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Ride out -ohjelmatuotanto

LEGENDAT ELÄVÄT JA AJAVAT
Huippukallis tv-draama kertoo Jarno Saarisen elämästä ja kuolemasta. 
Samalla se kuvaa, miten koruton silloinen kilpamoottoripyöräilyn maailma oli. 

Jukka Saastamoinen

Tunnelma oli sanalla sanoen 
nostalginen, kun tuotantoyhtiö 
Funfarin masinoima väkijoukko 
kerääntyi Ahveniston moottori-
radalle Hämeenlinnaan viime 

syyskuun ensimmäisenä torstaina.
Edessä oli pitkä ja joillekin aika hikinenkin 

työpäivä, jonka aikana näyteltäisiin ja kuvat-
taisiin edesmenneestä autoinsinööri Jarno 
Saarisesta kertovaa draamasarjaa. Kuudes-
ta 50 minuutin jaksosta koostuva sarja kul-

sän mittaan sellaistakin materiaalia, joka ker-
too Saarisen ja hänen teinirakkautensa Soi-
lin varhaisista vaiheista pariskunnan kotikau-
pungissa Turussa.

Kevääksi vielä Kroatiaan
Seuraavaksi filmikaravaani suuntaa Kroati-
aan. Siellä aletaan kuvata maaliskuun puolen-
välin paikkeilla keskieurooppalaista TT-maa-
ilmaa viiden vuosikymmenen takaa.

Sarjan käsikirjoittaja Sami Keski-Vähälä 
arvelee, että kevään Balkanin-kierros kestää 
noin 10 viikkoa. Sen aikana on tarkoitus pis-
täytyä myös Italiassa ja kuvata muutamia 
Monzassa tapahtuneita hotellikohtauksia. 
Kuten varttuneempi kansanosa muistaa, Saa-
rinen koki traagisen kohtalonsa nimenomaan 
Monzassa. Päivämäärä oli 20. toukokuuta 
1973.

Keski-Vähälä myöntää, että tämän tyyppi-
nen tv-draama vaatii jykevän tuotantokoneis-
ton. Esimerkiksi Imatralla ja Ahvenistolla jär-
jestetyt kuvaukset veivät useita päiviä, ja nii-
hin osallistui kymmenien näyttelijöiden ja tek-
nisten henkilöiden lisäksi massiivinen vapaa-
ehtoisten avustajien katras. Avustajia saattoi 
olla yhden kuvauspäivän aikana jopa 300.

Kroatiaan lähtee Suomesta parinkymme-
nen hengen ydinporukka. Näyttelijöitä sinne 
palkataan muun muassa Englannista, Itali-
asta ja Belgiasta. Avustajat pestataan paikan 
päältä Kroatiasta.

”Jaa että kuulostaa työläältä? Niin minus-
takin. Tällaisen systeemin pystyttäminen on 
aikamoinen homma huolimatta siitä, että nyt 
ei olla tekemässä dokumenttia vaan illuusio-
ta”, Keski-Vähälä sanoo.

Ohjaaja löytyi Ruotsista
Viisikymppinen Keski-Vähälä on tasavallan 
tuotteliaimpia ja arvostetuimpiakin käsikir-
joittajia. Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta 
1990-luvulla ja työskenteli aluksi näytelmien 
puolella. Tällä vuosituhannella Keski-Vähälä 
on paneutunut elokuvien käsikirjoituksiin ja 
kunnostautunut erityisesti Mika Kaurismä-
en hovihankkijana. Esimerkiksi Veljekset, Tie 
pohjoiseen ja Elämältä kaiken sain ovat kak-
sikon yhteistyön tuloksia.

Keski-Vähälä on yksi kolmesta Funfarin 
osakkaasta. Kaksi muuta ovat tuottaja Timo 

Vierimaa ja näyttelijä-käsikirjoittaja Ville Myl-
lyrinne.

