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Talven pimeinä hetkinä kuten edellisinäkin vuosina mietin kesän matkaa. Monia ajatuksia pyöri mielessä, 
Eurooppaa on kierretty ja pitäisi kokea jotain uutta. Tuli mieleen Venäjän treffit joilla olin käynyt 
kahdesti, mietin missä mahtavat olla tänä vuonna. Selvittelin asiaa ja sain selville että Siperiaan 
suunnittelevat, paikka oli vielä epäselvä. Ei muuta kun ajatusta kehittelemään ja selvisihän se paikkakin, 
Tyumenissa pidettäisiin. Siitä alkoi ajatuksissa matkan valmistelu henkisesti ja fyysisesti.  
Pitkään matkaan tulee latautua eri lailla, motivaation tulee olla kunnossa.  
Vaimo oli epäileväinen lähdön kanssa ja niin kävi, ettei hän halunnut lähteä istumaan pyörän perälle.  
Se oli pienoinen takaisku! Mietin lähtöä vielä monta kertaa. Pietarista olisi lähdössä ryhmä joka tulisi 
mukaan, jopa huoltoautosta oli tietoa. Näin matka tuntui jopa helpolta. Se toisi tietynlaista turvaa. 
No,minulla oli kyllä kokemusta naapurista, mutta Siperiaan saakka, sinnehän vietiin aikanaan eräitä 
koulutukseen!:)) Tuntui mielenkiintoiselta käydä katsomassa mikä ihmeen paikka se oikein on. 
 
Näin oli päätös tehty! Kirjoittelin asiasta meidän kerhosivuillekin, kiinnostus oli laimeaa. Hyvä niin, 
jokaisen pitää tehdä itse päätös ja ottaa vastuu siitä. Ajatukseni oli etten rupea matkan vetäjäksi ja 
huoltajaksi siinä pilaa vain oman loman. Sekä normaalisti arvostelut kiitokseksi. 
 
Viisumin hankin Suomesta ja sainkin sen vuodeksi moninkertaisena hintaan 120€. Tässä vaiheessa 
Markku Rissanen oli tulossa mukaan. Luotin Markkuun ja hänen ajotaitoon, olimmehan olleet mm. 
Sveitsin treffeillä aikanaan. Ajotaito ja ”ajosilmä” on korostamattoman tärkeä liikenteessä jota ei tunne.  
Markku sai välitettyä minun Garmin Zumoon Venäjän kartan, ( Garminin supportin apu oli täysin ala-
arvoista, sieltä ei apua saa) testasin sitä Suomesa ja näytti hyvältä. 
Varasin sunnuntaiksi 16.8 hotellin Pietarista, Sokos Hotel Olympic Gardenista joka sijaitsee Moskovaan 
lähtevän kadun läheisyydessä josta olisi tarkoitus lähteä matkaan 17.8, näin jäisi 3-4 päivää aikaa ajaa 
n.3000km matka Tyumeniin. 
Selvittelin monista lähteistä tiestön kunnon, onneksi luotin omiin tietolähteisiin. Ja se kannatti, pahimmat 
arviot olivat  Suomalaisilta kuin myös Venäläisiltä ettei sinne ole edes tietä. Parempi jättää tällaiset arviot 
omaan arvoonsa. 
 
