime peatuma 

Pärnust veidi Riia poole sõites Laadi külla. Ehk 

teisisõnu Reiu ristmiku ligidusse ehk veelgi 

täpsemalt Pärnamägede kohviku vahetusse 

lähedusse. Nimelt peab seal Pärnumaa 

Vanatehnika Klubi liige Alar Hunt oma perega 

talu, mida tuntakse ka kui Rokkiva Rebase kuuri 

kohviku asukohana. 

Uus asukoht tingis ka uue nime – Pärnumaa 

Vanatehnika Päev. Esimesed eksponaadid 

jõudsid kohale juba hommikul vara ja kohe 

leidus ka uudistajad. Peagi saabus ka teisi 

asjaosalisi. Samuti nii kahe, kolme kui 

neljarattalisi tsiklimootoriga sõiduriistu, mis 

vaatajatele välja pandi. Registreerimise juures 

käis suur sagin, ja nagu vanasti, moodustasid 

uudistajad kenasti järjekorra. Kõik kulges 

viisakalt, keegi ei trüginud ette, keegi ei 

lärmanud ja kõik mahtusid ära. Ruumi oli ju 

piisavalt. Hiljem kokkuvõtteid tehes saime 

tehnikaga osalejate arvuks 121 ja külastajate 

arvuks 745.

Loodetavasti oli vaatamist igale 

tehnikahuvilisele, alates puutöömasinatest ja 

statsionaarmootoritest, kuni traktorite ja 

autodeni.

Ega midagi, sadulasse ja kohtumiseni järgmise 

aasta augustis!

Tiit Talts

korrespondent Pärnumaalt



Eesti Vanamootorrattaklubi „Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2022

38 43

Tore reis Mannheimi 
vanatehnikalaadale
Tore reis Mannheimi laadale algas kolmapäeva, 5. 
oktoobri hommikul kell 6 Järve keskuse parklast. 
Reisijad võttis peale „kollane” buss, aga oh nalja, 
kui Leedus söömast tulles selgus, et tegelikult oli 
meie buss hall!

Bussireis on väga tore elamus: naljad, anekdoodid 
ja mälestused. Õpid oma klubikaaslaseid paremini 
tundma ja sõprus aina süveneb. Ööbimise ja söögi 
suhtes tegi kõigile teistele majutuskohtadele 
seekord silmad ette Poola, kus ööbisime Wrzesnia 
väikelinna lähedal kolmetärnihotellis Ignasiak. 
Saksa õllekultuuri suhtes olid ootused seevastu 
suuremad. Pruulikoja pakkumine jättis toidu osas 
veidi kesise mulje, kuigi oli maitsev. Aga iseenesest 
oli ju väga tore kaaslastega Saksa õllekas istuda ja 
kohalikke pruulimisseadmeid lähemalt uurida. 

Laadale avaldas oma mõju kindlasti see, et 
koroonapiirangud kaotati alles 1. oktoobrist ning 
seega olid palju müügikohad olid tühjad. Mina 
õppisin seda, et avapäeval võiks hoopis 
ümberkaudseid vaatamisväärsusi ja külalaatu 
külastada. Ent tundub, et meie laadalised jäid väga 
rahule ja kaupa soetati ka piisavalt. Mina olin väga 
õnnelik, et sain oma nukkude ja ka retro laste- ja 
nukuvankrite kogusse supertäiendust! Väga asjalik 
ja tore oli ka muuseumikülastus – see oli 
Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland 
Quienheimis.

Kokkuvõttes oli reis vinge, viperuste ja 
ekstreemsusteta. Täname korraldajaid ja 
kaasreisijaid ning meie pere tahaks igatahes ka 
järgmine kord käpp olla!

Marianne Muru

oktoober

7.-9.
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Maailma kõige roostesem hobi 
pole oma veetlust kaotanud
Oktoobri keskel toimus Saksamaal Mannheimis 

taas Euroopa suurim vanatehnikalaat Veterama, 

mis oli koroona tõttu kaks korda ära jäänud. 

Siiski ei pidanud kohaletulijad kahtlema, et 

maailma roostesem hobi pole oma veetlust 

kaotanud!  

Pikad järjekorrad sissepääsude juures olid 

moodustunud juba tunde enne laada avamist 

ning väravate avamisest mõnekümne minuti 

möödudes tassiti välja vanu jalgrattaid, 

mootoreid, mootorrattaid ja muud roostest 

kraami. Kes tahtsid 260 000-ruutmeetrisel 

laadaplatsil pikki vahemaid mugavamalt läbida, 

said sõita punktist A punkti B väikese 

elektrirongiga. Samuti muidugi kimati lettide ees 

edasi-tagasi nii jalg- ja tõukerataste kui ka 

motikatega. Ja niimoodi kolm päeva täis 

suminat-saginat ning bensiinihõngu. Vaatamist 

ja nautimist jagus ning pole kahtlustki, et 

Veterama on kultusüritus.

Müüjad ja ostjad olid kokku tulnud kõikjalt 

Euroopas: lisaks Saksamaale näiteks Hollandist, 

Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, 

Poolast, Tšehhist, Itaaliast, Hispaaniast, 

Prantsusmaalt jne. Veteramalt leiab iga 

klassikalise mootorratta, auto või mopeedi 

entusiast endale sobiva sõiduki või puuduva 

varuosa.

Esimest korda leidis Veterama aset 1975. aastal. 

Laat toimub oktoobri teisel nädalavahetusel 

reedest pühapäevani. 

Laat on nagu muuseum, mis kord aastas uksed 

avab: restaureeritud ning taastamata kahe- ja 

neljarattalised, tonnide viisi varuosi, tuhandeid 

tehnikaalaseid raamatuid. Nii pole ime, kui 

päeva lõpus avastad, et 15 kilomeetrit on mööda 

laata kõndides täitunud nagu muuseas. 

Gerli Ramler
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VMP piirkonnaklubide
parlament

Saime Avo Kompusega kutse 

Veteraanimoottoripyöräklubi (VMPK) 

piirkonnaklubide parlamenti, mis toimus Kotka 

lähedal Harju õppekeskuses. 

Ürituse avas VMPK esimees Matti Herlevi. Pärast 

teda teavitas ürituse programmi eest vastutav 

Veli-Pekka Pakkala, millal süüa saab – nälga me 

ei pidanud nägema! VMPK korrapidaja sõnul on 

oluline saada infot klubide rahaasjade kohe 

pärast aastavahetust.

Seejärel toimus välisriikide inimeste esitlused. 

Avo rääkis Unic-Moto tegemistest, täiendasin 

tema ettekannet Pärnumaa ja Läänemaa 

sündmustega. Küsisime võimalust saada 

edaspidi VMPK kuus korda aastas ilmuvat 

ajakirja „Huimapyörä“ digitaalsena, mitte 

paberkandjal. Ja tutvustasime võimalust lugeda 

„Tempot“ meie kodulehelt.?Risto Nurmi rääkis 

inglisekeelsete piirkondade tegemistest ja FIVA 

kontaktisikust. Kuna Rootsis ega Saksamaal 

kontaktisikuid polnud, esindab tema ka neid.

Pärast kohvipausi olid rühmatööd, kus arutati 

klubide probleeme ja nende võimalikke 

lahendusi. Tundus, et kõigil klubidel on sama 

probleem: liikmeskond vananeb, noored ei ole 

huvitatud vanade mootorratastega tegelemisest. 

Ühe võimaliku põhjusena arvati see olevat 

tingitud kokkusaamistel prevaleerivatest vanade 

meeste jututeemadest - eesnäärmeprobleemid, 

november

19.-20.

puusavalu, valutavad põlved jne, mis nooremat 

rahvast ei eruta. Probleemiks tundus olevat ka 

ruumide nappus. Oulust pärit Risto Nurmi 

nentis, et nende piirkond on Oulust Sodankyläni 

nii lai, distants ligi 600 km. Kouvola klubi tundus 

väga aktiivne, nende klubiõhtutel osalevad 

teised klubid ka 200-300 km raadiuses. Neil on 

ka oma üritus NortonDay, kus võivad osaleda ka 

teised mootorrattad, ent põhirõhk on Nortonitel. 