Keski-Vähälä sanoo, että ajatus Jarno Saa-
risesta kertovasta tv-draamasta tuli Vieri-
maalta vuoden 2017 alussa. Siitä Funfarin 
väki lähti pohtimaan, miten aihe voisi toimia 
fiktiona. He tekivät teemasta parikymmensi-
vuisen konseptin, jonka he esittelivät Ylen 
draamapäällikölle Jarmo Lampelalle. Tämä 
tunsi Saarisen tarinan vanhastaan, ja yhteis-
työsopimus Ylen kanssa syntyi sutjakkaasti.

Aluksi Keski-Vähälä ja kumppanit kaavai-
livat, että sarjalla voisi olla toinenkin käsikir-

Stuntman käskee Yamahaa kuin ilmetty 
Jarno Saarinen 50 vuotta sitten.

Rahaa kuluu yli 10 miljoonaa euroa ennen 
kuin Funfarin tuottama draamasarja on 
valmis.

Roolitustoimisto Helsinki Casting on varmistanut, että näyttelijät ja avustajat on puettu ja meikattu aitoon 
1970-luvun henkeen.

Kuvauksia on tehty muun muassa Hämeenlinnassa, 
Imatralla, Porvoossa ja Turussa. Maaliskuussa 

ydinjoukko matkaa Kroatiaan.
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kee työnimellä Ride out, ja se saa ensi-iltan-
sa Ylellä vuoden 2024 alussa.

Ahvenistolla keskityttiin kevääseen 1973. 
Kantahämäläinen asfalttirata sai toimia ku-
lissina niille legendaarisille Keski-Euroopan 
areenoille, joilla Saarinen jahtasi samanaikai-
sesti kolmen luokan maailmanmestaruutta 
nykyistä MotoGP:tä vastaavassa TT-ajossa.

Jo aiemmin kesällä Funfarin väki oli tuot-
tanut aineistoa kahdesta historiallisesta Imat-
ranajosta. Ensin se oli lavastanut vuoden 

1968 kisan, jossa Saarinen teki MM-debyyt-
tinsä, ja sitten vuoden 1972 GP:n, jossa hän 
varmisti ensimmäisen ja ainoaksi jääneen 
mestaruutensa.

Imatran tapahtumat kuvattiin kaupungin 
klassisella katuradalla. Tosin varikkoa ei voi-
tu järjestää autenttiselle pelipaikalle Imatran-
kosken urheilukentälle, vaan sille jouduttiin 
rakentamaan uusi näyttämö Emäsalon me-
renrantamaisemiin Porvooseen.

Draamasarjaan ehdittiin tuottaa viime ke-
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Kännykkä kilahti Kari Karttialan taskussa vapun alla 2022. Soit-
to tuli Matti Paukkoselta. Tämä sanoi edustavansa Juha Saa-
rista, joka vastaa kaikesta auto- ja moottoripyöräkalustosta 

Jarno Saarisesta kertovassa draamasarjassa.
Juha Saarinen, jolla ei ole edesmenneen mestariajajan kanssa 

muuta yhteistä kuin sukunimi, etsi Paukkosen mukaan ihmistä, joka 

ASENTAJAVELHO LOIHTII KALUSTON KUNTOON Saarinen, ja myöhemmin hän kilpaili menestyksekkäästi sivuvaunul-
listen luokassa.

Ajajauransa jälkeen Karttiala on vielä toiminut poikiensa Timon ja 
Teron mekaanikkona sikäli kun on omilta classic-luokan harrastuk-
siltaan ehtinyt.

Tästä kaikesta lajituntemuksesta ja tunnettuudesta oli Karttialalle 
suunnattomasti hyötyä, kun hän lähti etsimään ja vuokraamaan ka-
lustoa eri puolilta Suomea. Silti hän joutui vakuuttamaan monelle 
pyöränomistajalle pitkään ja hartaasti, että näiden aarteita käsitel-
lään asianmukaisesti ja että ne ovat takaisin tullessaan vähintään 
yhtä hyvässä kunnossa kuin lähtiessään.