Kaikki oli valmista ja lähtöpäivä lähestyi, ihme kyllä ei jännittänyt. Harmitti vain kun vaimo ei lähtenyt 
mukaan. 
Ajoin lauantaina 15.8 Markun luo jossa yövyin. Sunnuntaiaamuna starttasimme Pietaria kohden.  
Raja muodollisuus oli tuttu ja meni mukavasti. Rajan jälkeen navin kartta loppui yllättäen! Ihmettelin 
mikäs siinä on, ei toimi niin ei toimi, eka takaisku ja paha. 
Osasin ajaa kuitenkin Pietarin keskustaan Sokos Hotel Olympic Gardeniin ulkomuistista. 
Illalla meidän mukaan lähtevä Andrey tuli tapaamaan meitä, hänellä oli kasvot turvoksissa hammas 
tulehduksen takia ja kertoi huomenna menevänsä leikkaukseen, voi tulla Tyumeniin lentäen jos lääkäri 
antaa luvan. Tämä oli toinen takaisku (muut lähtijät olivat piiloutuneet jo aikaisemmin). 
Ajatukset laukkasivat, palataanko takaisin vai jatketaanko matkaa. Ajattelin etten ole koskaan palannut 
kuin määränpäästä takaisin. Minä menen treffeille, Markku sanoi lähtevänsä mukaan. 
Andrey antoi oman puhelinnumeronsa lisäksi yhteyshenkilöt Ekaterinburgista Dimitrin ja Tyumenista 
Aleksein joille piti laittaa joka ilta yöpymispaikka ja kuittaus ettei ongelmia. Tämä oli hyvä lisävarmistus 
meille. 
Kerroin Andreylle navi ongelman, hän soitti jonnekin ja kertoi että homma on hoidossa. Kohta hotellille 
tulikin kaveri jolla oli gompuutteri mukana ja kysyi voiko naville tehdä mitä hän haluaa? Sanoin siitä 
vaan kartta ei toimi, hän asensi Zumoon Venäjän aakkoset ja ohjelman sekä Venäjän kaikki kartat. Hinta 
oli kädenpuristus. Lisäpalveluna ohjelmoi vielä reitin ja haki valmiiksi yöpymispaikkoja. Olisi asentanut 
Wingiinkin Venäjän kartat muttei ollut ottanut mukaan kortinlukijaa, se jäi tekemättä. Nyt tuntui 
mukavalta, kyllä me pärjätään. 
 
Maanantai valkeni aurinkoisena ja lämpimänä, ei muuta kuin baanalle aamupalan jälkeen. 
Ajoimme ilman erikoisempia tapahtumia lähelle Moskovaa, tie oli erittäin hyväpintainen ja saavuimme 
Moskovan isolle kehätielle no: 108 joka kiertää pohjoisen kautta, ei muuta kuin sinne. Sitä olikin 
päällystetty uudella asfaltilla pitkiä pätkiä, oikealla näkyi salamointia ja se lähestyi meitä. Hirvitti, uusi 
asfaltti ja vesisade. No ei voinut mitään, se saavutti meidät. Tie oli todella liukas, jarrua ei voinut käyttää 



ollenkaan. Onneksi oli vähän autoliikennettä. Ajoimme M7 risteykseen jolle käännyimme, se tie vie 
meidät pitkälle, lähes Siperiaan. 
Alkoi majapaikan katselu, täyttä oli, matka jatkui, huolestutti, ilta oli pitkällä. Kunnes löytyi oikea 
”neuvostoajan” hotelli joka oli pakko ottaa, oli mielenkiintoinen muistella ”vanhaa hyvää aikaa” 
tuoksukin oli aito. Uni maistui, olimmehan ajaneet osin sateessakin 950 km. 
 
Tiistaina iloisena matkaan, nyt otettiin lyhkäinen päivä, maisemat muuttuivat kumpuileviksi, oli ilo 
”vääntää wingillä”, tiet olivat loistavia. Tapasimme matkalla ystäviä, tai saavutimme heidät. Havatorilla 
oli erikoiskuljetus Siperiaan kahdella lavetilla ja etuautolla, etuautossa oli kuljettajana Keijo Nykänen 
Lappeenranasta joka oli jo Suomessa auttanut meitä reitinsuunnittelussa, hän on oikea Venäjän tiestön 
asiantuntija. Tapaaminen oli lämminhenkinen, vaihdettiin kuulumisia ja jatkettiin matkaa. 
Ajoimme kuitenkin ainoastaan 700 km Kazaniin josta löytyi hotelli helposti M7 varrelta, hyvä ja siisti 
perhehotelli ja mukava palvelu.  
 