Pühapäeval toimus pärast hommikusööki vaba 

mikrofon ja näidati huvitavat film 100-aastasest 

mootorrataste kokkutulekust ja sõitmisest 

Vehoniemi automuuseumis. Tähelepanuväärne 

on tõik, et vähemalt paar rariteeti on 90ndatel 

ostetud Eestist. Kui film pannakse Youtube’i, 

annan ka teistele klubiliikmetele teada. Peale 

lõunasööki lahkusime. Kutsusime kõiki oma 

üritustele ja tänasime nädalavahetuse eest.

Jouni Väisänen

JAWAga tuli kohtumisele Henri Kuusela
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Kalendripoiss Aivar: 
sellist ratast pole veel näinud, 
mida käima ei saa!

mäletan, kuidas nende tsiklite otsas ronisime. 

1960. aastal oli paraku läikivaid välismaiseid 

rattaid vähe, enamik kippusid olema M-id ja K-d. 

Ent siiski oli üks NSU 351 OT, mis oli ilus ja 

teistest eristuv. Käisin omanikuga mitu korda 

juttu rääkimas ja talt nuiamas, et see ratas võiks 

kunagi minu oma olla. Usun, et sealt tekkiski 

esimene säde. 

Suurem huvi motikate vastu algas aga pärast 

sõjaväge, kui ma Mäksal elasin. Mäksal toimusid 

ju legendaarsed autojuhtide kokkutulekud ning 

autode seas oli ka omajagu mootorrattaid. Mul 

olid tollal JAWA ja CZ, millega igapäevaselt 

sõitsin. Mäletan, et kord ühel UNIC klubi üritusel 

2023. aasta kalendripoiss Aivar Michelson, 

hüüdnimega Tabivere-Aivar, ei vaja tegelikult küll 

ühelegi Unic-Moto liikmele tutvustamist. Kes on 

lasknud tal oma motikat renoveerida, kes 

mootorit näppida ning kes on saanud talt häid 

teadmisi ja nupukaid ideid. Uurime Aivarilt, 

kuidas tema tsikliteni jõudis ning 

vanamootorrattaklubiga liitus. 

Kuidas Sa jõudsid vanamootorrattahobi 

juurde?

Minu peres mootorratast polnud, aga 

mootorrattahuvi on mul olnud tatikast peale. 

Elasime Jõgeva kino vastas, mille hoovi käisid 

kõik oma rattaid parkimas. Olin 6-7aastane ja 

küsimust

6
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Aga põhiline töö on olnud rataste remont, 

millega tegelesin juba Eesti krooni ajal. Üks 

soomlane levitas mu kontakti ning minu 

renoveeritud rattad läksid tollal põhiliselt 

Soome, Rootsi, Norra ja Saksamaale. Alates 

aastast 2008 hakkasin remonditavaid rattaid 

kirja panema ning sellest ajast on neid tänase 

seisuga 63+. Neile lisandub siis vähemalt 100 

ratast varasemast ajast. Lisaks mootorid ja 

käiguosad, neid olen viimase 15 aastaga teinud 

üle 159. 

Mul ei ole üldiselt ei ole vahet, millist ratast 

renoveerida, ent muidugi põnevamad on 

eksootilised rattad, näiteks vana Harley 

Davidson või hetkel käsil olev Zündapp 800. 

JAWA’d ja BMW’d on ajaga muutunud veidi nagu 

liinitööks. Teistele restaureerimisega saan ka 

kogeda tehtava mudeli omadusi ning ma ei vaja 

selle omamist. Mulle meeldib restaureerimine 

kui protsess, mille jooksul ratas valmib.

On Sul mõni unistus seoses vanatehnikaga? 

Mul oli aastaid üks unistus. Olin 12-aastane, kui 

õppisin mootorrattaga sõitma. Tuttav sai kuskilt 

Nortoni, aga keegi ei osanud seda käima panna. 

Mina sain selle iga kord esimesest matsust 

käima, ent sõita mulle kusjuures sellega ei 

antud. 1990. aastal leppisin omanikuga kokku, et 

kui ta selle ratta maha müüb, siis pakkugu 

esimesena mulle. Ent ta pettis mind ja müüs 

Nortoni teisele. Tänaseks on see kunagine 

unistuste ratas siiski minu garaažis, ainult 

vahepeal on sõitvast rattast saanud hunnik 

rauda, sest uus omanik mõtles seda ise 

renoveerida. Aga küll ma ta sõitma saan – pole 

sellist ratast veel näinud, mida käima pole 

saanud! 

Rohkem mul otseselt selliseid unistusi pole. 

Arvan, et vanatehnikahobi tuleb nautida 

võimaluste piires, pole mõtet üle oma varju 

hüpata ega osta kokku igasuguseid asju, mida ei 

suuda valmis teha. Ja aitan hea meelega ka kõiki 

teisi nõu ja jõuga – vahepeal on töökoda inimesi 

nii täis, et enda töö jaoks ei jää aegagi.

Aivar Michelson 

Tartus võeti klubi nimekirja inimesi, kellel oli 

vanatehnikat. Selgus, et minu CZ oli liiga uus ja 

mind ei võetud vastu. Üldse olid JAWA, M ja K 

1950. aastatest ning neid ei peetud tollal 

mingiks vanatehnikaks. Otsisin siis aastaid, et 

midagi vanemat ja ägedat leida. Minu esimeseks 

vanamootorrattaks osutus BMW R35, mille 

ostsin aastal 2006. 

Miks otsustasid Unic-Motoga liituda?

Käisin enamikel vanatehnikaüritustel ega jätnud 

vahele ühtki Tagadi laata. Urmas Teearu kutsus 

mind iga kord klubisse, aga ma kuidagi ei 

jõudnud niikaugele. 2009. aastal toimus Kindral 

Laidoneri Memoriaal ja minu R35 sai seal 

esikoha, auhinnaks oli Unic-Moto logoga pläsku. 

Urmas siis ütles kuidagi, et isegi klubiliikmetel ei 

ole sellist ja kuidas nii, et võõras mees võitis. 

Samuti kasvas vanatehnikaharrastajate arv 

toona iga aastaga ning hakati rääkima, et 

üritustel läheb rahvaarv lõhki ja ühel hetkel 

saavad osaleda ainult klubiliikmed. Ka 

suhtumine oli mitteklubiliikmetesse vähe teine, 

jahedam, kui klubiliikmetesse. Nii ma andsingi 

järele ja alates 2011. aastast olen klubis. 

Mida on klubis olemine andnud?

Palju aktiivset seltsielu ning mu tutvusringkond 

on tunduvalt suurem. Mulle väga meeldib koos 

reisimine, varem olime nagu üksikud hundid, kui 

mööda Eestit või Lätit töristasime.  

Mis on Sinu lemmikratas ja miks?

Minu lemmik on mu JAWA, sest see on nii 

mugav. Horex ja R35 on ka mõnusad, aga 

pikemat sõitu tahan teha alati JAWAga. Viimasel 

Soome matkal ajas Sulev Ojamaa peale, et tule 

ikka vanema rattaga. No tulin Horexiga ja iga 

auklikuma teelõigu ajal kahetsesin seda otsust. 

Tagumiste amortideta sõit ei ole üldse mõnus. 

Aga üldiselt olen seda meelt, et hea ratas on see, 

mis töötab. Mul on hetkel 15-16 korras ja sõitvat 

ratast, projekte on ka omajagu, aga neid olen 

hakanud otsast maha müüma. 

Ja kui palju rattaid oled restaureerinud?

Olen õppinud treiali ja keevitaja ametit, sõjaväes 

sain elektrikupaberid, mis enam küll ei kehti. 

Olen teinud metallitööd ja isegi santehnik olnud. 
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Wäntwõll ehk saatuse iroonia
?

?

väntvõll ilma kepsudeta. Ma polnud kindel, kas 

see on KS-750 oma. Kui aga asjatundjad 

kinnitasid, et see tõesti kuulub KS-750le, oli 

rõõmu palju! Minul oli ju selle tsikli tähtsaim 

detail käes ja visuaalselt vaadates haamri- või 

kulumisjälgi polnud näha. 