Joukossa maailmanluokan helmiä
Tuotannon väki oli edellyttänyt, että pyörien pitää olla vuosimallia 
1968–1973 ja niin sanotusti kuvankestäviä. Kaikkiaan niitä tarvit-
tiin reilut 60 kappaletta. Jotkut vuokrapyörät olivat valmiiksi niin hy-
vässä kunnossa, että ne voitiin kärrätä perushuollon kautta suoraan 
kuvauksiin.

Toiset taas tulivat Karttialan ja hänen seitsenhenkisen mekaanik-
koporukkansa käsittelyyn kirjaimellisesti pahvilaatikkoihin purettui-
na. Mukaan mahtui sellainenkin yksilö, josta puuttui koko kytkinjär-
jestelmä. Senkin Karttialan joukot saivat lopulta toimimaan.

Kalustosta löytyy myös muutama maailmanluokan harvinaisuus – 
kuten 500-kuutioinen Husqvarna vuodelta 1968. Niitä on valmistettu 
vain kolme kappaletta.

Melkoinen helmi on Jouko ”Jocke” Ryhäsen omistama 500-kuuti-
oinen Benellikin. Se on kopio pyörästä, jota Benellin tehdas tarjosi 
Saarisen ajettavaksi kaudelle 1973. 

Saarinen kävi kaatumassa testipyörällä Italiassa ja totesi pitäyty-
vänsä Yamahassa.

Karttiala sanoo, että kaikki pyörät on vakuutettu täysimääräisesti. 
Niiden yhteenlaskettu vakuutusarvo nousee kirkkaasti puolen miljoo-
nan euron paremmalle puolelle. ■ Yksi tv-draaman rekvisiittalaitteista on Kari Karttialan oma Yamaha TZ250D, joka 

on täsmälleen samanlainen kuin Jarno Saarisen vuonna 1973 ajama tehdaspyörä.
Tuotantoyhtiön pestaama Kari Karttiala tuntee moottoripyörien tekniikan – kuten 
tämän vaihdelaatikon, joka kuuluu vuosimallin 1972 Yamahaan.

pystyisi hankkimaan ja huoltamaan kuvauksissa tarvittavat mootto-
ripyörät.

Kolmikko sopi neuvonpidon Neste K:n huoltoasemalle Kehä III:n 
varteen Vantaan Koivukylään. Huoltamo kulkee alan miesten ja nais-
ten suussa Kehäkessan nimellä.

Karttialan ensimmäinen vastaus oli ehdoton ei. Hän oli ollut jo mon-
ta vuotta eläkkeellä, ja häntä ei kiinnostanut tippaakaan ajatus siitä, 
että hänen pitäisi ryhtyä haalimaan 50 vuotta vanhoja kisapyöriä ja 
saattamaan ne pikavauhtia ajokuntoisiksi ja muutenkin alkuperäiseen 
kuosiinsa.

Ilmeisen hyvin osasi Juha Saarinen kuitenkin asiansa esittää: heti 
ensimmäisenä vapun jälkeisenä arkipäivänä Kari Karttiala allekirjoit-
ti työsopimuksen, jonka nojalla hän otti hoitaakseen moottoripyöris-
tä vastaavan päämekaanikon pestin.

Karttiala tunnustaa, että urakasta tuli huomattavasti oletettua ran-
kempi.

”Alun perin suunniteltiin, että tekisin ensin 20 päivää valmistelevaa 
työtä ja sen päälle neljä nelipäiväistä kuvausviikkoa.”

”Ne tunnit tulivat täyteen jo toukokuussa. Nyt olen painanut töitä 
ilman minkäänlaista katkosta yli kahdeksan kuukautta. Homma on 
minun osaltani ohi vasta kesäkuun lopussa, jolloin pyörät on tuotu 
takaisin Kroatiasta ja palautettu kunnostuksen jälkeen omistajilleen.”

Konkari tuntee mp-maailman
Kari Karttiala oli erinomainen valinta päämekaanikon tehtäviin. Hän 
edustaa vuosikertaa 1950, ja hän on puuhannut moottoripyörien pa-
rissa koko ikänsä. Hän ajoi aikoinaan samoissa kisoissa kuin Jarno 

Leikkiyleisö hurraa, kun feikki-
Länsivuori ampaisee muka 
Salzburgringin suoralle.