Keskiviikkona matka jatkui Ekaterinburgiin jonne oli matkaa yli 1100 km, tie oli alkumatkasta loistava ja 
samoin maisemat, kumpuilevaa maastoa ja viljapeltoa silmänkantamattomiin. Kunnes huomattiin M7 
loppuvan ja alkaa tie P242 joka oli tosi huono alkumatkasta, tuli mieleen kaikenlaiset, tätäkö se on 
Siperiassa? Onneksi selvittiin pienellä pyörähaaverilla, Markun pyörästä pukkasi etupään vasemmasta 
iskarista öljyt pihalle, pyörä oli hieman kelju ajettava mutta matka jatkui. Kun lähestyttiin kaupunkia, 
vastassa oli Dimitri vaimonsa Olgan kanssa ja heidän ystävänsä Alex ja Natasa jolla oli URAL pyörä, 
vastaanotto oli vilpittömän iloinen. He olivat järjestäneet Alexin ja Natasan kotiin majoituksen sekä 
pyörille parkin. Syötiin iltapala ja matkakokemuksien selvittely jonka jälkeen nukkumaan. Ei jaksanut 
enää juhlia ja sen isännätkin ymmärsi. 
  
Torstaiaamu valkeni hyvän levon saattelemana, aamupalan jälkeen haettiin pyörät parkista, samoin 
Dimitri haki oman 1500:sen kuin myös Alex oman URAL M62 pyöränsä joka oli kustomoitu aika 
komeaksi ( Dimitri kertoi Alexin olevan ”patriootti”). 
Ajoimme Aasian ja Euroopan rajalle otimme valokuvia jonka jälkeen he saattelivat meidät Tyumenin 
tielle M7, kiitokset, hyvästit sekä maantielle. 
Tie oli tosi hyvää 18 km jonka jälkeen alkoi huono osuus jälleen, oli mäkeä mutkaa ja kuoppaa. Välillä 
ajattelin että ollaan eksyksissä mutta navi kertoi että antaa mennä vaan. 
Siitä selvittiin ja ennen Tyumenia tie muuttui jälleen tosi hyväksi. Lämpötilakin nousi yli 
kolmenkymmenen. 
Meille oli kerrottu että pitää ilmoittaa milloin tullaan jotta voivat tulla vastaan, ajattelin olla ilkeä, tiesin 
paikan jotakuinkin ja ajoin perille. 
Portilla olivat hieman ihmeissään ja hämillään mistä kaksi Suomalaista puörää ilmestyi niin salaperäisesti. 
Eivät varmaankaan uskoneet että osataan leirille noin vain. Aika häslinki oli, mutta majapaikka löytyi 
nopeasti. Olivat varanneet meille, minun pyynnöstä, hyvän hirsimökin jolle alueelle tuli myös Puolaliset 
(Martta ja Martin) sekä Pietarin porukka Vladimir ja Andrey. Myös Kazastanista oli muutama henkilö 
naapurimökissä. Meillä oli oma sauna käytettävissä tällä alueella, hienoa!! 
 
Tästä alkoi leirielämä. 
 
Markku oli ollut jo paripäivää hieman huonovointinen, vatsa reistaili. Epäilin ettei tuossa kunnossa jaksa 
ajaa minun mukana Suomeen. Itse kävin Vladimirin ja Andreyn kanssa saunassa ja vihtottiin monta 
tuntia, kyllä teki hyvää. Käväistiin iltapalalla, juhla-alueella ollut juuri toimintaa enää.  
Joten nukkumaan, olimmehan levon tarpeessa pitkästä ajomatkasta minulla 4300 km takana. 
 