Kohe hakkas meenuma, kus ja kellel olin näinud 

KS-750 juppe. Raam oli sõbral Alexil. Leppisime 

vahetuse variandi ja poole aasta pärast oli raam 

olemas. Nii ta läkski, mootori karter, käigukasti 

karter, bensupaak, esihark, siis rattad, poritiivad, 

istmed ja reduktorid. Mootori ja käigukasti 

detailid sai ostetud e-bayst – originaalid! Nüüd 

oli aeg mootor kokku panna, kepsud 

separaatoritega olid ka käes. 1930-1940. aastate 

Zündappite väntvõllide omapära on selles, et 

kepsu alumine kael käib pooleks ja samas on ta 

väntvõlli kaela rull laagri osa. Peab ütlema, et 

see lahendus on väga täpse töö ja materjali 

kvaliteedi sümbioos. Hiljem selgus, et väntvõlli 

kaelad olid juba niipalju lihvitud, et 

tsementeeritud pinda nendel ei olnudki, aga 

suurema diameetriga rullide ost oli mõttetu.

 

Põhimõtteliselt panin ratta kokku nagu pusle. 

Kleepisin 20 aasta jooksul korjatud Eestist 

detaile väntvõlli otsa. Rattas oli juba koos, kuid 

seda „head” väntvõlli ikkagi ei olnud. Õnneks 

Soovi omada oma kollektsioonis Zündapp KS 

750 mul ei olnud. Kuulates vanemaid ja 

auväärseid klubiliikmeid meie kokkutulekutel, 

teadsin, et kui sinu käes ei ole head originaalset 

KS 750 väntvõlli, siis isetehtud või sobitatud M-i 

vänt kaua ei kesta. Kuna tsikkel on keeruline, siis 

parem hoida jamast eemale. 

See juhtus 22 aastat tagasi. Restaureerisin ühele 

tuttavale BMW R-75 ja tekkis kindel soov teha 

endale ka kunagi selline mootorratas. Sai selle 

tsikliga sõidetud ja mulle väga meeldis. Kord 

nägin lehes kuulutust, et Haapsalus müüakse 

suure BMW külgkorvi. Helistasin, leppisime 

kokku ja sõitsin vaatama. Ja oligi, uskumatu! BW-

43! Ma teadsin, et selline korv kuulub BMW R-

75le. Hind oli tolle aja kohta kõrge, kuna müüjad 

teadsid, mida nad müüvad. Aga ostsin ära ja olin 

õnnelik, et panin aluse oma R-75le.

Mõned aastad varem värvisin ja panin kokku 

sõbrale Elmarile tema BMW R-12. Endal oli ka 

selleks ajaks kogutud päris palju R-12 detaile, 

võis komplekteerida kohe mitu mootorratast. 

Selle eesmärgiga leidsin Venemaalt Permi 

linnast suure koguse müügis olevaid detaile. 

Logistika oli väga keeruline ja mitte eriti kindel, 

aga vedas – nädalaga jõudis koorem minu kätte. 

Sorteerides väiksemaid detaile, mida oli mitu 

kasti, avastasin ainult ühe vanaaegse välimusega 

R-12le mitte kuuluva asja, milleks oli Zündappi 
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olin, enne kui kolvid oma õige mõõdu leidsid, 

otsustasin ettenägelikult selle aasta sõidul 

osaleda osaliselt.

Praegu on Zündappiga sõidetud esimesed 65 

kilomeetrit. Külastasime KS-750ga Classic Ridersi 

uue klubihoone avamist. Maanteel läheb 

Zündapp ilusti, aga suuremat naudingut pakub 

sõit maastikul. Tsiklit võib nimetada off-road 

rattaks. Restaureerimine oli keeruline, sest 

enamus juppe on ehtsad ning olid halvas seisus. 

Aega läks palju, kuid eesmärki kiirustada 

polnudki. Mul on hea meel, et üks pikaajaline 

projekt sai valmis ja niimoodi see Zündapp siis 

minu juurde tuligi.

Anatoli Metus

mitu aastat tagasi sain tuttavaks inimesega, kes 

valmistab KS-750 väntvõlle sama põhimõttega, 

keps rull laagri peal. Ostsin uues ja komplektse 

vända ning panin uuesti mootori kokku. 

Kirjutades seda lugu, tundus huvitav, et selle aja 

jooksul minul ei ole silma sattunud nii palju R-75 

juppe, et oleks võimalik kokku panna 

mootorratas. 

Viimaseks naelaks oli see, et külgkorv, mis pidi 

olema BMW R-75 ja minu BMW projekti algus 

osutus pärast liivapritsiga puhastamist ja 

originaalnumbri leidmist kuuluvat hoopis 

Zündappile. Ma ei ole kunagi otseselt tahtnud 

endale Zündapp KS-750, aga tema soovis ja 

minu enda kätetööna ta mul nüüd on. Pärast 

happes leotamist ilmusid Narva kandist maast 

välja kaevatud esiporitiiva numbrimärgile Saksa 

sõjaväe osa numbrid. Tekkis mõte seostada see 

number tsikliga, kuna osa juppe tulid ka sealt 

kandist, nagu ka IF-8 järelkäru.

Justkui mingi seaduse järgi jääb alati Unic-Moto 

kokkutuleku alguseks mõned päevad puudu. 

Seekord jäi rattal sissesõit tegemata. Tuletades 

meelde, palju ma Aiki järelhaagise peal R-12ga 

Zündapp KS750 + haagis (1942) saavutas Kurtna Moto 2022 

restaureerimiskonkursil militaarrataste klassis II koha
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Esimene Eesti Suursõit TT
Populaarseim spordivõistlus läbi aegade 
Ühiste pingutuste tulemusena võidi 17. septembril 
1933. aastal korraldada esimene Eesti Suursõit või 
TT (Tourist Trophy) nagu ringrajasõitu tollal 
nimetati. See kujunes traditsiooniliseks ürituseks, 
mis iga aastaga üha uusi sõpru võitis ja millest sai 
läbi aegade üks populaarsemaid spordivõistlusi 
Eestis.

Esimene suursõit erines tunduvalt praegu 
läbiviidavaist ringrajavõistlustest. Nimelt toimus 
võistlus tookord etteande korras (handicap). 
Esimesena finišeeris ja tuli seega üldvõitjaks 350 
cm³ masinal sõitev noor sportlane V. Hennok. 
Tema tagajärjeks märgiti 80,71 km/t. Kiiremaks 
sõitjaks osutus aga siiski Ed. Johanson, kes 
saavutas oma 500 cm³ masinal keskmiseks 
kiiruseks 83,40 km/h. Ta oli aga Hennokile liiga 
palju ette andnud ega jõudnud teda enam püüda. 
Nii jäi E. Johanson üldjärjestuses teisele kohale, 
omas klassis oli ta aga esimene. Mõlemad nad 
sõitsid mootorrattal Rudge. 

Tänu mootorratta kui liiklusvahendi üha laiemale 
levikule ja motoklubide järjest energilisemale 
tegevusele kasvas selle spordiala populaarsus 
Eestis aasta-aastalt. Kilomeetrisõite absoluutsele 
kiirusele, eriti aga võistlusi hipodroomirajal, 
jälgisid tuhanded pealtvaatajad. E. Johansoni, E. 
Tomsoni, V. Hennoki, O. Veldemani, R. Naerimaa, 
S. Kletsky ja teiste nimed olid alatasa 
spordihuviliste suus. Nende suurepäraste sõitjate 
eeskuju kutsus uusi noori võidusõiduradadele, või 
vähemalt tegelema aktivistina.

Maakondade elanike seas tõstis huvi 
mootorispordi vastu traditsiooniline tähesõit, mida 
paljudel oli võimalus jälgida. Siin-seal 
maakondades viidi läbi väiksemaid omavahelisi 
võistlusi. Suureks tunnustuseks meie 
mootorrattaspordile oli Eesti Autoklubi 
Motosektsiooni (EAKMS) vastuvõtmine 1933. 
aastal rahvusvahelise mootorrattaspordi 
föderatsiooni (FIM) liikmeks.

Võidusõitjad ise ei olnud kujunenud olukorraga 
aga veel sugugi rahul. Juba mõnda aega otsisid nad 
võimalusi, et tegelda Eestis ka mootorrattaspordi 
klassikalise alaga – ringrajasõiduga. Initsiatiivi 
näitasid siin EAKMS liikmed. Sobiva raja otsingul 
jäid nad peatuma Pirita-Kose-Kloostrimetsa 
ringteele, mis oma mitmekesise profiili ja 
skeemiga pakkus soodsaid võimalusi selle 
suurepärase võistlusliigi harrastamiseks.