Jarno Saarisen leski Soili Karme 
on antanut ainutlaatuista 

asiantuntijatietoa tv-draaman 
tekijöille.

Kari Karttiala oli oiva valinta moottoripyöristä vastaavaksi päämekaanikoksi.
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joittaja. Esillä oli jo yksi italialainen nimi. Pi-
an kuitenkin selvisi, että kahden kirjoittajan 
malli olisi kielisekamelskan takia hankala. 
Siksi sovittiin, että Keski-Vähälä kirjoittaa ta-
rinan alusta loppuun itse.

Ohjaajaksi valikoitui ruotsalainen Simon 
Kaijser.

”Haimme ihmistä, joka hallitsee intiimin 
draaman ja pystyy ohjaamaan myös toimin-
taa. Simon oli aikaisempien töidensä ansi-
osta ehdokaslistan kärkipäässä heti. Sitten 
kävi ilmi, että hän ajaa itsekin moottoripyö-
rällä rataa. Kun hän oli lukenut konseptin ja 
käsikirjoituksen, hän totesi, että projekti oli 
kuin tehty hänelle.”

Näyttelijöiden löytäminen oli ”vaikeaa ku-
ten aina”. Keski-Vähälä on kuitenkin lopputu-
lokseen tyytyväinen. Hän myös huomauttaa, 
että kaikki ajokohtaukset on tehty stuntma-
nien voimin. Näyttelijät eivät ole koskeneet 
pyöriin käytännössä katsoen ollenkaan.

Jarnoa draamasarjassa esittää Tom Rej-
ström. Soilia näyttelee Saana Koivisto. 

Roolihahmoissa oltava rosoa
Draaman juonesta Keski-Vähälä sanoo, et-
tä se kertoo Jarnon ja Soilin tarinan tosiasi-
oita seuraten. Hän kuitenkin painottaa, että 
sarja on fiktiota.

Filmillä esiintyvät kaikki tuon aikakauden 
suuret kuljettajat Giacomo Agostinia ja Phil 
Readia myöten.

”Käsikirjoittajan tehtävänä on kaivaa ensin 
esiin se, mitä on oikeasti tapahtunut. Sen jäl-
keen hän voi ryhtyä miettimään, miten se 
kaikki voisi toimia fiktiona”, sanoo Keski-Vä-
hälä.  

Hän lisää vielä, että käsikirjoittaja ei saa 
antaa todellisista henkilöistä liian siloteltua 
kuvaa. Elokuvahahmoilla pitää olla kerrotta-
vaa, sillä hänen mukaansa oikean ihmisen 
elämä ei rajaudu koskaan niin selväpiirteisik-
si teemoiksi kuin se voi sepitetyn henkilön 
kohdalla tehdä.

Sarjassa esiintyy tekaistuja pahiksia – esi-
merkiksi Bernie Ecclestone -tyyppinen mo-
guli, joka ei välitä vähääkään ajajien turvalli-
suudesta mutta sitäkin enemmän rahasta. 
Roolinsa saa myös tupakkateollisuuden sat-
raappi, joka asettaa mestariajaja Saarisen 
vaikeiden eettisten valintojen eteen.

Levityssopimuksia hierotaan yhä
Saarisdraama on suomalaisittain poikke-
uksellisen kallis tv-sarja. Kun se julkistettiin 
heinäkuussa, budjetin loppusummaksi ilmoi-
tettiin 9 miljoonaa euroa. Loppukesästä vä-
läyteltiin jo 10 miljoonan euron lukemaa. Nyt 
Keski-Vähälä sanoo, että kulut ovat olleet ra-
jussa kasvussa ja että 11 miljoonaa alkaa ol-
la lähellä totuutta.

Sarjan kansainvälisestä levityksestä Kes-
ki-Vähälä ei voi puhua tässä vaiheessa mi-
tään. Hän vain sanoo, että levityksestä vas-
taa ulkopuolinen yhtiö, joka myy esitysoikeuk-
sia eri kanaville ja alustoille useamman vuo-
den ajan.