Perjantaiaamu aamu oli hieno ja aurinkoinen, kävin kävelylenkillä tutustuen alueeseen.  
Vähän oli pyöriä paikalla, olisiko muutama kymmen pyörä!! Markku lepäsi, hyvä niin.  
Hommattiin lääkäri joka pisti piikin takapuoleen ja määräsi lepoa. 
Päivän ohjelmassa oli vierailu Irbitin kaupungissa olevaan URAL pyörämuseoon. Matkaa sinne oli 180 
km, Vladimir lähti minun pyörän takapenkillä sinne (oli tullut lentäen Pietarista, siis Pietarista ei ollut 
ketään pyörällä). Kannatti lähteä, museossa oli lähes koko Neuvostoliiton ajan pyöräkokoelmat kuin 
myös BMV:n historiaa josta juontaa URAL:in tekniikka. Myös muita pyöriä oli lähinnä Italialaisia- ja 
Brittipyöriä. Mielenkiintoinen oli moottoreiden kehitysosaston museo, siellä oli mm. 8 sylinterinen 
tähtimoottori ja vankelmoottori URAL pyörään. 



Iltamyöhään kävelin juhla-alueelle, siellä kaikki tuntui odottavan meitä. Jokaisen kanssa olisi pitänyt 
puhua ja kertoa matkasta, tarjosivat ruuat sekä napsit Venäläiseen tapaan.  
Ajattelin elää fiksusti ja menin hyvissä ajoin nukkumaan. 
Lauantaina oli paraatiajo kaupunkiin. Markkukin oli jo virkumpi, piikki auttoi. Pestiin pyörät 
juhlakuntoon. Laitoin Suomen lipun juhlasalkoon jotta se näkyisi kunnolla kun ajetaan paraatissa. 
Ajoimme paraatin kärjessä kaupungille jonne parkkeerattiin aivan keskustaan, kiinnostuneita ihmisiä oli 
kokoontunut ihailemaan hienoja pyöriä. Pyörien ympärillä oli todellinen tungos. 
Tyumenin kaupunki oli hieno ja kadut erinomaiset, näki että siellä on ”kaasurahaa” käytettävissä. 
Myös autokanta oli jotain muuta kuin yleensäkin, oli urheiluautoa ja erikoismalleja joita meillä ei pääse 
ihailemaan koskaan. 
Kaupungilta palattuamme tuli mp-huoltomies paikalle ja hänellä oli aikomus vaihtaa iskariin stefa, yllätys 
olikin suuri kun stefa oli terve. Vika olikin tyhjennys ropussa joka oli löysällä ja vuoti kun iskari joutui 
sille suunniteltuun työtehtävään hieman kovemmin ottein. Ei muuta kuin öljyt sisään ja homma oli 
kunnossa. Markku kertoi, ettei sitä hänen tietääkseen ole Suomessa koskaan avattu. Jäiköhän se 
asentajalta tehtaalla löysälle? 
Leirissä kävi jälleen sama lekuri ja totesi Markun voivan hyvin, kertoi jos piikki ei olisi auttanut seuraava 
askel olisi ollut sairaala ja 3-4 päivän tiputus. Minulla nousi kylmä hiki, mitenkähän siitä olisi selvitty, 
aikataulu oli kireä. 2 viikkoa aikaa koko matkaan ja puolivälissä ollaan menossa. 
Lauantaina oli juhlailta, palkintojen jaossa Markku sai vanhimman osallistujan palkinnon ja minä sain 
pisimmän matkan ajaneen palkinnon. Hurraa huudot olivat valtavat kun nousimme yhdessä lavalle. Ja 
pitihän siinä isäntiä kiittää samalla, heh pidin Venäjän ja Englannin kielisen kiitospuheen. Siitäkös 
porukka innostui!! Ihmettelin vain kun maa palkintoja ei jaettu, olisimme voittaneet nekin. 
Menimme aikaisin nukkumaan, huomenna olisi taas ajopäivä. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
Sunnuntaina aamusella hyvästit ja matkaan Seljabinskin kautta jonne olisi kuulemma hyvä tie, se kannatti 
URAL vuoriston ylitys kesti pari tuntia ja maisemat oli huikaisevat. Ajoimme UFA:aan saakka jonne 
yövyimme hotelliin. 
 