Ennekõike tuli aga rada korrastada, muuta see 
võistluskõlblikuks. Suure entusiasmiga lõid 
võidusõitjad ja aktivistid siin ise käed külge. Tee 
osa Koselt kuni Kloostrimetsani seati omal jõul 
korda. Talgute korras veeti kohale üle 40 
autokoorma kruusa ja killustikku, viimistleti kurvid 
ja puhastati teeääred võsast. Muidugi andsid raja 
võistluskorda seadmisel oma panuse ka 
tolleaegsed teedeinsenerid ja mitmesugused 
teised tehnilised töötajad. Nii kannab üks 
huvitavamaid ja raskemaid kurve rajal tänapäevani 
oma looja insener Ambrose nime.

1933

17.09
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Kolmandana finišeerinud O. Veldemani DKW 
saavutas keskmiseks kiiruseks 73,31 km/h. Juba 
tollal märkasid asjatundjad temas tulevast 
suursõitjat, kriipsutades alla Veldemani 
suurepärast sõidutehnikat. Külgvankriga masinate 
klassis finišeeris esimesena Savel Kletsky 1200 cm³ 
Harley Davidsonil. Tagajärjeks märgiti 72,43 km/h.

Võistlust oli jälgimas enam kui 3000 inimest. Aga 
vaevalt võis keegi neist aimata, et Kletsky masina 
külgkorvis kaasa sõitev mehaanikuõpilane 
Johannes Tomson paneb endast peagi kõnelema 
kogu meie mootorrattaspordi avalikkuse.

Esimesest ringrajasõidust 1933. aastal võttis osa 
19 sportlast. Sõideti 15 ringi, seega 110 
kilomeetrit. Start ja finiš asus Lükatil.

Võistlused olid heaks reklaamiks välismaiste 
mootorrattafirmade esindustele Eestis. Sellepärast 
olid nad endi teenistusse võtnud rea paremaid 
võidusõitjaid, kes võistlustel startisid firmade poolt 

muretsetud ja võistlusteks 
ettevalmistatud masinatel. Nii andis 
firma Kapsi ja Ko 1933. aastal E. 
Tomsoni ja A. Schagali kasutada 
uued masinad. 11. juunil, suvise 
hooaja ühel esimesel võistlusel 
püstitatigi neil masinail uued Eesti 
rekordid 1 km kiirussõidus. A. 
Schagal saavutas 350 cm³ klassis 
123,20 km/h, E. Tomson aga 500 
cm³ klassis 137,40 km/h.

Firmade selline abi tõstis küll 
absoluutseid kiirusi, kuid teisest 
küljest viis võistlustelt eemale 
mõnegi tavalisel tänava- või 

sportmasinal sõitja, kuna need ei suutnud 
konkureerida spetsiaalmasinatega.

Heino Korb

Kiireim mees Eduard Johanson
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Kui Unic-moto klubi 
liikmed 1983. aastal 
olid Saaremaal näitust 
tegemas, viis isa mind 
ja vanemat venda 
vaatama neid uhkeid 
vanu motikaid. Olin siis 
vaid 5aastane ega 
mäleta üritusest muud, 
kui isa lausutud sõnu: 
„Vaata ja uuri neid 
masinaid, vaevalt sa 
neid hiljem enam 
niimoodi vaadata 
saad”. Ja isa tegi minust 
mõne rattaga pilti. See 
korviga Zündapp KS600 
kuulus 40 aastat tagasi 
Ants Kivimäele. Ants 
lubas, et uue pildi 
teeme minu 45. juubeli 
puhul. 

Ants Kivimäe Zündapp

Heino Korb väiksena

Meenutusi lapsepõlvest
aastast

1983.
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Meie motospordikultuur, mis kestab tänaseni, 

sai alguse 1970. aastate lõpupoole Narva-

Jõesuus. Sel ajal hakkasime meie, tollal veel väga 

väikesed poisid (mõned polnud veel 10-

aastasedki) tehnikaga tegelema ja pühendasime 

sellele kogu oma vaba aja. 

Alustasime väiksemast ehk mopeedidest. 

Otsisime varuosi prügilatest, mahajäetud 

majadest, vahetasime neid omavahel. Läbisime 

kogu tehnilise etapi alt üles. Alustasime 

mootoritega ? -4, seejärel ? -5, ? -6, ? -52, ? -57. 

Kellel väga ei vedanud, need omasid Irtõš 

jalgrattamootorit. Aja jooksul arenesime ja 

saime teada, et mootoril, oh üllatust, on olemas 

ka sidur ja mopeedile saab päris korralikke 

pidureid teha. Esimestel versioonidel polnud 

sellest midagi, isegi gaasi andsime trossist, mis 

oli üle pöidla tõmmatud. Juba mõne aasta 

jooksul oli Narva-Jõesuus peaaegu iga 11-15-

aastane noormees tehnikaga seotud. 

Tegelesime sõidukitega aastaringselt, polnud 

meil hooaja avamist või lõpetamist.

Talvel oli tegelikult veelgi huvitavam kokku 

saada, sest talvel oli keeruline vaba aega leida – 

väljas läks ju kiiresti pimedaks, kool, tunnid, 

kodutööd. Kõik me elasime toona ahjuküttega 

majades, paljud pered pidasid koduloomi ja -

linde – kõik see võttis oma aja. Nii ootasime 

talvel pikisilmi pühapäeva, ainsat vaba päeva 

Motospordikultuur 
Narva-Jõesuus ehk kuidas sai alguse
Classic Riders Winter Rally

Riders
Classic
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(tollal õppisime ka laupäeviti), et kokku saada ja 

metsas sõita. Neid kogunemisi võibki nimetada 

esimesteks talvisteks kokkutulekuteks. 

Korraldasime metsas võidusõite. Tegime rajad 

nagu motokrossis, rajasime hüpekaid 

hüppamiseks, vedasime suusatajaid nööriga 

mootorratta taga, võistlesime omavahel ja saime 

palju võitluskogemust. Tundsime end metsas 

koduselt – seltsimehed 

õiguskaitseorganitest oma 

korvidega Uralidega sinna ei 

pääsenud. Nende ilmumise 

puhuks olime siiski valmistatud 

ette mitu põgenemisteed, mis 

tulid kasuks mitmel korral. 

Muidugi polnud alati võimalik 

vältida miilitsatega kohtumisi, 

paraku lõppesid sellised 

kohtumised raudse sõbra 

pöördumatu kaotusega ja kõik 

algas otsast peale. Kellel 

niimoodi viltu vedas, sellel 

aitasid sõbrad kokku panna uue 

transpordivahendi. Kõige halvem 

aeg oli siis, kui miilitsagaraaž oli 

meie raudhobuseid täis 

ning need saadeti 

veoautoga Narva 

utiliseerimiseks. 

Unistasime juba 

kiiremini 16. 

sünnipäevani 

jõudmisest, et saada 

ihaldatud motojuhiluba 

ja osta kaasaegne JAWA 

või IZ-Sport 

mootorratas. Muid 

variante ei kaalutudki. 

Niikaua, kui täisealiseks 

saamise tähtaeg 

lähenema hakkas, 

muutus mootorratta 

ostmise (hinnaks oli 

1000 rubla) küsimus 

aina teravamaks. 

Hakkasime oma esimest 

raha teenima: suvel 

tegime kalatööstusele 

puust kaste ja teenisime 

100 rubla kuus, sügisel käisime üle Eesti 

sovhoosides ja kolhoosides saaki koristamas 

ning saime 250-300 rubla kuus.

Uus elu algas juhiloa saamise ja päris 

mootorrattaga

Kõik, kes selle eesmärgi poole püüdlesid, selle ka 

saavutasid! Algas hoopis teistsugune, 



Eesti Vanamootorrattaklubi „Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2022

4 55

nomaadielu. Saime ametlikult reisida ja sõitsime 

mootorratastega üle Eesti, Läti, Leedu ja Moskva 

oblasti. Hoolitsesime mootorrataste eest väga 

hoolikalt, sellest võiks rääkida eraldi loo. Talvel 

me neid muidugi ei ekspluateerinud, kuid 

sellegipoolest ei peatunud meie talvised sõidud 

kunagi, sest külmal ajal sõitsime oma kätega 

kokku pandud mootorratastega. See jätkus seni, 

kuni meid hakati sõjaväkke võtma. Mootorrattad 

said konserveeritud kaheks, mõnel kolmeks 

aastat. Oma kätega kokku pandud mootorrattad 

anti enamasti tasuta nooremale põlvkonnale. 