”Sopimuksia hierotaan parhaillaan. Sarja 
menee aikanaan kymmeniin maihin, mutta 
minne ja milloin tarkalleen, sitä en vielä tie-
dä.” ■

TV-tuotantoa varten on järjestetty yhteensä 
noin 60 moottoripyörää.

Käsikirjoittaja Sami Keski-Vähälä korostaa, että nyt 
ei tehdä dokumenttia vaan luodaan illuusiota. 
Vaikka perustarina seuraa tosiasioita, sarja on 
fiktiota.

”Tepi Länsivuorella” on ilmiselviä 
käynnistysvaikeuksia.
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Elektroniikan rooli korostuu

KOHTI TURVALLISEMPAA 
LIIKKUMISTA 

Kiristyneiden päästömääräysten 
takia sekä kehittyvän elektro-
niikan ja kasvaneiden suoritus-
kykyodotusten myötä kaksipyö-
räisten moottorinohjaus on jär-

Kaksipyöräisten turvallisuuden parantamiseksi on otettu 
käyttöön samanlaista tekniikkaa kuin autoissa. Tehokkaiden 
prosessorien ja kehittyneen anturiteknologian merkitys kasvaa.

Juha Kiiskinen

jestetty samaan tapaan kuin autoissa tai 
muissa nykyaikaisissa ajoneuvoissa.

Tunnistimien ja antureiden välityksellä ke-
rätään tietoa moottorin toiminnasta ja toi-
mintaolosuhteista. 

Kerättyä tietoa verrataan moottorinohja-
uksen muistimatriiseihin tallennettuun da-
taan. Tämän perusteella moottorinohjauksen  
toimilaitteille, kuten suihkutusventtiileille, sy-
tytyslaitteille ja kaasuläppien käyttömootto-

Nykyaikainen elektroniikka parantaa 
moottoripyöräilyn turvallisuutta 
vähentämättä ajoelämyksiä.
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kehittyneemmän keinoälyn suuntaan. Tämä 
palvelee tulevaisuuden tarpeita, kun autono-
misesti liikkuvista ajoneuvoista halutaan sci-
fin sijaan tehdä aitoa todellisuutta.

ADAS ja ARAS
Kaksipyöräisissä ensimmäiset tutkasovelluk-
set otettiin käyttöön jokunen vuosi sitten, ja 
aluksi niin ikään mukautuvan vakionopeus-
säätimen ohjaukseen.

Vähän myöhemmin markkinoille tuli en-
simmäinen moottoripyörä, merkiltään Duca-
ti, johon asennettiin tutkatunnistin niin eteen 
kuin taakse. Samalla – ainakin tässä kohtaa 
– autojen yhteydessä käytetty ADAS vaihtui 
lyhenteeseen ARAS, joka tulee sanoista Ad-
vanced Rider Assistance System.

Hiljattain Kawasaki tiedotti Auto High 
Beam -sovelluksesta, jota käytetään ainakin 
Ninja H2 SX -uutuusmallissa. Kyseessä on 
toiminto, jossa valoherkän tunnistimen avul-
la tarvittaessa ohjataan kaukovalon auto-
maattista vaihtumista lähivalolle. Lisäksi täs-
sä Ninja-mallissa on kaksoistutka. 

Muiden vastaavanlaisella laitteistolla va-
rustettujen moottoripyörien tapaan myös Ka-
wasakissa on perinteisen mittariston sijaan 
graafinen TFT-värinäyttö, joka on toiminnal-
linen osa ARAS-järjestelmän kokoonpanoa.  

Kompaktia tutkateknologiaa
Ducati on kehittänyt yhdessä Boschin kans-
sa ARAS-teknologiaa, joka mahdollistaa pie-
nikokoisten (70 x 60 x 28 mm) tutkien hel-
pomman asentamisen kaksipyöräisiin. Kak-
sipyöräisissä kun on selvästi autoja vähem-
män tilaa käytettävissä. Kompakti tutka pai-
naa ainoastaan 190 grammaa.