Maanantai valkeni sateisena, sadehaalarit päälle ja matkaan, tavoitteena jälleen M7 tie. 
70 km ajettuamme navi ja tienviitta näytti oikealle ja jossa luki Moskova, epäilytti olihan tie pienenlainen. 
Sinne mentiin, kunnes reilut 10 km ajettuamme pienen kylän jälkeen tie näytti loppuvan. 
Päätös oli ajetaan takaisin, kilometrin ajon jälkeen navi näytti oikealla ja tie oli hyvä kuin meidän 
maantiet. Ajoin sinne jos se veisi M7:lle suoraan, ajoin muutaman kilometrin ja epäluulo voimistui, päätin 
palata takaisin sinne Moskovan viitalle. 
Hetken ajettuani ei Markkua näkynyt taustapeileissä, ajatus laukkasi, mitä nyt? Palasin takaisi ja siellä 
kuski hyppi keskellä tietä ja löi käsiään yhteen, pyörä makasi kyljellään tien laidassa. Ajattelin hyvä, mies 
on kunnossa. 
Markku oli avannut visiirin vasemmalla kädellä ja pyyhkäissyt huurua laseista, hän oli ajanut asfaltilta 
ulos oikealle puolen jossa luonnollisesti tapahtui vastakäännös ja pyörä nakkasi kuskin pyörän päältä 
tielle, pyörän jatkaessa matkaa ja kääntyen poikittain jolloin se meni kahdesti pituusakselinsa kautta 
ympäri, katsoin heti ettei se ole ajokuntoinen, venttiilikoppa oli puhki ja öljyt tuli tielle. Onneksi Markku 
putosi pyörän päältä ja vauhtia oli vain 40-50 km tunnisa. 
Sanoin että nyt ei ole apu lähellä, ollaan Siperiassa. Suomeen on matkaa 3000 km, rauhoittelin Markkua 
ja sanoin että otetaanpa soittokierros. 
Soitin Andreylle ja kerroin mitä on tapahtunut, hän pyysi koordinaatit ja muuta tietoa paikasta, otin 
kamerakännykällä kuvan kylän nimikyltistä ja tien viitasta jolla oltiin. Laitoin ne hänelle kännykällä. He 
lupasivat hoitaa apua paikalle, onneksi Markulla ei ollut kuin ½ sentin haava leuassa ja oikea käsi hieman 
kipeä. Soitin myös Kristerille ja pyysin häntä inforfoimaan myös Venäjän interreppiä tapahtuneesta. 
Sitten Markku soitti vakuutusyhtiöön joka hänellä on IF. 
Siitä alkoi soittorumpa, siinä oli GWCR ja IF pääroolissa, kumpikin auttoi minkä voi. 
IF sai parissa tunnissa organisoitua kuljetuksen Kazaniin jonne oli 400 km matka ja sinne lähti auto 
vastaa Moskovasta jonka piti olla siellä tiistaiaamuna. Seuraava kuljetus Moskovasta Suomeen tapahtuisi 
Valion rekan mukana, Markunhan pitää tulla pyörän mukana Suomeen. 
Tuntui uskomattomalta että apu tuli näin nopeasti. Suur kiitos IF:n henkilökunnalle, palvelu oli todella 
auttavaista. 
Myös GWCR:n apu oli tulossa ja heidän auto ehtikin ensiksi UFA:sta, soitto Suomeen, sovittiin että 
pyörä viedäänkin sillä autolla Kazaniin ja vakuutusyhtiön auto perutaan näiltä osin. 



Minä ajoin edeltä Kazaniin ja otin 4 hengen huoneen hotellista (sama perhehotelli kuin mennessäkin), 
kyllä siellä ihmeteltiin kun tulin yksin takaisin. Kerroin tapahtunen ja rauhoittuivat. 
Yöllä kuljetus tuli ja herättivät minutkin vastaan ottamaan. Kaikki katsoi Markun kypärää ja siunailivat 
että se pelasti hengen, niinhän se on, varusteissa ei kannata säästää. 
 