Märgin ära, et Narva-Jõesuus elasid kõik rahus 

ning omavahel ei tülitsetud. Paljud meie 

noormehed sattusid teenima Afganistani, 

mõned ei tulnudki tagasi. Pärast sõjaväge hakati 

harvemini kokku saama, tekkisid pered ja 

lapsed. 

Tutvumine teiste vanatehnikaharrastajatega 

Ent mootorratastega me siiski lahku ei läinud. 

Kui olukord pärast Eesti Vabariigi taastumist 

normaliseerus, hakkas meil huvi tekkima vana, 

hingega tehnika vastu. Hakkasime taastama 40.-

50. aastate mootorrattaid ja autosid, vahel 

käisime oma seltskonnaga väljas, sõitsime 

kohalike vaatamisväärsuste juurde. Me ei 

reisinud eriti pikki vahemaid, pigem võtsime 

kaasa lapsed ja mitte ainult enda omi, vaid ka 

tuttavate lapsi.

2005. aastal saime teada, et läbi Kiviõli ehk meist 

60 km toimub vanasõidukite sõit ja otsustasime 

minna vaatama ja ennast näitama. Tegemist oli 

meie jaoks tundmatu üritusega, mille nimi on 

Vanatehnika Suursõit. Moodustasime 

meeskonna mootorratastel ja autodel ning 

sõitsime omal jõul kohale. Meil polnud aimugi, 

et Eestis on nii palju huvitavaid inimesi, 

vanatehnikat ja vanatehnikaklubisid! 

Sel päeval tutvusime paljude inimestega, 

vahetasime kontakte, hakkasime suhtlema ja 

saime lähedasemaks. Ka meid oli märgatud ning 

hakati erinevatele üritustele kutsuma. Püüdsime 

ka ise mitte oma nägu kaotada – korraldasime 

kokkutulekud ja kutsusime mõttekaaslasi 

teistest piirkondadest ning riikidest. Aja jooksul 

muutusid meie üritused rahvusvaheliseks. Nii 

käisime suve jooksul korduvalt külas ja meil ka 

käisid külalised. Üritused olid kõrgel tasemel. 

Suvi möödus märkamatult kiiresti, kuna igal 

nädalavahetusel oli kuskil mingi üritus.

Talv on tavaliselt vanatehnikahuviliste jaoks igav 

aeg, aga mitte meie jaoks. Käisime alati talvel 
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autode ja mootorratastega nädalavahetustel 

looduses, tegime metsas putru, võistlesime 

omavahel nagu nooruses. Hakkasime igatsema 

neid meie uusi sõpru, kellega suvel koos aega 

veetsime. Kutsusime neid üles talveunest välja 

tulema ja Ida-Virumaale talvises maastikusõidu-

tehnikas võistlema. Üllatuslikult vastasid kõik 

klubid! 

Ja nii sai Narva-Jõesuu täis mootorimürinat ja 

nende omanike unustamatuid emotsioone. Kõik, 

ennekõike meie, saime adrenaliini ja positiivseid 

emotsioone. Esimene talveralli õnnestus ja 

mõtlesime, et ehk tuleks sellest traditsioon teha? 

Nii tegimegi. Alates 2014. aastast on talveralli 

muutunud rahvusvaheliseks. Osalejaid oli Lätist, 

Soomest ja Venemaalt. Igal aastal proovime teha 

uut huvitavat programmi, külastada uusi kohti ja 

muidugi korraldada ka võidusõitu, kus võistlevad 

kõik osalejad. 

Alates 2019. aastast korraldab territooriumi 

laiendamiseks ja uute osalejate meelitamiseks 

talverallit ka Wana-Kolga Tsiklitall – klubi, kellega 

oleme saanud väga lähedasteks sõpradeks. 

Need inimesed on sündinud organiseerijad ja 

meistrimehed. Tänu neile! 

Classic Riders Winter Rally toimub kolmel päeval 

– põhisündmused on laupäeval. 2021. aastal 

toimus COVID-19 piirangute tõttu üritus väga 

kitsas vormis, ühel päeval ja ainult looduses, 

kuid muud valikut polnud. 

Aga 2023. aastal ootame ka kõiki osalejaid ja 

nende sõpru külla. Ettevalmistused on juba täies 

hoos. Usume, et kõik saab korda! Aitäh  kõikidele 

Eesti vanamootorrattaklubidele, tunneme Teie 

tuge!

Anatoli Lavrentjev

Classic Riders klubi liige 
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aastat

130

Mootorrattamargi Ariel 
kirev ajalugu 
Arieli kontsern sai nime William Shakespeare’i 

näidendi „The Tempest” tegelaskuju Arieli järgi. 

Miks see täpselt nii läks, on pikem jutt 

järgmiseks korraks. 

Andekas leiutaja ja mehaanik James Starley 

töötas 1869. aastal Cowentry õmblusmasinate 

firmas Cowentry Sewing Machine Co 

Birminghamis, kui ta avastas, et õmblusmasinad 

pole pooltki nii huvitavad kui transporditehnika. 

Samal aastal nimetati firma ümber Cowentry 

Machinist Companyks ja alustati jalgrataste 

tootmisega. 

 1870 löödi käed William Hillmaniga ja Arieli 

nime kasutati esmakordselt nende suure 

läbimõõduga esirattaga rattal, mille 

inglisekeelne nimi Penny-farthing tuli tollal 

Inglismaal käibel olnud müntidest penny ja 

farthing, mis kõrvuti pannes meenutasid suurt ja 

väikest ratast. 

Starley omas lisaks ratta loomisele patenti 

pingutatavate kodaratega rattale, mis oli suureks 

eeliseks tavapärastele puit-metall-tüüpi 

lahendustele. Arieli nime kandis ka esimene 

üleni metallist jalgratas, millel kasutati kummist 

rehve.  

Erinevate tootjate ühinemisel kadus Arieli nimi 

korraks müügisaalidest, kuid tuli taas kasutusele 

1890. aastate algul, kui toodeti piiratud kogus 

rattaid. Samal ajal oli masstootmises ainult üht 

tüüpi Dunlopi rehve. Kuna toona oli jalgratas 

põhiline transpordivahend, oli see Dunlopi jaoks 

suur äri. 1896 jätkas Dunlop aga pärast 

paariaastast pausi lisaks rehvidele ka jalgrataste 

tootmist, mis tekitas konkurentides pahameelt, 

sest neile ei meeldinud oma toodetele 

paigaldada konkurendi rehve. Seega Dunlopi 

jaoks oli olukord ebamugav ning Dunlop Cycle 

Company otsustas leida oma jalgrattatootmis-

harule uue nime. Kuna Arieli nimi oli juba 

varasemast ajast Dunlopiga seotud, sai 

järglaseks Ariel Cycle Company. 

1890. aastatel eksisteeris ka impeerium Cycle 

Components Manufacturing, mis koondas enda 

alla paljud jalgrattadetailide tootjaid. See firma 

omandas Ariel Cycle Co ja kolis 1897 oma 

põhitootmisega Dale Road tänavale 

Birminghamis. Samal aastal liitus Cycle 

Componentsiga tegevdirektorina Charles 

Sangster ning alguse sai motoriseeritud Arielide 

tootmine. 1898 tuldi välja kolmerattalise Ariel 

Trycycle masinaga, millel kasutati de Dion’i 

ühesilindrilist 239 cc mootorit 1 ¾ hp. 

1899 tootis Ariel lisaks ka „nelirattaid”, millel 

kasutati de Dion’i 3 1/8 hp mootorit. 



Eesti Vanamootorrattaklubi „Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2022

58 53

Hiigelajad, neljane mootor ja Must Ariel

1901 toodeti ja 1902 jõudis müügile esimene 

Ariel mootorratas, millel oli Minerva 211 cc ja 1,5 

hp mootor. 