Kuten aikaisemmin todettiin, etututka toi-
mii mukautuvan vakionopeussäätimen sen-
sorina, joka säätää hallitun jarrutuksen ja 
kiihdytyksen avulla automaattisesti etäisyyt-
tä edellä oleviin ajoneuvoihin. Etäisyyden voi 
valita neljän eri asetuksen mukaan ja säädin 
toimii nopeusalueella 30–160 km/h. Lisäksi 
tutka pyrkii estämään törmäyksen edessä 
olevaan ajoneuvoon.

Takatutka puolestaan pystyy havaitsemaan 
ja raportoimaan ajoneuvot, jotka ovat niin sa-
notussa kuolleessa kulmassa eli alueella, joka 
ei näy kuljettajalle suoraan eikä taustapeilien-
kään kautta. BSD:nä (Blind Spot Detection) tun-
nettu toiminto varoittaa myös takaapäin suu-
rella nopeudella lähestyvistä ajoneuvoista.

Kohti turvallisempaa liikkumista 
Monenlaisten ajoneuvojen suurena valmista-
jana Honda haluaa edistää mahdollisimman 
kattavaa liikenneturvallisuutta. Yhtiö haluaa 
vähentää Honda-moottoripyörien ja -autojen 
maailmanlaajuisten, kohtalokkaiden liikenne-
onnettomuuksien määrää puolella vuoteen 
2030 mennessä. Sen vuoksi Honda kehittää 
uutterasti onnettomuuksia ehkäisevää SEN-
SING-teknologiaansa. Sen avulla yritys aikoo 
päästä tavoitteisiinsa.

Honda suunnittelee varustavansa vuoteen 
2030 mennessä kaikki uudet automallit SEN-
SING-teknologiallaan (ml. SENSING 360- ja 
SENSING Elite-versiot), joka sisältää myös 
kaksipyöräisten tunnistustoiminnon. Mitä 
kattavammin ajoneuvot tunnistavat toisiaan 
ja esimerkiksi varoittavat tarvittaessa kuljet-
tajaa, sitä parempia edellytyksiä törmäysten 
välttämiselle tietysti on.

Hondan mukaan yhtiö työskentelee hartia-
voimin kohti törmäyksetöntä tiellä liikkumis-
ta, joka koskee kaikkia tienkäyttäjiä. ■
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Boschin valmistama IMU-yksikkö, joka kiinnitetään 
ruuveilla tukevasti runkoon mielellään lähelle 
moottoripyörän painopistettä. 

kuva on pitää huoli mahdollisimman turval-
lisesta ja tehokkaasta jarrutustapahtumasta, 
sillä on merkitystä turvallisen ajamisen kan-
nalta silloinkin, kun jarruihin ei kosketa.

Yhdessä inertiamittausyksikön (IMU) ja 
moottorin ohjausyksikön (ECU) kanssa ABS-
keskusyksikkö muodostaakin kolmen ohjain-
laitteen koplan, jonka myötävaikutuksella kul-
jettaja ja pyörä voivat selviytyä kiperästäkin 
tilanteesta ilman haaveria.  Yksiköiden välis-
tä dataa liikutetaan suuren siirtokapasiteetin 
omaavassa digitaalisessa tietoväylässä.

Inertiamittausyksikkö IMU
Nykyisin on alettu käyttää kaksipyöräisen tur-
vallisuutta edistävää IMU-inertiamittausyk-
sikköä. IMU on lyhenne sanoista Inertial Me-
asurement Unit.

IMU:n tehtävänä on mitata kaksipyöräisen 
liiketiloja kolme akselin suhteen kuuteen eri 
suuntaan, joita ovat kääntyminen, rullaus ja 
kallistus sekä pitkittäiset ja pystysuuntaiset 
kiihtyvyydet. Toiminnassaan inertiamittausyk-
sikkö hyödyntää pintamikromekaniikan mit-
tauselementtejä. 

Pelkistettynä IMU parantaa moottoripyö-
rän turvallisuutta, ja yksikön välittämää tie-
toa käytetään muun muassa ABS-jarrujen 
esiasetuksiin, optimaalisen vetopidon hallin-
nan kontrollointiin ja keulimisen ehkäisemi-
seen.