Tiistaiaamuna jätin hyvästit matkakumppanille, olihan hänellä nyt kuljetus Moskovaan ja siitä Suomeen, 
kummasakin autossa piti olla Venäläinen kuljettaja jotka osaavat hieman suomea, kyllä Markku pärjäisi 
nyt yksinkin. Hieman oli haikea mieliala, minun osalta jatko olisi yksinajelua jota oli yli 2000 km vielä 
Venäjän maaperällä. 
Lähdin matkaan aikaisin ajatuksena ajaa Moskovan ohi, ajoinkin navin opastamana aivan keskustassa 
olevan Punaisentorin vierestä suoraan läpi Pietarin tielle. Noin 100 km Moskovasta löysin paikallisten 
opastamana hotelli/gamping alueen josta sainkin hotellihuoneen hintaan 2000 rub. kallis mutta olihan 
huoneessakin kokoa yli 30m2. Se oli oikea sviitti! 
 
Keskiviikko aamuna matkaan ja kohden Pietaria jonne saavuinkin jo klo 14.00 aikoihin. Andrei tuli 
vastaan ja hän pyysi jotta mentäisiin tutustumaan paikalliseen Honda myymälään / huoltoon, jonne 
Vladimirkin oli tulossa ei muuta kuin matkaan vaikka minulla oli tarkoitus ajaa vielä kotiin. Huollossa 
pestiin pyörä ja tarjottiin ruoka, hyvää palvelua! 
GWCR oli järjestänyt Pietarin televisioon meidän matkasta ohjelman jonka aiheena ”kaksi suomalaista 
hurjaa motoristia Siperian matkalla” ja samalla luvanneet ettei meidän treffi osallistuminen 
vastaisuudessa maksa mitään kun tulemme sinne. No, tämä on vuosien ajalta saavutettua hyvää 
yhteistyötä. 
Lähdin jatkamaan matkaa kohden Viipuria ja Suomea, tullissa ei mennyt aikaa ja jatkoin Lappeenrantaan, 
Keijo soitteli missä ollaan, kerroin olevani kulmilla, ei muutakuin vierailulle Keijon kotiin.  
Minulla oli kiire jos ajan vielä kotiin, tulisihan kilometrejä 1700 tälle päivälle. 
Lähdin matkaan mutta vaimo puuttui peliin, oli pakko ottaa huone hotellista. No, aamulla se tuntui 
mukavalta hyvin levätyn yön jälkeen. 
 
Torstai olikin rattoisa ajopäivä, laitoin naviin ”suorin reitti” ja tutustuin ennen kokemattomiini tiestöihin. 
Lämmin ja nautinnollinen päivä, tuntui nyt helpottaa. 
Markku pääsi Suomeen lauantaina. Hänkin oli hyvässä kunnossa, lähinnä henkiset kärsimykset taisi 
koetella eniten. 
 
Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen matka, tuli koettua sitä mitä haettiinkin. Skandinavian ja Euroopan 
teitä on ajettu ja se jokin puutui. Nyt sekin on tehty!!! 
Kilometrejä tuli 8900 ja rahaa kului kaikkiaan 600 € verran 13 päivän aikana.  
Voi sanoa ”MATKAILU AVARTAA” ! Kiitokset Markulle ja haaverissa meitä auttaneille! 
 
Tuntui kuin vaimokin olisi olut iloinen kun ukkokulta palasi terveenä takaisin. 
 

                                Antero Suni 
 
 

   
 
           Matkamiehet jossain siellä…                 Ja kohta Tyumenissa                               Ja jo paluumatkalla 
 



   
 
       Dimitri ja Alex toivottavat tervetuloa Aasiaan                                      Euroopan ja Aasian puolella.  
 

     
 
                  Sisäänajo                                       Mitähän pojat odottaa?                         Ai niin, palkintojen jako.  
 

   
 
   Palkintojen jako pitkä oli matka......Sbasiba!                                           Markku, vanhin kuljettaja 