1902. aastal võttis Arieli ohjad enda kätte 

Charles Sangster ning koos poja Jackiga viisid 

nad Arieli hiigelaega. Esimene tehas asus 

Bournbrookis, Birminghamis. Components Ltd 

omas kahte eraldi haru: mootorrataste, kolm -ja 

neliratastega tegelev Ariel 

Cycle Company ning 

autodele keskenduv Ariel 

Motor Company. Esimene 

auto ehitati 1902, aga 

mudelite tootmine lõppes 

1916, kuna ei suudetud 

konkureerida Morrisega. 

Kokku toodeti 700 erinevat 

tüüpi autot, jalgrataste 

tootmine lõpetati 1932. 

1910 tuli välja 498cc White & 

Pope külgklappidega mootoriga, mis oli Arieli 

mudeliliini aluseks kuni 1926. W&P mootoril olid 

suure vahega paiknevad klapid, mis andsid 

silindrile ja silindripeale T-kuju.  Osteti õigused 

mootorile ja nii sai neid valmistada ning 

komplekteerida enda tehases. Samal perioodil 

olid Ariel V2 mootorrattad saadaval AKD ja MAG 

mootoritega. Esimeses ilmasõjas ei olnud Ariel 

kindlasti sõjaväe suurim varustaja, kuid enamik 

toodangust läks siiski kullerite ja muude 

teenindusvaldkondade kasutusse. Pärast I 

maailmasõda olid enamik Ariele sarnaselt 

sõjaeelsete mudelitega ühesilindrilised ja 

rihmülekandega. Näiteks 1923. aasta Ariel Sport 

oli 3,5 hp külgklappidega mootori, 3-käigulise 

käigukasti, kinnise peaülekande ja 

rihmülekandega tagarattale.   

1920. aastate keskpaigaks võeti kasutusele 

trummelpidurid ja kettülekanne tagarattale, 

näiteks 1925. aasta Ariel 500 Sport. 
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 1924 võeti väiksematel masinatel kasutusele 

249 cc Blackburne mootor. 1923 liitus Arieliga 

Charles Sangsteri poeg Jack ja kaks aastat hiljem 

palgati uus disainer – J.A.Prestwich tehases 

mootorite disainerina töötanud Valentine Page. 

Esmalt projekteeris ja disainis ta W&P mootorite 

väljavahetamiseks uue moodsa mootori, kuid 

pidi ootama 1927. aastani, et samaväärse 

kvaliteediga raam ja muud rattadetailid järgi 

jõuaksid. Tema loodud OHV-lahendus jäi 

erinevate modifikatsioonide ja muudatustega 

käiku kuni 1958. aastani ja on 

tuttav kõigile Arieli ühesilindriliste 

rataste omanikele. Suur muudatus 

sai ka aluseks uuele logole, millel 

oli kujutatud tagajalgadel hobune 

ja loosung „Moderne 

mootorratas“. Tema loodud Ariele 

(1926-1930) on tänu standardsele 

läikivmustale värvile nimetatud ka „Mustadeks 

Arielideks“.

1930. aastast hakkas Ariel pakkuma lisaks 

„kaldus“ mootoreid (inglise k „Sloper“), 4 klapiga 

mootoreid ja isegi OHC 4 silindriga mudelit. 

1929 palgati noor mehaanik Edward Turner, kes 

oli püüdnud müüa oma 4-silindrilise mootori 

ideed, kus oli kaks paralleelset silindrit pandud 

ühele karterile ja kaks väntvõlli omavahel 

ühendatud hammasvöödega. 

 Tulemuseks oli 4 ruudukujuliselt paiknevat 

silindrit, mida nimetati Square 4. 

Pärast mõningaid muudatusi ja arendustööd oli 

tulemuseks 1930. aasta mudeliesitlusel 

ilmavalgust näinud Ariel Square Four. Esimestel 

4F OHC mootoritel oli nukkvõlli ajam ketiga ja 

kubatuur 500cc. 1937 läks tootmise juba 

modifitseeritud 1000 cc OHV ülaklappidega 

mootor, mis sai tähiseks sai 4G. 

 Neljaste viimaseks mootoriks jäi olulisi 

muudatusi läbi teinud versioon, mudelinimeks 

4G MKII. 

Tegu oli juba alumiiniumsulamist silindrite ja 

silindripeadega mootoriga, et oleks parem 

jahutus ja lisaks ka neli kergelt äratuntavat 

väljalasketoru. 
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Põnev reklaam ja võidusõit 

Arieli reklaamitrikk esimese „neljasega“ oli Arieli 

„7 test”. Reklaamis osales 7 koolipoissi, kes kõik 

püüdsid kordamööda masinat käima lüüa, 

igaüks 7 korda. See õnnestus esimese löögiga 

48l korral 49st 

Arieli jaoks oluline proovikivi katsumus oli 1933. 

aasta,l kui Ben Bickell oma modifitseeritud 

ülelaadimisega Ariel 4F masina Brooklands’i 

võidusõidurajale viis, sõitis välja ringiaja 110 

mph ja jäi napilt ilma tiitlist, mis oleks Arielist 

teinud esimese Briti 500cc mootorratta, mis 

oleks võimeline läbima 100 miili ühe tunniga. 

Paljudele seondub Arieli margiga mudel Red 

Hunter, mis läks tootmisesse 1932 

mudelinimega VH32. Tegu oli püstise silindriga 

ülaklappidega nelja klapiga 498cc mootoriga. 

Lisaks tulid välja väiksema kubatuuriga 250 ja 

350cc mudelid. Punased küljed kroomitud paagil 

ja punased triibud ratta pöidadel tegid neist 

ilusad sportlikud rattad, mis oli väga 

silmapaistev keset suurt majanduskriisi. Paraku 

kriis ei andestanud ja samal aastal sattus Arieli 

omanik Components Ltd finantsraskustesse. 

Jack Sangster ostis odavalt kõik tööriistad, palkas 

parimad endised töötajad ja kolis tootmise 

mõnisada meetrit eemale. Ettevõtte jäänuste 

kokku panemise tulemusena loodi Ariel Motors 

Ltd. Edward Turnerist sai uus tehnikadirektor, 

Val Page lahkus ja läks tööle Triumphi. 1933 

tõmmati toodangu mahtu veidi koomale. Jätkati 

Square 4 mudeli tootmisega, Red Hunter 

mudelitele lisati hulgaliselt kroomi ja kõrgele 

paigutatud sportlikud summutid. 

1938 lisati OHV ühesilindrilistele kinnised 

klapiajamid ja 1939 tutvustati lisana saadaolevat 

tagavedrustust. Selle töötas välja Frank Anstey. 

Selline lahendus hoidis keti olenemata 

vedrustuse asendist sama pinge all. Rahvakeeli 

tuntud Anstey Link vedrustus oli kasutuses SQ4 

masinatel kuni 1958. aastani. 

Kuigi tsiviilmudelitele töötati pidevalt välja 

uuendusi, valmistus Euroopa sõjaks. Ariel saatis 

sõjaväele mõeldud mudelijoonised, mis põhines 

muudetud raamiga 350cc tsiviilrattal. Kerge 

ratas sobis ja kui Hitler asus 1939 septembris 

Poolat ründama, peatati tsiviilrataste tootmine. 

Viimane tsiviilmudel müüdi 1940 alguses. 
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Järgmised 5 aastat töötasid Arieli töölised ainult 

sõjaväe tarbeks. Selleks kohandatud masin sai 

mudelitähise W/NG. 

1944 müüs Jack Sangster müüs Ariel Motors Co 

BSA-le. Pärast sõda oli rahval tõsine puudus 

transpordivahenditest. Paljud ei saanud endale 

autot lubada ja kütust müüdi vaid jaopärast, 

seega olid mootorrattad eelistatud. Red Hunter 

said kiiresti Arieli enimmüüdud mudeliks, palju 

läks neid ka ekspordiks. 1947 tuli esmakordselt 

kasutusse teleskoop-esiots ja seda peamiselt 

Red Hunter mudelitel. 