Aluksi vakionopeussäätimen 
ohjaukseen
Autoissa käytetään entistä enemmän tutkia 
ja kameroita, jotta autot olisivat turvallisem-
pia ja mukavampia. Uudessa, varsin tavalli-
sessakin henkilövaunussa alkaa olla ADAS-
systeemejä, joiden näin laajaa käyttöä olisi 
ollut vaikea hahmottaa vielä 10 vuotta sitten. 
ADAS tulee sanoista Advanced Driver Assis-
tance System, joka on väljästi suomennettuna 
kehittyneet kuljettajan avustusjärjestelmät.

Vuosituhannen alussa eteenpäin luotaa-
vaa tutkaa käytettiin mukautuvan vakiono-
peussäätimen (ACC) ohjaukseen. Sittemmin 
tehtäväkuvaus on laajentunut. Autoissa on 
myös otettu käyttöön sekä kameroita että 
Lidar-tunnistimia, jotka toimivat kukin omilla 
vahvuuksillaan. 

Kameran tehtävänä on tunnistaa liikenne-
merkit ja ajoratamerkinnät. Lidaria voi puo-
lestaan kutsua monipuoliseksi, optiseksi tut-
katunnistimeksi. Samalla ADAS-järjestelmi-
en tietojen koontia ja esimerkiksi kuvatieto-
jen käsittelyä on voimallisesti pyritty viemään 

reille annetaan kuhunkin tilanteeseen sovi-
tettuja ohjauskäskyjä. 

Yhä useammin kuljettajalla on mahdolli-
suus valita ajotaitoihinsa, mieltymyksiinsä ja 
olosuhteisiin sopiva ajo- tai käyttötila use-
ammasta vaihtoehdosta. Tämän myötä kul-
jettajan vasemman käden peukalolle on tul-
lut ajo- tai käyttötilan valintaan ja operointiin 
liittyviä lisätehtäviä.

Kolmen ohjainlaitteen kopla
Lukkiutumattomat ABS-jarrut ovat alkaneet 
yleistyä moottoripyörissä varsin nopeasti. Tä-
mä on seurausta EU-tyyppihyväksyntämäärä-
yksistä ja kehittyvästä tekniikasta, sillä ABS-
järjestelmän laitteet on saatu aikaisempaa 
pienemmiksi. Samalla niiden hinnat, ainakin 
isossa kuvassa, ovat laskeneet.

Vaikka ABS-järjestelmän tärkein toimen-

BMW K 1600 GT 
-mallin sopeutuvan 
vakionopeussäätimen 
tutka skannaa pyörän 
edessä olevaa aluetta. 
Tutkan tarkka 
suuntaaminen eli 
kalibrointi on 
oleellista, jotta 
järjestelmä toimisi 
tarkoitetulla tavalla 
tai ylipäänsä 
ollenkaan.

Ducatin käyttämä ja Boschin 
valmistama kompaktimittainen 
etututka Multistrada V4 -mallissa.

ABS-keskusyksiköt ovat pienentyneet ja 
keventyneet tekniikan kehittyessä. Kuva 
Suzukin käyttämistä ABS-laitteistoista.

Hondan SENSING-teknologiaa kehitetään suuntaan, jossa kaksipyöräisen tunnistustoiminto varoittaa auton 
kuljettajaa lähestyvästä pyörästä.

Kolmen ohjainlaitteen (IMU, ABS ja ECU) sekä etututkayksikön ja 
mittariston yhteistoiminta mukautuvan vakionopeussäätimen 
(ACC) ohjauksessa. Kyseessä BMW-moottoripyörä.

Kawasakin 
automaattinen 
Auto High Beam 
-valonvaihtosovellus. 
Vaihto lähivalolle 
tapahtuu valoherkän 
tunnistimen ja 
lastuaivon ohjaamana, 
mutta halutessaan 
kuljettaja voi toki 
deaktivoida 
toiminnon.   
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