1946 reklaamiti esmakordselt 500cc 

kahesilindrilist ridamootorit. Nii said alguse 

madalama kompressiooniga DeLuxe KG500 ja 

kõrgema kompressiooniga sportlikum Red 

Hunter KH500.  1954 toodi kasutusse uue taga-

vedrustusega raam, kus kasutati amorte ja 

kiiget. Mudelinimeks sai Ariel FH Huntmaster, 

mootorile oli aluseks BSA 650cc A10.  

Sportlikumal versioonil kasutati juba BSA Rocket 

Goldstar 650 cc mootorit ja mudelinimeks sai 

Cyclon. Samal aastal lisandus tootmisesse ka 

väike 200cc neljataktiline Ariel Colt. 

1950. aastate keskpaigas naasis Arieli 

meeskonda Val Page, kes disainis radikaalse uue 

mootorratta. Revolutsiooniline kahetaktiline 

250cc mootoriga Ariel Leader mudel oli 

tootmises 1958-1966, sama mudeli 

küljepaneelideta versioon Ariel Arrow oli 

tootmises 1960-1964. Supersport mudel Golden 

Arrow oli tuntud isikupärase värvilahenduse 

poolest. Kasutati 250cc kahetaktilist mootorit, 

millel oli 20 hp.   

1959 võttis Ariel/BSA vastu otsuse peatada kogu 

neljataktiliste mootorrataste tootmine ja 

keskenduda populaarsetele ja auhindu võitnud 

mudelitele Ariel Arrow ja Leader. See oli suureks 

pettumuseks Arieli meeskonnale, kes olid teinud 

tööd arendamaks välja kolmanda põlvkonna Sq4 

mootorratast, mille prototüüp oli valmis ja 

testimisel. Sel mudelil pidi olema ees teleskoo-

pilise esiotsa asemel sarnaselt BMW-l kasutatud 

Earls Fork laadne esikiigega vedrustus. Kahjuks 
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see mudel tootmisesse ei jõudnud. 

1963 sulges BSA ajaloolise Selly Oaks’i tehase ja 

kolis tootmise Small Heath piirkonda 

Birminghamis. Aastal 1963 jõuti alustada 50cc 

Ariel Pixie mudeliga.

Algselt OHC mootoriga planeeritud masinale 

pandi BSA käsul BSA Beagle mudelilt pärit 75cc 

mootor, mis hülsiga vähendati 50cc-ni. Millest 

oleks võinud saada ülipopulaarne Honda 50cc, 

aga sai järgmine kahjumit tootev masin, mida 

rahvas ei soovinud. 

1967 lõpetati kõigi Arieli tsiklimudelite 

tootmine 

1970 proovis Arieli omav BSA tuua turule Ariel 3 

nime kandvat kolmerattalist 49 cc mootoriga 

masinat. Antud mudelil oli lisaks patenditud 

lahendus, mis võimaldas raami keskelt liikuda ja 

kurvis kallutada, hoides nii kolme ratast teega 

kontaktis. Paraku kleebiti rahva poolt Ariel 3 

mudelile loosung: „Siin see on – mis iganes see 

on“. Nagu erinevad tootjad, ei suutnud ka rahvas 

otsustada, mis mudel see täpselt olema pidi. See 

sai viimaseks naelaks BSA kirstus. 

1972 kuulutati välja BSA pankrot. 1973 võttis riigi 

abiga BSA-Triumphi üle Villiers-Norton, millest 

sai Villiers-Norton-Triumph. 1978 likvideeriti ka 

see ettevõte ja BSA nime kasutusõiguse 

omandas B.S.A. Company. Algne Ariel Motors 

nimetus on kasutuses Arieli omanike klubi poolt 

(AOMCC).

1991 loodi Simon Saundersi poolt Solocrest Ltd, 

mis 1999 muudeti ümber Ariel 

Motor Company Ltd. Tegu oli ühe 

Inglismaa väikseima autotootjaga, 

kelle toodanguks on autod Ariel 

Atom, Ariel Nomad, Ariel Hipercar ja 

mootorratas Ariel Ace. Innovaatiliste 

disainlahendustega Ace lasti välja 

2014. aastal, rattal on Honda VFR1200 mudelilt 

pärit 1237cc V4 mootor, 173 hp ja lõppkiirus 

270 km/h. 

Arieli Selly Oaks tehasehoone viimane osa 

lammutati maha 2000. aastal, tehes ruumi 

ülikooli ühiselamule. See pilt on Arieli klubi 

viimane külaskäik tehasehoone juurde. 
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Kahjuks ei õnnestunud kohalkäinute sõnul 

päästa Arieli logoga kahhelkivipõrandat tehase 

peasissekäigu juures. 

Andrus Lüüding

Kasutatud materjalid: 

www.arielownersmcc.com

www.arielnorthamerica.org 

silodrome.com/history-ariel-square-four/

www.arielcycles.me.uk

Motonurk – vanade 
mootorrataste muuseum Narvas

aastast

2021

Alates 2021. aastast luuakse Narva Gloria 

bastioni endise katlamaja hoonesse 

motomuuseumit, kus hakatakse eksponeerima 

klubi Classic Riders mootorrattaid. Mõned 

eksponaadid on ametlikult tunnustatud 

vanasõidukitena ja muuhulgas saab muuseumis 

näha sõjaeelseid ning militaarseid Saksa DKW 

NZ-liini mootorrattaid, aga ka neile järgnenud 

nõukogude IZ mootorrattaid.

2022. aasta suve jooksul toimusid 

läbirääkimised Narva linnavalitsuse 

ehitusjärelevalveosakonnaga hoone välimuse 

osas ning oktoobriks saavutati kokkuleppe 

laguneva fassaadi taastamise osas. Kokkuleppe 

venimine on pidurdanud veevihmasüsteemi 

paigaldamise plaani, kuid muuseum saab 

kindlasti valmis!

2022. aasta oktoobris registreerisid Classic 

RIders klubi liikmed motomuuseumiga 

tegelemiseks mittetulundusühingu, mis sai koos 

muuseumiga nime MotoNurk. Kogu info 

motomuuseumi loomise, tegevuse ja teenuste 

kohta on leitav lehel www.motonurk.ee, samuti 

muuseumi sotsiaalvõrgustikes.
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Eesti Vanatehnika Klubide Liidu 
tegemistest
2022. aasta andis Eesti Vanatehnika Klubide 

Liidu (EVKL) tegemistes väikese 

hingetõmbepausi. Mitmed olulised tegevused 

olid jõudnud või jõudmas lõpule – Balti Kett 

2019, Vanasõidukite Suursõit 2020 ja 2021, 

säilinud sõidukite hindamise põhimõtete 

väljatöötamine ja vajalikud seaduse-

muudatused, ühinemine FIVA-ga ( ülemaailmne 

ajalooliste autoklubide föderatiivne ühendus) 

ning vanasõidukite registri loomine. Kuna 

harrastajate ring ei ole kuigi suur, siis hobikorras 

selliste suurte projektide tegemine tähendab 

vähem aega perele ja tehnikale. Üht-teist on aga 

ka sel aastal toimetatud ja seda kõigi klubide 

ning nende liikmete toel.  

Aastaid planeeritud FIVA Põhjamaade koosolek 

sai lõpuks toimuma. Ettevalmistused algasid 

juba 2017. aastal, koosolek sai edasi lükatud 

erinevatel põhjustel aastatel 2018, 2020 ja 2021. 

Nüüd sai see tehtud LaitseRallyPargis ning tänu 

soodsale asukohale olid esindatud ka kõik Balti- 

ja Põhjamaad – Taani, Rootsi, Norra, Soome, 

Leedu, Läti ja Eesti. Ühtekokku 20 inimest 

erinevatest riikidest vahetasid kogemusi kolmel 

päeval. FIVA on oluline organisatsioon, et 

esindada meie huvisid vanatehnika kasutamisel 

ka tulevikus. FIVA kontaktisikuks Eestis on Rein 

Veldi Eesti VanaAuto Klubist.

Kuigi EVKL kodulehe loomine ei ole edasi 

liikunud, siis Andres Tsengovi loodud 

vanasõidukite register on asendamatu abimees 

nii ekspertidele aktide koostamisel kui ka 

huvilistele vanasõidukitega tutvumisel. 

Avalikustamine on toonud palju tagasisidet ja 

tänu sellele tõstab taastatavate vanasõidukite 

kvaliteeti, sunnib eksperte rohkem pingutama ja 

populariseerib vanatehnikat. Vanasõidukite 

hindamisi on aastast 2007 tehtud juba üle 

tuhande ning järgmisel aastal ületab tunnustuse 

saanud sõidukite arv 1000 piiri. 

Vanasõidukite tunnustamises on taas 

muudatusi 

Tasapisi on hakanud tunnustamisele tulema ka 

selliseid sõidukeid, millele varasemate 

põhimõtete kohaselt oleks öeldud selge ei. Nii 

muudatused õigusaktides kui kehtestatud 

säilinud sõiduki hindamise kord on avanud uued 

võimalused. Tuleb vaid leida tasakaalupunkt, et 

kahjustustega vanasõiduk oleks sellisena ikka 

säilitamist väärt ja esteetiliselt sobiv vajadusel ka 

näitusele. Vanasõidukite originaalsusprotsendi 

muutused on teinud lihtsamaks eelkõige 70. 

aastatel valmistatud sõidukite hindamise ning 

mõnikord tuleb mõni aasta oodata, et saada 

väiksema originaalsusega sõidukite 

kategooriasse. 

2022. aastal täpsustusid nõuded 

tehnoülevaatusele. Kõik vanasõidukina 

tunnustatud sõidukid, millel on täitunud vanust 

70 aastat, saavad automaatselt ülevaatuse kuni 

vanasõidukina tunnustamise akti kehtivusaja 

lõpuni. Seda sõltumata sellest, kas tunnustamise 

hetkel oli vanus juba täis või mitte. Selle 

seadusesse kirjutatud nõude praktikas 

aastal

2022
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rakendamine on toonud mõningaid tagasilööke, 

mistõttu tuleb igal sõidukiomanikul igaks juhuks 

ka ise Transpordiameti liiklusregistri e-teenin-

duses seda kontrollida ja vajadusel nõuda 

registriandmete parandamist. 

Ühtlasi muutus ka vanasõiduki akti kehtivusaeg, 

mis varem oli seotud akti väljaandmise 

kuupäevaga, kuid nüüd on seotud sõiduki 

ülevaatamise kuupäevaga. Samast päevast algab 

ka ülevaatuse tähtaeg. Kuid vanasõidukiks saab 

iga sõiduk siiski sellest hetkest, kui ta 

vanasõidukina liiklusregistrisse kantud. On 

mitmeid sõidukeid, mis on saanud küll akti, kuid 

omanikud ei ole pöördunud liiklusregistrisse.

Mototehnikaväliselt täpsustati registreerimis-

märkide kasutamist – nüüd saavad ka traktorid 

vanasõiduki musta numbrimärgi ning autodel 

varem keelatud M ja W täht on nüüd lubatud.

Meenutagem veelkord, et vanasõiduki akt vajab 

uuendamist iga 12 aasta järel. Kui vanasõiduki 

omanik uut tunnustamist teha ei soovi või kui 

sõiduki seisukord enam ei võimalda vana-

sõidukina tunnustamist, siis on tegemist 

tavasõidukiga. Kuna registreerimistunnistus 

aegub, tuleb see vahetada. Keelatud ei ole ka 

sõiduki seisma jätmine – uue tunnustamise või 

tavanumbri võib taotleda ka hiljem. Sõiduk on 

lihtsalt liiklusregistri arhiivis, kus selle andmed 

säilivad. 

2021. aastal pädevuse saanud uued eksperdid 

on samuti tööle asunud ning tänu sellele on 

vanamootorrataste hindamise kõige koorma-

tumad eksperdid Urmas Teearu, Tony Laan ja 

Märt Karu saanud veidi hõlpu. Urmasel tuli sellel 

aastal alla kirjutada juba 250ndale aktile. 

Indrek Sirk

Tiit Talts
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Müügikuulutused
aastat
turg

MÜÜA DKW SB 200 (1936) 

PROJEKTI ALGMATERJAL

Pildil olevatele detailidele on lisaks 

veel osi. Küsi rohkem infot ja paku 

oma hind! 

Info: Gunnar Orula 5344 1194 

MÜÜA IZH MOOTORIGA ISETEHTUD 

AIATRAKTOR, ADRA JA ÄKKEGA. 

Mootor käib ringi, aga ei käivitu. 

Hind 400 eurot. 

Info: Magnus Henriksson (Harju-Kose) 

tel 5650 9369, magnus@henriksson.ee

MÜÜA MT9 MT10 DNEPR KÜLGKORV, 

VANN, RAAM, PORILAUD JA ÜKS RATAS. 

Veidi roostet on, aga mitte hullusti. 

150 eurot. 

Info: Magnus Henriksson (Harju-Kose) 

tel 5650 9369, magnus@henriksson.ee

MÜÜA MOOTORRATAS M72 (1955), 746 

CM³, 19KW, KÜLGKORVIGA, MUSTA 

NUMBRIGA. 

Pärast restaureerimist sõitnud 2053 km. 

Ratas on talvekorteris, näha saab alles 

kevadel. Naist ja koera kaasa ei saa! 

Info:

Kaspar Noor tel 507 8967

kasparnoor@gmail.com
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Raul Ratasep

Tallinn, Harjumaa (Tallinna piirkond)

Raivo Raamat

Kose-Uuemõisa, Harjumaa (Harju piirkond)

Kaarel Järviste

Tallinn, Harjumaa (Tallinna piirkond)

Ivar Kaljuvee

Rakvere, Lääne-Viru maakond (Viru piirkond)

Risto Tamm

Paslepa, Lääne maakond (Lääne piirkond)

Riin Saaremõts

Pangodi, Tartu maakond (Lõuna piirkond)

Unic-Moto uued liikmed 2022
uued näod

2022

VEEBRUAR
10.-11.02 Classic Riders Winter Rally

Veterama Hockenheimringi 

vanatehnikalaat

Tagadi Restauraatorite päev 

Maima masinapäeva 10. juubel

Mototsiklettide võidusõit 110

Kolga laat

XXVI Motokokkutulek Otepää moto, 

Sokka puhkekeskuses

Vanade veokate kokkutulek 

Tartu- ja Põlvamaal

APRILL
14.-16.04 

MAI
7.05 

13.05

JUUNI
3.06 

10.06 

JUULI
7.-9..07 

22.-23.07 

AUGUST

ER

ER

5.08 

20.08 

SEPTEMB
9.09 

OKTOOB
1.10  

13.-15.10 

Kuimetsa Vanatehnika Päev 

Külkade kokkutulek EW105 

ehk 105 külgkorvi Järvamaal 

Kolga laat

Tagadi Restauraatorite päev

Veterama Mannheimi 

vanatehnikalaat Saksamaal

kalender

2023

Vanatehnikasündmused 2023

Rain Mürkhain

Ravila, Harju maakond (Harju piirkond)

Arno Paasik

Saue, Harju maakond (Harju piirkond)

Ajakirja trükkimise seisuga 

on klubis 171 liiget.

Tere tulemast 

Unic-Moto ridadesse!



Kui oled taastamas, hooldamas või ehitamas vana tsiklit, 
autot, mopeedi, jalgratast, otsid vana kodumasinat või 

tööriista, siis on see koht just sulle. Rohkem kui 400 erineva 
vanakraamipakkuja valikust leiad kindlasti midagi sobivat 

või vajalikku. 
Lisaks leiad laadalt magusa suutäie pakkujad ja 
vanamootorrataste ning autode väljanäituse.

Korraldab: Eesti Vanamootorrattaklubi „Unic-Moto"
Organizer: Estonian Vintage Motorcycle Club „Unic Moto”
Info: restauraatoritepaev@unic-moto.ee või +372 501 8426

www.unic-moto.ee

IGAL MAI JA OKTOOBRI ESIMESEL PÜHAPÄEVAL
EVERY FIRST SUNDAY IN MAY AND OCTOBER

BALTIKUMI SUURIM VANATEHNIKALAAT
Biggest Veteran market“ in Baltics“

If you are restoring, maintaining or building an old 
motorcycle, car, moped, bicycle, looking for old home 
appliance or tool, then this place is for you. From the 

selection of more than 400 different traders you will for 
sure find something suitable or useful. 

In addition tasty mouthful from food stalls and exhibition of  
vintage motorcycles and cars. 


